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Het wellnesscomplex Aquaplaza 
staat open voor iedereen: voor 
jong en een beetje meer…   
Kinderen doen niets liever dan 
plonsen in het water met een aan-
gename temperatuur van 31°. Maar 
ook onze senioren genieten hier-
van en dit onder leiding van profes-
sionele kinesisten.

Diezelfde kinesisten zorgen ook 
nog voor wat extra beweging in de 
yogalessen. Een fitter lichaam zorgt 
voor een fittere geest en dus een 
verhoogd welzijn!

Aromatherapie kent iedereen on-
dertussen wel. Bij Orthoshop kan 
u deze essentiële oliën aanschaffen 
en Plazarama helpt u bij het ont-
dekken van de heilzame   werking 
ervan in één van de vele work-
shops.

Wenst u meer tijd voor uzelf? Dan 
kan u de huishoudelijke taken la-
ten ondersteunen via onze afde-
ling dienstencheques. De vrij-
gekomen tijd kunt u dan invullen 
met een leuke fietstocht met het 
gezin of deelnemen aan één van 
de activiteiten van Plazarama, 
of met de allerkleinsten genieten 
van een tekenfilm, gevolgd door 

een lekkere pannenkoek of ijsje in 
Plaza Bistro. Als de zon mee wil, 
misschien wel op het terras?

Op 30 juli 2015 vindt de vijfde 
Ladies Night plaats!   Vanaf 19h 
staat de ganse “Plaza” open voor 
Ladies van alle leeftijden en worden 
straten en pleinen onveilig gemaakt 
door vrouwen die hun mannetje 
kunnen staan en genieten van het 
leven.  Laat u volledig onderdom-
pelen in het thema “Hollywood”, 
en betreedt onze heuse walk 
of fame verkleed als Marlene 
Dietrich of Marylin Monroe en 
win misschien wel een mooie prijs.  
Wij kijken er alvast naar uit!

Tijdens de zomermaanden 
gaat onze redactie er even 
tussenuit.  
U mag ons fit en wel  
terug verwachten in  
september.
Wij wensen u alvast mooie, warme 
zomerse dagen!

OTV-Nieuws JUNI 2015

Wilfried Leemans,
Gedelegeerd Bestuurder

ZORG, COMFORT EN WELZIJN,  
OTV EN SENIORPLAZA  
STAAN ER VOOR!
U kent ze vast wel, de grote wellnesscomplexen ergens in een bosrijke omgeving waar u kunt boeken 
voor enkele uren of enkele dagen om te relaxen en te herbronnen. Misschien heeft u de aanlokkelijke 
advertenties al wel eens bekeken maar dacht u dat het niets voor u is of vindt u er de tijd niet voor. Laat 
u dan voortaan inspireren door het concept van OTV en Seniorplaza waar welzijn en comfort naast zorg 
één van de kerngedachten  zijn.

Wij wensen u 
alvast mooie, 
warme zomerse 
dagen!
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Iedereen heeft recht op rust en ontspan-
ning! Het fabeltje dat de patiënten niet op va-
kantie zouden kunnen gaan is al lang voorbij!  
Zorgvakanties noemen wij dit tegenwoordig. 
Op de camping, op een cruiseschip, op hotel of  
in een vakantiehuis.

Er zijn een aantal aspecten waarmee  je als patiënt ze-
ker rekening moet houden bij het boeken van je vakan-
tie.  Twee componenten zijn van groot belang: eerst en 
vooral is het vervoer van/naar de vakantiebestemming  
en de toegankelijkheid van de bestemming  van groot 
belang voor het comfort van de patiënt. Daarnaast is 
er  als tweede component ook nood aan de zorgom-
kadering ter plaatse. 

Afhankelijk van je zorgbehoevendheid moet je nazien 
of er alle mogelijke praktische hulpmiddelen aanwezig 
zijn zoals tilliften, hoog-laag bedden, aangepaste toilet-
ten, inloop/inrij douches en dergelijke.  Aangepast ver-
voer voor uitstappen ter plaatse kun je ook best voor-
af aanvragen.

Zorgomkadering ter plekke
Voor de zorgomkadering ter plekke zoeken wij als 
thuisverplegingsdienst vooraf contact met onze zelf-
standige thuisverpleegkundige collega’s ter plaatse. Wij 
geven  hen de nodige achtergrondinformatie over de  
aard en frequentie van de verpleegkundige zorgen die 
je dagelijks nodig hebt. Sommige van onze verpleeg-
kundigen gaan vrijwillig mee op vakantie met de pati-
ent als het de zorgen wat complexer zijn. In Vlaanderen  
kan je ook terecht in aangepaste vakantiewoningen 
voor mensen met een beperking. Zij hebben een ster-
ke inhaalbeweging gedaan om hun infrastructuur dege-
lijk te moderniseren. Vele van deze instellingen funge-
ren immers ook als herstellingsoorden, zijn vaak ook 
mooi gelegen, dicht bij zee of bos.

Maar ook de mantelzorgers en familie   
moeten er eens een tijdje tussenuit kunnen 
Hiervoor zijn ook meerdere mogelijkheden.  Als de 
patiënt zelf niet kan meegaan, kunnen ze kiezen voor 
kortopvang, dagopvang of nachtopvang van de zorg-
behoevende. 

Er bestaan verschillende diensten van kortverblijf, zoals 
het thuishotel in Seniorplaza te Willebroek. Hier krij-
gen de patiënten alle nodige zorgen en comfort aange-
boden op een dienblaadje waardoor de mantelzorgers 
met een gerust hart hun vakantie kunnen doorbren-
gen. 

Onze zelfstandige thuisverpleegkundigen en zorgkun-
digen verdienen ook hun rust. Doordat we in verschil-
lende regionale  teams van een 10 tal collega’s wer-
ken is het mogelijk om onze vakanties op elkaar af te 
stemmen.  

Jobstudenten komen graag een centje bijver-
dienen tijdens hun schoolvakanties om daarna 
zelf ook nog een reisje te kunnen maken. 

Kandidaat jobstudenten moeten minstens hun tweede 
jaar verpleging afgewerkt hebben. Daarna kunnen ze 
als jobstudent aan de slag indien ze hun RIZIV-nummer 
hebben verkregen. 

Voor meer informatie kan je steeds  
terecht op ons kantoor te Bornem  
03 828 23 13 of bij de hoofd-coördinator 
Geert Joos: 0477 27 63 82.

THUISVERPLEGING  
tijdens je vakantie, het kan!
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Voor iedereen die huishoudelijke taken liever uitbesteedt, biedt OTV huishoudelijke hulp aan 
via het systeem van de dienstencheques. De dienstencheque is een gesubsidieerd betaalmiddel 
waarmee u als klant een werknemer van een erkende dienstencheque-onderneming kan betalen 
voor huishoudelijk werk in en rond de woning. 

OTV DIENSTENCHEQUES 
in een notendop

Voor wie?

Iedere meerderjarige particulier kan beroep doen op 
het systeem van dienstencheques. Bedrijven komen 
niet in aanmerking. 

Wat mag uw huishoudhulp doen?

Het takenpakket van onze huishoudhulpen omvat 
voornamelijk huishoudelijke activiteiten zoals:

•  schoonmaak van de woning
•  wassen en strijken
•  kleine naaiwerkjes
•  bereiden van maaltijden
•  boodschappen doen.

Wat is niet toegestaan?

Met schoonmaken van de woning wordt de feitelij-
ke verblijfplaats van de klant bedoeld én enkel de be-
woonbare gedeelten van de woning. Onderhoud van 
gemeenschappelijke traphallen, fabrieksgebouwen, 
winkels, praktijk- en kantoorruimtes, onderverhuur-
de plaatsen of woningen, stallingen of dierenhokken 
behoren niet tot het takenpakket van onze huishoud-
hulpen.

Ook schilderen en behangen, babysitten, opvang en 
verzorging van dieren, opvang van bejaarden en zie-
ken en tuinieren (o.a. gras afrijden en onkruid wie-
den) zijn geen taken die mogen uitgevoerd worden.

Wat kost een dienstencheque?

Eén dienstencheque kost €9. Per gebruiker kunnen 
er maximum 500 dienstencheques per jaar besteld 
worden. Wie meer dan 400 cheques per jaar bestelt 
betaalt €10 in plaats van €9 per bijkomende dien-
stencheque.

U geniet echter een belastingvoordeel van 30% wan-
neer u in Vlaanderen of het Brussels Hoofdstedelijk 
Gewest woont. Dit betekent dat een dienstencheque 
van €9 u in realiteit slechts €6,30 kost.

Waarom kiezen voor OTV-dienstencheques?

• Onze medewerkers worden gescreend en da-
gelijks opgevolgd om u een kwaliteitsvol-
le dienstverlening te kunnen aanbieden.  
Wij voorzien ook permanent opleiding voor en 
coaching van onze medewerkers.

• U betaalt bij ons geen verplaatsingskosten.
• Indien wenselijk en mogelijk bieden wij u vervan-

ging aan bij afwezigheid van uw vaste huishoudhulp.
• Wij stemmen de keuze van huishoudhulp af op uw 

noden en wensen. 

Wij zijn permanent op zoek…

Wij zoeken nog steeds nieuwe klanten en 
nieuwe medewerkers. 

Interesse? 
U kan ons telefonisch contacteren 
op 03/860 70 00 
(vraag naar  de dienstencheques) of 
dienstencheques@otv.be.
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Seniorplaza beschikt over een prachtig Aqua- 
Wellnesscentrum. Het omvat ondermeer een sfeer-
vol ingericht zwembad dat volledig aangepast is voor 
elke gebruiker.

Dankzij een intensieve samenwerking met professio-
nele kinesisten Roos en Peter, het welzijnsteam van 
Seniorplaza, en een prachtig team vrijwilligers kan ie-
dereen die het wenst genieten van het water.

Sommige residenten kunnen nog best zelf zwemmen, 
anderen ontspannen zich in het warme water en drij-
ven in de armen van hun begeleider.

De reacties zijn, bij het betreden van Aquaplaza,  zeer 
uiteenlopend: van euforisch tot ontspannen soms een 
beetje afwachtend. 

Maar eenieder komt met hetzelfde gevoel er weer uit. 
Het gevoel van ‘zaligheid’. En met de vraag: ‘Wanneer 
gaan we nog eens zwemmen?’

Dit zwemgebeuren voor het zorghotel gaat telkens 
door op de 3e  vrijdag van de maand van 10u30 tot 
11u30.  We hanteren een beurtrol zodat ieder de 
kans heeft om van Aquaplaza te genieten. 

MEER INFO OVER AQUAPLAZA?

T 03 860 70 00 
aquaplaza@seniorplaza.be
www.aquaplaza.be

AQUAPLAZA…  

voor jong en een beetje meer
Zwemmen is gezond, leuk,  
ontspannend, verfrissend,  
gezellig en avontuurlijk.
Kortom, zwemmen is veelzijdig.

Ook voor de residenten van het  
woonzorgcentrum Seniorplaza
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Beweegmoment 
voor iedereen

Aquagym en 
zwemmoment

Kinesitherapie

Valpreventie

Het yogamoment

02

03

01

Een week op stap met 
het fysioteam

Via ademhalingsoefeningen en doorvoelde bewe-
gingen komen de bewoners tot rust.

Met behulp van mobiliserende en spierversterkende 
bewegingen, (uit)houding, coördinatie, concentratie 
en evenwicht trachten we de lichamelijke en geeste-
lijke conditie op peil te houden.

Afhankelijk van de lichamelijke en mentale  toestand 
van de bewoners worden diverse zwemmomenten 
aangeboden.

Beide kinesisten hebben specifieke interesses waarin ze zich verder hebben verdiept.

Hierbij enkele voorbeelden.
Relaxatie en ademhalingskinesitherapie vanuit een holistisch beeld en werken met residenten met  
dementie en Alzheimer. Begeleiden van mensen met Parkinson, evenwicht- en stabilisatieproblematiek bij 
ouderen. Begeleiden van mensen met chronische pijnen.

Enthousiaste kinesisten volstaan niet om op een gezonde en fitte manier oud te worden.
Veel bewegen blijft de boodschap.
We nemen u graag mee op stap met de residenten en het fysioteam van Seniorplaza.

04

05

Algemene (gang)revalidatie en mobilisatie, behande-
ling van spier- en gewrichtsklachten, behandeling van 
neurologische problematiek (cva, parkinson, …).

Testen en evalueren van de bewoners met het oog 
op het verlagen van het valrisico.
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Comfort: tempur, podologie, orthope-
disch verantwoorde schoenen, comfortzolen, 
zitkussens, …

Welzijn en welbehagen: aromathe-
rapie, panty’s, nachtkledij, verzorgingsproduc-
ten, massagetoestellen, kersenpitkussens,…

Zorg: bloeddrukmeters, bandages, braces, 
krukken, incontinentiemateriaal, aerosolappa-
raten, scooters, rolwagens, loophulpmiddelen, 
compressiekousen, stomamateriaal, protheses, 
ortheses, hulpmiddelen voor in en rond het 
huis, steunzolen, zorgbedden, protheselinge-
rie,…

Wij werken voor elke mutualiteit en bezor-
gen u de nodige documenten voor het VAPH,  
hospitalisatieverzekering, verzekering arbeids-
ongevallen.

Openingsuren: 
Dinsdag tot vrijdag 09.30u tot 12.30u   en 
13.30u tot 18.00u
Zaterdag 09.30u tot 16.00u

Onze bandagist is elke woensdag aanwezig van 
16.30u tot 17.30u.  

Voor het aanpassen van borstprothesen en bij-
horende lingerie maakt u best een afspraak.

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

Er is een parkeerplaats voor minder-
validen aan onze inkom.   Verder kan u  
gebruik maken van onze ondergrondse 
betaalparking. 
Ingang Oude Dendermondsestraat

Personenalarmtoestel
Iedereen is gesteld op zijn vrijheid. Maar soms 
worden bewegingsvrijheid en zelfstandigheid 
om één of andere reden beperkt. Gewone, 
dagdagelijkse activiteiten worden moeilijke en 
stresserende opdrachten. De gedachte aan een 
ongeval is bij deze mensen nooit ver weg. Maar 
ook bij familie, vrienden en kennissen leeft deze 
ongerustheid. 

Personenalarmering geeft in elke medische 
noodsituatie bijstand. Door het dragen van een 
kleine zender kan er dag en nacht hulp ingeroe-
pen worden. 

Bij OTV organiseren we deze dienstverlening in 
samenwerking met  een gespecialiseerde firma, 
die een 24u-permanentie verzekert.  

Wat heeft men nodig? 
In de eerste plaats een vaste telefoonlijn en een 
stopcontact. Een zendertje dat om de hals of 
pols wordt gedragen en een ontvanger die bij 
de telefoon wordt geplaatst. 

Hoe werkt een personenalarmtoestel? 
U bent in een noodsituatie en drukt op de knop 
van het zendertje. Via de telefoonlijn wordt 
door de centrale uw oproep ontvangen. 
U kan uitleggen wat er aan de hand is, de ope-
rator zal u zoveel mogelijk geruststellen. Terwijl 
dit gebeurt, zal een tweede operator de hulp-
verlener verwittigen. De operator blijft met u 
in contact tot de opgeroepen persoon bij u is 
aangekomen.
Een volledige service, dag en nacht!

Voor meer info kan u contact opnemen met 
Sabrina Van Dam, coördinator thuiszorgcen-
trum, 03/860 70 27

UW WELBEHAGEN 
ONZE ZORG!



PLAZARAMAKALENDER 

VOOR EXACTE INFO, DATA & INSCHRIJVINGEN
Filip De Clerck, coördinator plazarama
Overwinningsstraat 133-135, 2830 Willebroek
03 860 70 00 • info@seniorplaza.be • www.seniorplaza.be

WORKSHOPS DATUM UUR

Workshop bloemschikken: lentestuk dinsdag 9 juni om 19u30

Aromatherapie: EHBO met essentiële oliën woensdag 17 juni om 19u30

Cocktail workshop: Comme Chez Soif zaterdag 20 juni om 20u

INFOSESSIES DATUM UUR

Infosessie Vlaamse Parkinson Liga: 
Ik ben ook een mens, maar ik heb Parkinson!

donderdag 4 juni om 14u00

Infosessie Hedera Klein-Brabant: 
Op wandel door de molen van ons leven

donderdag 11 juni om 19u00

Hartcoherentie dinsdag 30 juni om 19u00

FILMS DATUM UUR

Max vrijdag 26 juni om 14u00

Kinderfilm: Rio 2 woensdag 8 juli om 14u00

Kinderfilm: Rapunzel woensdag 22 juli om 14u00

Kinderfilm: Hoe tem je een draak 2 woensdag 12 augustus om 14u00

Kinderfilm: Frozen woensdag 26 augustus om 14u00

GENIETEN DATUM UUR

HIVRO gezinsfietstocht zondag 7 juni doorlopend

Ijssalon @ Lounge
zaterdag 20 juni, 
zaterdag 18 juli en 
zaterdag 29 augustus

telkens om 14u00

Bingo @ Seniorplaza woensdag 15 juli om 14u00

5de Ladies Night donderdag 30 juli om 19u00

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


