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Digitalisering
Dienstencheques zijn ondertussen 
een gekend verhaal bij zowel jongeren 
als ouderen.  Velen gebruiken nog de 
papieren cheques maar de elektro-
nische dienstencheques zijn aan een 
opmars toe en dit aangemoedigd door 
de overheid die zijn werking virtueel 
uitwerkt. Op pag. 2 kan u hierover 
meer informatie terugvinden.

Thuisverpleging
Onze thuisverpleging blijft groeien.  
Vanaf mei 2016 heeft opnieuw een 
plaatselijke praktijk zich aangesloten 
bij de groep OTV. Maak kennis met dit 
nieuw team op pagina 3.

Orthoshop en thuisverpleging
U wist al dat de thuisverpleging van 
OTV een kabinet heeft in Bornem.  
Wat u waarschijnlijk nog niet wist 
is dat er in Bornem al sinds de start 
een 2e filiaal van Orthoshop gehuis-
vest was.  De beschikbare voorraad 
ter plaatse was voornamelijk zorg 
gerelateerd.   Gezien de groei in 
de thuisverpleging en de groei van 
Orthoshop in deze regio, werd beslist 
om het kabinet uit te breiden.  Het 
filiaal Orthoshop werd uitgebreid en 
heeft er nu vaste zitdagen of u kan 
langskomen op afspraak.  Orthoshop 

fungeert nu ook als zorgpunt en heeft 
ook daarin heel wat te bieden. Kom 
dus zeker eens kijken tijdens de open-
deurdag op zaterdag, 24 september 
2016.  Het wordt leuk, interessant en 
bezoekers krijgen ook nog eens een 
goodiebag met een kleine attentie.

Plazarama workshops
Tijdens de zomermaanden zijn er heel 
wat activiteiten geweest in Plazarama 
en dit zowel voor jong als ouder. 
Vanaf september zijn er alweer heel 
wat nieuwigheden zoals de workshop 
‘haken voor starters’. Ik heb begrepen 
dat haken opnieuw hip is geworden.  
En zoals reeds eerder geschreven zijn 
we met z’n allen min of meer verplicht 
om mee te gaan in het digitale tijdperk 
en dan kan een lessenreeks compu-
terinitiatie u al een heel eind op weg 
helpen.

Ik hoop dat u allen een heel fijne 
vakantie hebt gehad en hoop samen  
     met u op nog enkele 

mooie nazomerse 
dagen in 
september voor 
we alweer de 
herfst induiken.
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OTV-Nieuws september 2016

Wilfried Leemans,
Voorzitter

THUISZORG EEN BREDE WAAIER 
Voor velen is het spijtig dat de vakantietijd voorbij is, anderen kijken reikhal-

zend uit naar die koelere periode die er staat aan te komen. In deze uitgave 

zal u merken dat er bij OTV/Seniorplaza niet werd stilgezeten.  Er valt op-

nieuw weer heel wat nieuws te vertellen en u zal merken dat thuiszorg meer 

betekent dan u denkt!
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Stap 1
Registreren via de website
www.dienstencheques-vlaanderen.be
Kies hier voor elektronische dienstencheques.

Stap 2
Nadat je geregistreerd bent kan je meteen elektro-
nische cheques bestellen via de website. Je moet 
minimum 10 cheques bestellen en het bedrag dat je 
overschrijft moet een veelvoud van € 9 zijn.
Bij betaling steeds uw klantennummer invullen in de 
gestructureerde mededeling.
Indien aan deze voorwaarden niet voldaan is zal 
Sodexo je het bedrag terugstorten. 

Stap 3
De huishoudhulp komt bij je een prestatie leveren.

Stap 4
Op het einde van de gepresteerde uren zal de huis-
houdhulp de prestatie ingeven. De huishoudhulp kan 
dit op 3 manieren doen.
• Via je vaste lijn op het  

GRATIS nummer 0800/355 30
•  Via app op de smartphone
•  Via de vaste lijn 02/547 54 97 (zonaal tarief)

Stap 5
OTV zal deze prestatie nakijken en valideren.

Stap 6
Als OTV de prestatie gevalideerd heeft dien je deze 
enkel te bevestigen. Na 9 werkdagen volgt een auto-
matische validatie.

Stap 7
In je beveiligde zone kan je steeds op een eenvoudige 
manier je elektronische cheques opvolgen en behe-
ren. Wat kan je opvolgen?
• Totaal aantal bestelde cheques.
• Aantal beschikbare cheques in jouw portefeuille.
• Geleverde prestaties van de huishoudhulpen.

Waarom wij je aanraden om te kiezen 
voor elektronische dienstencheques?

• Onmiddellijk beschikbaar na bestelling  
(geen wachttijd zoals bij papieren cheques)

• Je hoeft na bestelling niets te doen.  
De huishoudhulp geeft de prestatie in. 

• Veiliger in gebruik: er is minder kans  
op verlies of diefstal.

• Minder kans op vervallen cheques. Bij gebruik 
van elektronische cheques worden de oudste 
eerst gebruikt.

• De cheque voldoet met zekerheid aan de 
voorwaarden. Bij elektronische cheques 
worden de gegevens automatisch online 
aangevuld. Op deze manier kan er niets 
mislopen bij het invullen van een cheque.  

Noot:  
Er wordt geen kost aangerekend indien je er 
voor kiest om uw papieren cheques in te ruilen 
voor elektronische cheques.

Contact
Overwinningsstraat 133-135 - 2830 Willebroek
03 860 70 00

PAPIEREN OF ELEKTRONISCHE 
DIENSTENCHEQUES?

Wij zetten de aanvraagprocedure en de voordelen om te betalen met elektronische 
cheques alvast voor je op een rijtje.

REGISTRATIEPROCEDURE

Johan Van Tricht en OTV gaan samen  
verder in de thuiszorg
Sedert 1 mei 2016 is er een nauwe samenwerkingsovereenkomst afgesloten tussen 
de bvba Johan Van Tricht thuisverpleging en de vzw Onafhankelijke Thuisverpleging 
OTV-groep Geert Joos. 

Johan Van Tricht is met zijn team reeds jarenlang een gekende speler in de thuisverpleging voor de regio groot 
Willebroek en Ruisbroek. Om de ondersteuning in de zorg naar de patiënten toe te optimaliseren werd er 
besloten tot een samenwerking over te gaan met de vzw OTV-thuisverpleging te Willebroek. 

Door deze overeenkomst waar zowel Johan als zijn medewerkers verpleegkundigen mee instappen wordt dit 
het grootste team uit de regio Willebroek.  De patiënten blijven hun vertrouwde zorgverstrekker nog steeds 
zien zoals vroeger, maar krijgen nu 100 % ondersteuning voor een optimale verpleegkundige verzorging en meer 
zekerheid in de  continuïteit van de zorg. De patiënten kunnen nu ook beroep doen op het hele pakket aan 
thuiszorgdiensten die OTV te bieden heeft:  wondzorg-, stoma- en diabetesverpleegkundigen, vroedvrouwen en 
kraamhulp, palliatieve begeleiding, uitleendienst, bandagisterie, Orthoshop, gezinshulp en poetshulp.

De thuisverpleging OTV beschikt trouwens over een eigen wachtdienst die 24/24u en 7/7d 
bereikbaar is op het algemeen nummer 03 828 23 13 of gsm 0477 27 63. 82 (Geert Joos).

In het secretariaat en vernieuwd verpleegkundig kabinet aan de Sint-Amandsesteenweg 54 te Bornem kan 
men steeds terecht voor labo’s en gespecialiseerde wondzorgen. De patiënt kan zich hier aanmelden tijdens de 
kantooruren of op afspraak met de wachtverpleegkundige. 

Onze thuiszorg maakt het verschil! 
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Yuno garandeert een 100% correcte slaaphouding!  Yuno heeft ‘s werelds eerste aanpasbare  
matras ontwikkeld die wetenschappelijk onderbouwde garanties biedt dat hij perfect past bij de 
lichaamsbouw van de individuele persoon. Door de personalisering van de matras zal je ook beter 
en correcter slapen.  Yuno, een matras zo uniek als jezelf.

Het concept werd ontwikkeld in samenwerking met Custom8, een spin-off van de KU Leuven, Universiteit 
België - afdeling Biomechanica & Fysionomie, en Flanders InShape.  

“Andere matrassen, zelfs de merkmatrassen, worden ontwikkeld voor de ‘gemiddelde mens’, die niet bestaat!  Daarom 
wilden we één eenvoudige matras ontwikkelen die voor iedereen gepersonaliseerd kon worden”.  
Het concept van het idee is simpel: Eenvoud, Uniek,  Wetenschappelijk bewezen. 

Hoe werkt het? Meten is weten. Het digitale meetsysteem registreert jouw unieke lichaamskenmerken zoals 
lichaamsbouw, lengte, gewicht, leeftijd, m/v, slaaphouding, ... Het meetprogramma adviseert jouw persoonlijke 
configuratie van jouw matras en hoofdkussen op maat.  

De matras bestaat uit een basisstuk met 3 verwisselbare inlegstroken of pads samengevoegd tot één inlay die op 
basis van de meting, een unieke ondersteuning aan de schouders, taille en heupen geeft, waardoor je een 100% 
correcte slaaphouding aanneemt. 
 
De inlay kan simpelweg in het basisstuk van de matras gelegd worden. En mocht het lichaam in de loop van de 
jaren veranderen, kan deze inlay eenvoudig vervangen worden zonder een nieuwe matras te moeten aanschaffen.

Yuno, zo uniek als jezelf

NU BIJ UW ORTHOSHOP! 
YUNO, ’s werelds eerste aanpasbare matras

Wenst u gratis en 
vrijblijvend een 

infosessie bij te wonen?

Dit kan bij uw 
Orthoshop.  

Schrijf u 
nu in:

YUNO 
INFOSESSIE

Waar: 
Seniorplaza / 
Orthoshop Willebroek

Wanneer: 
Vrijdag 7 oktober 2016 
14u00 of 19u00

03 860 70 00 of 
plazarama@seniorplaza.be

uw zorgpunt

Bij ons kan je terecht voor:
• steunzolen 
• compressiekousen 
• korsetten 
• braces en bandages 
• stomamateriaal 
• hulpmiddelen 
• woningaanpassingen 
• borstprothesen en lingerie 
• rolstoelen, rollators, scooters
• orthopedisch verantwoorde schoenen 
• schoenen op maat  
• uitleendienst 

Overwinningsstraat 133-135 · 2830 Willebroek
Tel. 03 860 70 10 - orthoshop@otv.be - www.otv.be

OPENINGSUREN: 
dinsdag tot vrijdag: 10.00 u - 12.30 u / 13.00 u - 18.00 u
zaterdag: 09.30 u - 16.00 u 

Sint Amandsesteenweg 54 · 2880 Bornem
greet.verheyden@otv.be
GSM 0476 756 488 (Greet Verheyden: ergotherapeute)

CONSULTATIE: maandag 15.00 u - 18.00 u en op afspraak
 Mogelijkheid tot huisbezoeken Door RIZIV erkende verstrekker

ALGEMEEN 
TELEFOONNUMMER

03 828 23 13  
0477 27 63 82

SECRETARIAAT GEERT JOOS - Sint-Amandsesteenweg 54 - 2880 Bornem - thuisverpleging@otv.be

Waarvoor kan u bij ons terecht ?
Alle verpleegkundige zorgen waaronder:

Labo’s - Algemene hygiëne - Wondzorg - Diabetes educatie - Allerlei inspuitingen - 
Palliatieve verzorging - Verzorging port-a-cath - Infuustherapie

OTV-THUISZORG-
DIENSTEN

l  Gezinshulp
l  Bejaardenzorg
l  Poetsdienst
l  Kraamzorg
l  Dienstencheques
l  Thuisverpleging
l  Thuiszorgcentrum
l  Ortho-shop
l  Residentiële opvang
l  Kinderopvang Bowi

Waarvoor kan u bij ons terecht ?
Alle verpleegkundige zorgen waaronder:
• labo’s
• algemene hygiëne
• wondzorg
• diabetes educatie
• allerlei inspuitingen
• palliatieve verzorging
• verzorging port-a-cath
• infuustherapie

SECRETARIAAT GEERT JOOS
Sint-Amandsesteenweg 54 - 2880 Bornem

thuisverpleging@otv.be - www.otv.be

Opendeurdag!

Waar?

Sint-Amandsesteenweg 54 - 2880 Bornem

Wanneer?

Dag van de Klant  24 september 2016  14u - 17u

Activiteiten

• Informeer u over ons aanbod
• Maak kennis met onze partners: Blijf Actief Wonen, ZorgPunt en Aqtor
• Geniet van een hapje en een drankje
• Neem uw goodiebag in ontvangst (zolang de voorraad strekt)

Uitgebreide & vernieuwde locatie te BORNEM

Verpleegkundig kabinet
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INFOSESSIE: Afhankelijk van zorg én mondig

Donderdag 22 september 2016 - Om 14u00 - €3 per persoon - Inschrijven is verplicht

Wat gebeurt er eigenlijk met iemand die ziek wordt, met iemand die afhankelijk wordt van zorg? Is dit een 
aanslag op je zelfstandigheid of net een oproep om je autonomie dubbel en dik te bewaken? Hoe kan je mondig 
opkomen voor je wensen en je noden? Dit is geen theoretische voordracht maar een actieve lezing die vertrekt 
vanuit een doorleefde ervaring. De lesgever, Mieke Coeckelbergh, is in 2015 een jaar buiten strijd geweest door 
kanker. Het was een harde strijd, in de eerste plaats voor haarzelf, om te overleven. In de tweede plaats was het 
een harde confrontatie om met de blik van een gedreven verpleegkundige haar eigen ziekteproces te beleven.  Al 
snel werd de enthousiaste lesgever in Mieke wakker, die haar eigen ervaringen en gedachten wil delen om andere 
personen met een zorgbehoefte en hun mantelzorgers te inspireren. Vanuit haar persoonlijk verhaal nodigt Mieke 
de deelnemers uit om op zoek te gaan naar concrete stappen die ze zelf kunnen zetten om hun autonomie en 
mondigheid te vergroten. 

Lesgever: 
Mieke Coeckelbergh: ervaren educatief medewerkster van Zorg-Saam, 
revaliderend kankerpatiënt en gewezen verpleegkundige.

PLAZARAMA
ACTIVITEITEN IN DE KIJKER

INFOSESSIE: Het taboe van verdriet i.s.m. UPV

Vrijdag 2 december 2016 - Om 19u30 - €3 per persoon - 
Inschrijven is verplicht

“Ik kom er niet toe om naar mensen in verdriet toe te gaan omdat ik niet weet wat ik moet zeggen”. 

Deze reactie horen we zowel bij artsen, zorgverstrekkers, het brede publiek, maar ook bij collega’s, familie en  
vrienden van mensen die met verlies en verdriet worden geconfronteerd. 

In deze lezing worden wegen aangereikt om het taboe te doorbreken en om mensen meer vertrouwdheid te  
bieden in het omgaan met verlies en verdriet in hun omgeving. 

Spreker: 
Professor Dr. Em. Manu Keirse (Klinisch psycholoog en auteur)

LEZING: Reisverhalen ’Papoea Nieuw Guinea III’

Zaterdag 5 november 2016 - Om 15u00 - €3 per persoon 
(incl. consumptie) - Inschrijven is verplicht

Na in deel één de Bismarck-archipel te hebben besproken met New Ireland en New 
Britain en in deel twee de Trobiands, verlaten we de eilanden en gaan we in deel drie 
naar het binnenland van Papoea. Twee streken komen aan bod met enerzijds de Sepik in 
het Noorden. Deze rivier heeft een totaal ander biotoop en de mensen leven dan ook totaal anders dan op de 
eilanden. Anderzijds komen de  Highlands aanbod met als centrum Mount Hagen. De bergen zorgen voor kilte 
en kou en we bestuderen hoe deze stammen zich hebben aangepast aan hun leefomstandigheden. Het blijft wel 
steeds Papoea Nieuw Guinea en elke stam vormt een eigen volk met eigen zeden, riten, huidbeschilderingen en 
voeding. Leer hoe je brood bakt van boomschors en rookberichten stuurt waar geen GSM-dekking is. Leer hoe je 
de Goden aanroept met speciaal gemaakte verentooisels en hoe je je aangezicht bijkleurt. Leer hoe je de heilige 
boom aanroept om je te vertellen waar op dat ogenblik de opper-krokodil zich schuilhoudt en waarom het twee 
jaar duurt om een volleerd hoofddekseldrager te worden…

Leer Papoea kennen…

Spreker: Patrick Perck

WORKSHOP: 
Computer Initiatie (10-delige lessenreeks)

Maandag 19 september 2016

van 8u50 tot 12u00
€65 per persoon voor 10 lessen
Inschrijven is verplicht

CVO Rivierenland

Deze cursus is  
afgestemd op nieuwe  
gebruikers van een 
PC en van pakketten 
onder Microsoft Office. We 
werken met Windows 10.  Wij 
begeleiden je bij je eerste stappen in de wereld 
van informatica. In deze cursus leer je werken 
met muis en toetsenbord en leer je documenten 
opslaan in mapjes en bestanden.  Verder maak je 
kennis met het internet, waar je leert navigeren, 
websites openen en gebruiken, informatie 
downloaden,… Ook mails opstellen en versturen 
behoren tot de leerstof van deze module.

Telkens op maandag op volgende data: 
19/09, 26/09, 03/10, 10/10, 17/10, 
24/10, 31/10, 07/11, 14/11 en 21/11.

WORKSHOP: 
Haken voor starters (meerdelige lessenreeks)

Woensdag 21 september 2016  
(start lessenreeks)
Om 19u00
€10 /sessie
Inschrijven is verplicht

Lesgever: Lieve Bogaert

Treed binnen in de magische wereld van het 
haken. In de eerste les leer je de terminologie en 
de specifieke afkortingen en symbolen. Je leert 
een haakwerk opzetten en enkele basissteken.  
Hiervoor is er in de eerste les materiaal te 
beschikking. Na kennismaking met verschillende 
materialen tijdens de eerste les, kan je zelf 
bepalen met welk materiaal je de volgende lessen 
verder wilt haken. Vanaf de tweede les kan je een 
eenvoudig werkje starten. Je bepaalt zelf of je met 
wol of katoen gaat haken, uiteraard kies je ook 
zelf je kleuren dit maakt het nog leuker!
Weet je al wat je graag wil maken, breng dan 
vanaf de eerste les je voorstel mee, dan bekijken 
we samen of dit haalbaar is in de cursus.

Data: 
21/09, 28/09, 05/10, 19/10, 26/10, 
02/10, 16/10 en 23/10

6



PLAZARAMAKALENDER 

VOOR EXACTE INFO, DATA & INSCHRIJVINGEN 
 An Brusselmans, stafmedewerker Plazarama
 Overwinningsstraat 133-135, 2830 Willebroek
 03 860 70 00 • plazarama@seniorplaza.be • www.seniorplaza.be

INFOSESSIES/LEZINGEN DATUM UUR

Infosessie:  ‘Radiotherapie’ (i.s.m. Hedera Brabant) donderdag 15 september om 19u30

Infosessie: LEIF (Levenseinde Informatie Forum) vrijdag 16 september om 19u30

Infosessie: Afhankelijk van zorg én mondig donderdag 22 september om 14u00

Infosessie: Hulpmiddelen in de thuiszorg (LDC De Wilg) woensdag 28 september om 14u00

Infosessie rond oudermisbehandeling donderdag 29 september om 14u00

Workshop:  ‘Electrische fiets’ vrijdag 30 september om 14u00

Infosessie: Braille Liga woensdag 5 oktober om 14u00

Infosessie:  Yuno matrassen vrijdag 7 oktober om 14u00 en  om 19u00

Infosessie:  ‘Rolkar Rivierenland’ dinsdag 11 oktober om 14u00

Infosessie: Huis-, tuin- en keuken EHBO donderdag 13 oktober om 19u30

Infosessie rond leerstoornissen en problemen (i.s.m. UPV) donderdag 27 oktober om 19u30

FILM DATUM UUR

Lawrence of Arabia vrijdag 9 september om 14u00

Achter de wolken vrijdag 14 oktober om 14u00

GENIETEN DATUM UUR

Naai-cursus (meer-delig) woensdag 7 september om 14u00

Computercursus (initiatie) (i.s.m. CVO Rivierenland)
(10-delige lessenreeks) 

maandag 19 september om 08u50

Workshop: haken (8-delige lessenreeks) woensdag 21 september om 19u00

Vernissage Ludo Van den Heuvel vrijdag 23 september om 20u00

Lezing: ‘Back to the Fifties’ 
(Door Marc Brillouet – i.s.m. Neos Willebroek)

donderdag 6 oktober om 13u00

IEDEREEN IS WELKOM OP DEZE ACTIVITEITEN

ADRES 
Overwinningsstraat 133-135 
2830 willebroek 

ALGEMEEN NUMMER: 
tel. 03 860 70  00 
Fax 03 866  07 82 

E-MAIL:  
regionieuws@otv.be 

WEBSITE:  
www.otv.be 
www.seniorplaza.be


