
Veelvuldig bewegen, gezonde voe-
ding en het regelmatig inlassen van 
rustpauzes in een drukke agenda is 
een must en we zijn het daar met 
z’n allen ook over eens.

Psychiatrische 
patiënten in de thuiszorg
Echter … soms kunnen we het 
niet alleen klaren en hebben we 
ondersteuning nodig van derden, 
familie, vrienden of professionelen.  
Vanuit onze diverse zorgdiensten 
worden wij hiermee vaak gecon-
fronteerd.  De maatschappij on-
derkent meer en meer dat iemand 
ook geestelijk even uit balans kan 
raken en in de thuiszorg wordt 
daar ook steeds meer aandacht 
aan besteed en wordt de proble-
matiek opgenomen in de diverse 
opleidingen. Zo worden een aantal 
van onze medewerkers in de 
thuiszorg extra opgeleid rond het 
thema “Psychatrische patiënten in 
de thuiszorg” om de hulpverlening 
nog beter te kunnen afstemmen op 
de zorgvraag.

Infosessies Plazarama
Meer inzicht rond een gekend gees-
telijk probleem “dementie”  ver-
krijgt u tijdens de voordracht door 
Herman Wauters. In Plazarama zijn 
meerdere lezingen, voordrachten 
en workshops gepland rond diver-
se zorg gerelateerde thema’s.

Verwenzorg in de thuiszorg
Om de geest fit en gezond te hou-
den, ook al is uw fysieke toestand 
niet meer in topconditie, kunt 
u zogenaamde “zen”momenten 
inlassen.
Een aanrader is dan te informeren 
naar de verwenzorg van OTV-
thuiszorg. Er wordt een formule op 
maat uitgewerkt. Meer daarover 
vindt u verder in deze nieuwsbrief.

1ste Plaza Creatief
26 september 2015: dag van de 
klant en Seniorplaza organiseert 
die dag een 1e Plaza Creatief.  
Diverse standhouders stellen hun 
ambachtelijke creaties voor en 
ook voor een natje en een droogje 
wordt gezorgd.  Hopelijk genieten 
we nog van een najaarszonnetje 
maar het belooft in ieder geval 
superleuk te worden.  

Geniet van leven in al zijn 
facetten en verzorg lichaam 
en geest …
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Wilfried Leemans,
Gedelegeerd Bestuurder

EEN GEZONDE GEEST IN 
EEN GEZOND LICHAAM
Mens sana in corpore sano of een gezonde geest in een gezond lichaam. Het is een vaak aangehaald 
citaat uit een van de satiren van de Romeinse dichter Juvenalis.  Het volstaat niet om enkel uw lichaam 
te verzorgen.  Ook uw hoofd kan nu en dan wat rust en verzorging gebruiken.  De combinatie van 
mentale en fysieke gezondheid vormen de basis voor een lang en gelukkig leven. 
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LEVENSEINDE EN ZORG,  
ism Palliatief netwerk Mechelen

SHARENTING & OVERSHARING:  
wat deel ik via internet en welke gevolgen heeft dat?

Donderdag 1 oktober om 19u - Plaats: Plazarama - Prijs: € 3.00/pers.
Reserveren is verplicht

Donderdag 22 oktober om 19u -  Plaats: Plazarama
Prijs: € 3.00/pers. incl consumptie

Inschrijven is verplicht

Donderdag 26 oktober om 15u 
Plaats:  Plazarama
Prijs:  € 3.00/pers. incl consumptie
Inschrijven is verplicht

Dementie is een actueel probleem. Voor de mensen die 
ermee te maken krijgen, is het een zware last om te 
dragen. Er met iemand over praten kan daarbij helpen. 
Toch is het voor velen nog een taboe.

Daarom is het goed u te informeren: wat is dementie 
en wat is het verschil met vergeetachtigheid? Wie kan 
dat onderzoeken en hoe gebeurt zo een onderzoek? 
Zijn er geneesmiddelen tegen? Wat denken en voelen 
personen met dementie enz… Inzicht in de proble-
matiek kan ons helpen om de juiste omgangsvorm en 
aanpak te vinden. 

INFOSESSIES IN DE KIJKER INFOSESSIES IN DE KIJKER

En de kinderen, wat vinden zij zelf? 
Appreciëren kinderen die online 
documentatiedrift ook nog als ze 
oud genoeg zijn om te beseffen 
dat hun ganse kindertijd uitvoerig 
gedocumenteerd staat op het we-
reldwijde web? 

Hoe oud je ook bent: je hebt recht 
op privacy! Als je het recht hebt 

om anoniem op te groeien, of op 
z’n minst om de keuze te maken 
wat over hem of haar mag worden 
gedeeld online, ontnemen sharende 
volwassenen de kinderen dan niet 
die fundamentele keuze?

Caroline de Geest houdt van haar 
privacy. Niet omdat ze iets te ver-
bergen heeft. Maar omdat ze dit 

mensenrecht naar waarde schat en 
vindt dat overheden niet zomaar 
hun neus in haar zaken moeten 
steken. Zelf beslissen wat we delen 
met anderen en vooral wat niet. 
Daar gaat het om. Want eens we 
gedwongen worden ons recht op 
privacy af te staan, is de controlesa-
menleving niet veraf meer.

Caroline volgt de evoluties op het 
terrein van de privacy met een kri-
tisch oog, en verdedigt met helder-
heid en precisie, op bevlogen wijze, 
het belang van privacy in tijden van 
massasurveillance en big data.

Ouders die te veel delen over hun kroost op het internet. Het feno-
meen heeft een naam: Sharenting. Geen blog, tweet of facebook- 
pagina is veilig voor de overijverige ouder die naar harten-
lust leuke, grappige of gênante informatie deelt over de 
fratsen van zoon- of dochterlief. De grens tussen publiek en  
privaat lijkt te vervagen.

Wie te maken krijgt met de naderende dood van een 
naaste komt vaak terecht in een toestand van ontred-
dering. Bovenop het verdriet komen zorgen van medi-
sche, financiële en praktische aard.  Terminale patiënten 
zijn dan weer bang voor lichamelijke aftakeling en een 
verlies van hun waardigheid.

Palliatieve zorg kan deze moeilijke periode voor ie-
dereen draaglijker maken en helpt de patiënt om tot 
het einde toe een zekere levenskwaliteit te behouden. 
Palliatieve zorg creëert voor de patiënt een zacht 
levenseinde, in de nabijheid van zijn naasten.

DEMENTIE, 
door Herman Wauters
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1ste Plaza 
CREATIEF

Kom en ontdek onze commerciële partners van Plaza Shopping en de talrijk  
aanwezige creatieve kraampjes, tijdens de dag van de klant!

Verspreid doorheen de winkel- en wandelboulevard van Seniorplaza kan u kennis maken met 
onze commerciële partners en een bezoek brengen aan de crea- en ambachtenmarkt waarbij we 
de streekproducten ook graag in de kijker plaatsen.
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Dag van 
de klant

crea- en ambachtenmarkt

Gratis toegang
voor iedereen!

Zaterdag 26 september 2015 van 13 tot 17 u

onze commerciële partners

 Overwinningsstraat 133-135
 2830 Willebroek
  03 860 70 10, orthoshop@otv.be
Openingsuren:   dinsdag-vrijdag van 9.30u tot 12.30u en van 13.30u tot 18.00u
 zaterdag van 9.30u tot 16.00u 

DAG VAN  KLANT
ZATERDAG 26 SEPTEMBER

GRATIS advies van de podoloog
GRATIS schoenen laten poetsen

Een glaasje cava of fruitsap 
voor elke klant

Schoenen
voor alle voeten

10%
KORTING
op alle schoenen

Actie geldig van 26/9 t.e.m. 2/10/2015
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Welke stoornissen? 
In de thuiszorg merken we dat onze cliënten 
kunnen kampen met verschillende stoornissen:

• bipolaire stoornis
• persoonlijkheidsstoornis  

(o.a borderline, paranoïde,…)
• schizofrenie
• depressie
• fobieën
• posttraumatische stressstoornis
• ...

Hoe uit dit zich?
Deze ziektebeelden van onze cliënten vertalen 
zich onder andere in:

• depressie
• manie
• zelfverwonding
• alcohol- en verslavingsproblematiek
• neerslachtig zijn
• ...

Het is niet evident om hiermee om te gaan voor 
zowel de cliënt, zijn nabije omgeving als voor de 
professionele hulpverleners.

Wat kan OTV doen?
OTV thuiszorg is volop bezig met het verwerven 
van expertise in het omgaan en begeleiden van 
psychiatrische cliënten. 
Zodoende trachten we de hulpverlening beter af 
te stemmen op de zorgvraag.

In dit kader volgden enkele van onze regiover-
antwoordelijken onder andere een opleiding 
‘omgaan met psychiatrische  patiënten’. Het is de 
bedoeling dat zij zich hierin voortdurend blijven 
bijscholen. 

Hierdoor kunnen ze niet enkel de situatie beter 
inschatten, maar kunnen zij hun medewerkers 
beter begeleiden en adviseren.

Daarnaast worden ook een aantal verzorgenden 
en poetsvrouwen opgeleid binnen dit thema en 
zetten we in 2015 en 2016 prioritair in op het 
uitbreiden van hun expertise. 

Bijkomend willen we ook samenwerkingsover-
eenkomsten aangaan met professionals binnen 
de psychiatrische zorgsector.

Onze medewerkers kregen alvast onder-
staande tips mee vanuit hun opleiding:
1. Benader de persoon in kwestie zoals je zelf 

benaderd wil worden.
2. Stap niet in de reddersrol.
3. Ga niet rechtstreeks in tegen wanen.
4. Ga niet mee in wanen.
5. Druk je eerlijk en direct uit.

Sinds dit jaar vestigt de media zijn aandacht op jongeren met een 
psychische problematiek door de ‘rode neuzen actie’. Ook wij in 
de thuiszorg worden meer en meer geconfronteerd met personen 
met een psychische problematiek. 

Psychiatrische  
patiënten in de  

THUISZORG

Met onze 
VERWENZORG voel je 
je als een vis in het water

VOOR MEER INFORMATIE:
Telefonisch:  03 860 70 00 
Vraag naar gezinszorg en/of poetsdienst.

Per mail:  gezinszorg@otv.be
 poetsdienst@otv.be

In dit artikel leest u een inter-
view met een cliënt die al 6 
maanden gebruik maakt van 
onze verwenzorg. 

Hoe kent u OTV/Seniorplaza? 
Via de verpleging van OTV. Zij komen 
al geruime tijd over de vloer. Zij hebben 
mij ook meer verteld over de diensten 
die OTV en Seniorplaza aanbieden.  

Hoe bent u met onze 
verwenzorg in contact 
gekomen? 
Door publiciteit en door een bezoek 
van mijn dochters aan Seniorplaza.
 
Wat houdt de verwenzorg in 
voor u? Wat doet u precies? 
Ik ben een echte zwemfanaat. 
Mijn gezondheidstoestand laat het 
niet toe om zonder begeleiding te 
zwemmen. De verwenzorg biedt mij 
een oplossing op maat. 
Onder begeleiding van een verzor-
gende kan ik mijn favoriete hobby 

terug uitoefenen.  Samen met de ver-
zorgende ga ik wekelijks zwemmen. 
Gedurende één uur wissel ik inspan-
ning af met ontspanning. Ik start eerst 
met zwemmen, nadien stap ik rond in 
het zwembad. Ik beëindig mijn sessie 
met ontspannende relaxatieoefenin-
gen.
 
Was er een bepaalde drempel 
die u moest overwinnen?
Ik moest geen enkele drempel over-
winnen. Integendeel, de professionele 
begeleiding maakt het allemaal zo 
veel makkelijker. Ik voelde mij meteen 
op mijn gemak. Mijn verzorgenden 
zijn zeer vertrouwd met het complex 
aangezien ze er voltijds tewerkgesteld 
zijn. Dat geeft mij ook rust en vertrou-
wen.

Hoe ervaart u de begeleiding 
van onze verzorgenden? 
De begeleiding is zeer goed.  De ver-
zorgenden zijn heel vriendelijk en erg 
behulpzaam. Ik heb tevens vernomen 

dat ze regelmatig een bijscholing vol-
gen om hun kennis en kunde actueel 
te houden. 
In mijn situatie moeten ze wekelijks 
gebruik maken van een tillift om mij 
in en uit het zwembad te tillen.  Dit 
gebeurt op een professionele manier 
en dat stelt mij ook gerust.

Vindt u dat er voldoende tijd 
en aandacht aan u wordt 
besteed?  
Gedurende een uur krijg ik de volle 
aandacht van mijn verzorgende .
Ik hoef mij nergens zorgen over te 
maken. Alles wordt voor mij tot in de 
puntjes geregeld. Ik kan hier ook voor 
op mijn familie rekenen.
 
Kan u de verwenzorg 
aanraden? 
Ik beveel zeker deze zorg aan ieder-
een, en in het bijzonder aan mensen 
wiens mobiliteit beperkt is, daar in het 
zwembad alles zoveel gemakkelijker 
gaat. 

Sinds 1 jaar biedt OTV verwenzorg aan zijn thuiszorgcliënten. 
Met dit concept hopen we mensen op deze manier een extraatje aan te bieden. 
Onze cliënten verdienen het om in de watten gelegd te worden.

Overwinningsstraat 133-135
2830 Willebroek
Tel: 03/860.70.00
Contactpersoon: 
Vraag naar de verantwoordelijke van uw regio

MEER INFO & RESERVATIE



PLAZARAMAKALENDER 

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

WORKSHOPS DATUM UUR

Maandelijkse workshop bloemschikken ism Het Groene Huis
woensdag 16/9, 21/10, 
18/11 en 16/12

om 19u30

INFOSESSIES/LEZINGEN DATUM UUR
Lymfedrainage en oedeem donderdag 17 september om 19u30

Griep in al zijn vormen Prof. Dirk Devroey vrijdag 18 september om 14u00

Lezing: Sharenting en oversharing, donderdag 1 oktober om 19u00

Podologische aanpak bij diabetes/ de podoloog als 
bewegingsanalist, Podoloog Bernard Vandamme,

woensdag 7 oktober om 19u00

Alcoholpreventie, laat alcohol je leven niet bepalen! donderdag 8 oktober om 9u00

Reanimatie en AED
woensdag 14 oktober om 14u00

donderdag 29 oktober om 19u00

Levenseinde en zorg ism Palliatief Netwerk Mechelen  donderdag 22 oktober om 19u00

Lezing “de vooroudercultus, de oudste religie van de mens”, 
Dr. Marc Vermeersch

donderdag 19 november om 19u00

Dementie door Herman Wauters donderdag 26 november om 15u00

In de bres bij examenstress - 
Kinderen en jongeren helpen bij studeren

donderdag 26 november om 19u00

FILM DATUM UUR
De Witte van Sichem vrijdag 25 september om 14u00

Frits & Freddy vrijdag 30 oktober om 14u00

Adem vrijdag 27 november om 14u00

PLAZA KIDS DATUM UUR
Knuffel turnen ism Gezinsbond vanaf zaterdag 3 oktober  van 11u00 tot 12u00

Workshop snoeptaart maken ism Yolande confiserie dinsdag 3 november om 14u00

Kinderfilm: Hotel Transylvania woensdag 4 november om 14u00

GENIETEN DATUM UUR
1ste Plaza Creatief, zaterdag 26 september van 13u00 tot 17u00

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


