
Wilfried Leemans 
Stichter, pionier, visionair, trendsetter, …
al deze benamingen kunnen op Wilfried 
Leemans gekleefd worden. Het feit 
dat onze stichter het huis verlaat als 
Algemeen Directeur betreuren we 
maar we gunnen hem uiteraard zijn 
nieuwe en welverdiende vrije tijd. Hoe 
hij deze deels zal invullen leest u verder 
in deze uitgave.

De thuisverpleging gaat digitaal
De administratie van de thuisverpleging 
is al langer papierloos. De volgende stap 
wordt nu gezet vanaf 1 oktober 2017 
door middel van het inlezen van de 
identiteitskaart van de patiënt.

Plazarama
Tijdens de zomermaanden werd er 
door het Plazarama team zeker niet 
stilgezeten. Naast de organisatie van de 
geplande activiteiten werd er naarstig 
gewerkt aan de nieuwe kalender tot 
en met december 2017 en zelfs ook al 
nagedacht en afspraken gemaakt voor 
2018.
In het najaar komt het thema ‘gezondheid 

en voeding’ veelvuldig aan bod; hot 
item en zeker de moeite want bekende 
media-figuren staan op het programma! 
Snel inschrijven is de boodschap om uw 
plaats te reserveren.
Deze en andere activiteiten vindt u terug 
op onze website www.plazarama.be! 
Digitaal inschrijven kan ook! Bent u nog 
niet geabonneerd op onze nieuwsbrief, 
laat het ons dan snel weten.
Zo blijft u ook in de toekomst op de 
hoogte van al onze evenementen.

Onze medewerkers nog 
nagenietend van de 
zomervakantie maar 
zijn stilaan terug op post 
en zo valt het normale 
dagdagelijkse leven terug in z i j n 
normale plooi.
Wij staan met z’n allen dus 
opnieuw volop tot uw dienst!
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OTV-Nieuws september 2017

Martine Vermeiren
Algemeen Directeur a.i.

HERFSTSFEREN IN AANTOCHT!

Dat de herfst in aantocht is, weten we allemaal. Het wordt dus net 
als de herfst een zeer mooie en veelkleurige uitgave. Na de mooie 

zomermaanden lijkt de komst van de herfst ons niet zo onmiddellijk 
te bekoren. Maar de herfstkleuren van bomen en struiken zorgen ervoor dat 

we ons romantisch en gelukkig voelen. 
Ga bij lekker herfstweer dus zeker even wandelen en geniet er van!
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Om meer transparantie te brengen in de 
thuisverpleging heeft de overheid eerder reeds beslist 
om een bewijsstuk af te leveren aan de patiënten 
die werden bezocht door een verpleegkundige. Het 
bewijsstuk is een overzicht van de verpleegkundige 
zorgen die in de voorgaande maand werden verricht 
bij de patiënt. 

De patiënt kan zo nagaan wat er aan de mutualiteit 
werd aangerekend. Door de derdebetalersregeling 
moet de patiënt geen opleg betalen. Het is een 
controlemiddel voor het RIZIV en de mutualiteit om 
na te gaan of de zorg wel degelijk werd uitgevoerd. 

Vanaf 1 oktober 2017 zal ook het inlezen van 
de ID-kaart (identiteitskaart) van de patiënt
verplicht worden bij een huisbezoek door een 
verpleegkundige. Dit om nog meer controle 
te kunnen hebben door de overheid of het 
huisbezoek nu al dan niet werd uitgevoerd. 

Wat moet de patiënt hiervoor doen? 
Als de thuisverpleegkundige langskomt zal deze eerst 
de ID-kaart vragen om te worden ingelezen op de 
ipad die ze mee hebben. De ID-kaart wordt dan 
ingelezen zodat alle gegevens van de patiënt ineens 
correct in de computer komen te staan. 

Er zal ook onmiddellijk kunnen nagegaan worden 
of de patiënt in orde is met de betalingen naar de 
mutualiteit toe. (= of de verzekerbaarheid in orde is) 
Zo niet zal de verpleegkundige aan de patiënt vragen 
om zijn formaliteiten met de mutualiteit zo snel 
mogelijk in orde te brengen. Zolang dit niet in orde 
is zal de patiënt een factuur krijgen van de verstrekte 
zorgen die hij/zij zelf zal moeten betalen zonder 
tussenkomst van de mutualiteit. 

Wat als de ID kaart er niet voor handen is? 
Er wordt vanaf 01/10/2017 verwacht van de patiënt 
dat zijn ID-kaart steeds klaar ligt tegen het bezoek 
van de thuisverpleegkundige. 

Wat als de verpleegkundige voor niks aan 
de deur staat omdat de patiënt bijvoorbeeld 
niet thuis is? 
Als de verpleegkundige zich tevergeefs heeft 
aangemeld bij de patiënt en deze heeft de vooraf 
geplande afspraak niet geannuleerd, zal er ook een 
verplaatsingsvergoeding gevraagd worden aan de 

patiënt. De patiënt krijgt dan de volgende maand 
een factuur met overschrijving voor de niet 
aangemelde afwezigheden. 

Kortom:  bij elk huisbezoek moet de ID-
kaart ingelezen worden ter 

controle door de 
overheid. Voor een 
vlotte manier van 
samenwerken vragen 
we aan de patiënten om 

ze steeds vooraf klaar te leggen 
bij hun huidig verpleegkundig dossier. 

Digitalisering  
in de thuisverpleging! 
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‘Investeer in uzelf en uw toekomst’

03 860 70 00 of via info@plazacity.be
Neem ook een kijkje op www.plazacity.be

SENIORPLAZA & OTV breiden uit

 erkende assistentieflats op wandelafstand van winkels 

 en openbaar vervoer

 comfortflats vanaf 90 m² en luxeflats vanaf 110 m² (2 slaapkamers)

 kopen aan verlaagd btw-tarief van 12 %

 aantrekkelijk verhuurrendement voor investeerder

 kwaliteitsvolle dienstverlening vanuit Seniorplaza en OTV

 ondergrondse parkeergarage

MEER INFO

www.otv.be www.seniorplaza.be

OTV is een onafhankelijke en niet-zuilgebonden thuiszorgorganisatie

gekoppeld aan een uitgebreid netwerk van thuisverpleging

INTERESSE?
Info is verkrijgbaar
bij Geert Joos op
het nummer
0477 27 63 82
OTV
St.-Amandsesteenweg 54
2880 Bornem

www.otv.be

Voor de schoolvakanties
zijn wij voor onze dienst thuisverpleging 

op zoek naar

JOBSTUDENTEN (m/v)
VERPLEEGKUNDIGEN

Profiel: minimum 1 jaar verpleging
gevolgd en beschikken over vervoer

JOBS
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OTV en Seniorplaza 
HET VERHAAL VAN EEN 
PIONIER/VISIONAIR…!

OTV of Onafhankelijke Thuiszorg Vlaanderen werd 
opgericht door Wilfried Leemans in 1989. Toen nog 
enkel gezinszorg, poetsdienst en thuisverpleging. 
Vanuit een verzuilde samenleving was dit alvast geen 
evidentie. Voor de zorgbehoevende is vooral het  
juiste aanbod en de kwaliteit van de zorg belangrijk. 
Niet of het aanbod nu van een privé-initiatief komt 
dan wel door de overheid wordt aangeleverd. 

Dat Wilfried Leemans een uitermate realistische 
kijk had op het zorglandschap van Vlaanderen werd 
al snel duidelijk. Al vrij snel na de oprichting van  
OTV verkondigde hij zijn visie op het één zorgloket. 
Een plaats waar mensen met al hun zorgvragen terecht 
kunnen. De overheid plaatst nog vaak alle senioren 
vanaf 65 jaar onder een zelfde noemer waardoor 
heel wat initiatieven niet afgestemd zijn op de juiste 
doelgroep. Want ondertussen weten we met z’n allen 
dat 65-plussers (de huidige babyboomers) nog zeer 
actief zijn en andere noden / wensen hebben dan de 
meer zorgbehoevende 85-plussers. 

Reizen naar het Oosten bracht Wilfried ook wat 
van de Oosterse filosofie bij. Deze bedenkingen 
brachten hem bij de idee van een omwenteling 
naar levenslang leren en werken. 

De idee om een geïntegreerd totaalconcept in 
Willebroek te ontwikkelen broedde al langer 
maar het duurde nog tot 2010 voor de site 
Seniorplaza de deuren kon openen. 

De site Seniorplaza is vandaag uitgegroeid tot 

een bruisend geheel waar het gezellig vertoeven is 
voor alle leeftijden. 

De diverse commerciële panden zijn zowel van de 
straatkant als via de interne wandelboulevard bereikbaar. 
De wellness Aquaplaza, schoonheidssalon Beauty Time, 
bloemenwinkel ‘Het Groene Huis’, Elektronische 
sigaretten ‘Vaporshop’, Pralines/confisserie ‘Valentino/
Natalie’, Bistro/restaurant ‘Plaza Bistro’, Hoorcentrum 
‘Lapperre’, thuiszorgwinkel ‘Orthoshop Vaartland’, 
Kapsalon ‘Nail- & Hairlounge’, zijn toegankelijk voor 
iedereen. 

De grote evenementen zaal - uitgerust met zeer 
uitgebreide technologische voorzieningen - Plazarama 
voorziet in een brede waaier van activiteiten voor alle 

leeftijden en vele 
interesses. 

Een 
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mooi voorbeeld van de Plazarama activiteiten is de 
jaarlijkse ‘Ladies Night’ die telkens zo’n 1.000 vrouwen 
van alle leeftijden samenbrengt tot in de late uurtjes. 

Als stichter-voorzitter van OTV / Seniorplaza kan 
Wilfried Leemans tevreden terugblikken op - niet 
alleen - een succesvolle carrière maar ook op een 
succesvolle trendsetting in het zorglandschap. Het 
Seniorplaza-concept wordt vandaag als voorbeeld 
gesteld in zowel binnen- als buitenland. 

Het motto van Wilfried ‘ondernemend ouder worden’ 
past hij ook op zich zelf toe. Om de toekomst van 

OTV en Seniorplaza veilig te stellen werd een partner 
gezocht en gevonden bij een grotere internationale 
groep ‘Senior Living Group’. Wilfried trekt zich aldus 
terug uit de dagdagelijkse operationele werking 
van OTV en Seniorplaza maar blijft nog voorzitter 
van OTV. Stilzitten of rusten is er niet bij want  
zijn volgend project is ondertussen alweer zichtbaar 
in het straatbeeld van Willebroek. Recht tegenover de 
site van Seniorplaza ontwikkelt zich Plaza City, een 
project met 24 nieuwbouw assistentiewoningen.

Directie en personeel van OTV en Seniorplaza 
willen bij deze dan ook hun oprechte dank 
en blijk van waardering uitdrukken voor zijn 
levenswerk waaraan wij met z’n allen hebben 
meegewerkt en wat wij hopelijk in eenzelfde 
geest en met eenzelfde ambitie mogen verder 
zetten.

“ ondernemend 
ouder worden ”



Winter Wonder Plaza

Gratis toegang!
Iedereen welkom!

Snuister tussen meer dan 50
verschillende gezellige kraampjes

en ontdek leuke cadeautjes en hebbedingetjes 
voor de komende feestdagen!

Gezellige Crea- & Pop Up markt!

Zaterdag 18 november 2017
Van 13u tot 18u

Plazarama - Overwinningsstr. 133, 2830 Willebroek - 03 860 70 00plazarama@seniorplaza.be - www.plazarama.be - www.plazashopping.be
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OTV - Thuiszorg in  
West-Vlaanderen en Limburg

In vorige editie heeft u kunnen 
kennismaken met de werking en 
regioverantwoordelijken van de 
hoofdzetel te Willebroek. Naast onze 
hoofdzetel hebben we ook een werking 
in provincie Limburg en provincie West-
Vlaanderen.
De regioverantwoordelijken van beide 
werkingen hebben in 2017 hun intrek 
genomen in hun nieuwe kantoor.

Werking Limburg
OTV is in provincie Limburg reeds jaren een gevestigde 
waarde in het zorglandschap. 
Het kantoor waaruit de werking wordt aangestuurd, is 
gelegen in de busweg 6-8, 3600 Genk.

In deze provincie bieden we gezinszorg/kraamzorg en 
acute zorg aan. 
Om nog meer op de noden en wensen van onze 
cliënten in te spelen, zijn we op 1/06/2017 gestart  
met een poetsdienst via dienstencheques. 

De zorg voor onze 
cliënten wordt 
dagelijks in goede 
banen geleid door 
Nele Cuypers 
en Heidi Neven. 

Werking regio Kortrijk - Roeselare en 
deelgemeenten
In West-Vlaanderen wordt onze werking aangestuurd 
vanuit ons kantoor te Gullegem.

In deze regio bieden we gezinszorg/reguliere 
poetsdienst en poetsdienst via dienstencheques aan.
Hier kunnen onze cliënten reeds jaren rekenen op een 
totaalaanbod  binnen onze thuiszorg.
Annouska staat in voor de coördinatie van de 
gezinszorg.
Waldina staat in voor de coördinatie van de reguliere 
poetsdienst regio Kortrijk 
Liesbeth staat in voor de coördinatie van de 
dienstencheques en reguliere poetsdienst regio 
Roeselare.
Leen staat in voor de huisbezoeken.

Meer weten?
Je kan ons steeds telefonisch 

of via mail contacteren 
tijdens de kantooruren

OTV Kortrijk-Roeselare
Peperstraat 6 - 8560 Gullegem

Tel: 056 22 23 75
Email: kortrijk@otv.be

OTV Genk
Busweg 6-8 - 3600 Genk

Tel: 089 35 44 55
Email: genk@otv.be



VOOR EXACTE INFO, DATA & INSCHRIJVINGEN 
 An Brusselmans, stafmedewerker Plazarama
 Overwinningsstraat 133-135, 2830 Willebroek

 03 860 70 00 • plazarama@seniorplaza.be

 www.plazarama.be

INFOSESSIES/LEZINGEN DATUM UUR

Infosessie: ‘Goede voeding voor uw kind: een uitdaging!’ maandag 18 september om 19u30

Infosessie: ‘Happy @ Work? Hoe werkt loopbaanbegeleiding voor echt werkgeluk?’ donderdag 21 september om 19u30

Infosessie: ‘Lymfedrainage’ - avondsessie vrijdag 22 september om 19u30

Infosessie: ‘Lymfedrainage’ - avondsessie vrijdag 29 september om 14u00

Infosessie: ‘LEIF: Levenseinde InformatieForum’ donderdag 5 oktober om 19u30

Lezing: ‘Het gewicht van vlees’ (Prof. Albrecht) donderdag 12 oktober om 19u30

GENIETEN DATUM UUR

Vernissage Ben Goossens vrijdag 1 september om 20u00

Boekenverkoop & Tentoonstelling Alex Van de Velde (i.s.m. Davidsfonds) van vr 15 tot zo 17 september 2017

CURSUSSEN/WORKSHOPS DATUM UUR

Cursus: ‘Digitale fotografie’ (i.s.m. CVO Rivierenland, lessenreeks) donderdag 7 september om 13u00

Cursus: ‘Word, Exell, PPT’ (i.s.m. CVO Rivierenland, lessenreeks) maandag 11 september om 09u15

Workshop Bloemschikken (o.l.v. Het Groene Huis) woensdag 13 september om 19u30

Workshop: ‘Amigurumi’ (i.s.m. LieverCreatief, lessenreeks) woensdag 20 september om 19u00

Workshop: ‘Sushi’ (i.s.m. Sushi Wereld) donderdag 21 september om 19u30

Workshop Bloemschikken (o.l.v. Het Groene Huis) woensdag 11 oktober om 19u30

PLAZAKIDS DATUM UUR

Workshop: Mindfulness voor kids woensdag 18 oktober om 14u00

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 
www.plazarama.be

PLAZARAMAKALENDER 


