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Na die overvloedige maaltijden 
tijdens de feestdagen zijn we 
weer blij als ons bord en buikje 
een keertje gevuld worden met 
“gewone kost”. Voor velen is de 
dagelijkse maaltijd een noodza-
kelijke dagtaak en is het steeds 
weer dezelfde vraag “wat eten 
we vandaag?”. Voor een aantal 
onder ons is het dagelijks menu 
verzinnen en het kookproces 
een ware ontspanning en worden 
alle zintuigen aangenaam geprik-
keld alleen al bij de gedachte er-
aan. We staan er niet bij stil maar 
voor ouderen en zeker demente-
rende ouderen is de maaltijd het 
belangrijkste moment van de dag. 
Iets om naar uit te kijken. In deze 
nieuwsbrief leest u dat wij ge-
start zijn met een nieuwe oplei-
ding “koken voor dementerende 
ouderen”.

De assistentiewoningen zijn 
voorzien van een volwaardige 
keuken. Heel wat van onze resi-
denten kiezen er voor om een of 

meerdere dagen van de week de 
lunch in gezelschap door te bren-
gen. Dit kan op dinsdag in de ge-
zellige lounge en op alle andere 
dagen à la carte in Plaza Bistro.

Voor lezers die onze dienstverle-
ning nog niet
kennen of die nog geen bezoek 
hebben gebracht aan de site 
Seniorplaza is er op zondag 15 
maart 2015 van 13u tot 17u het 
event “Dag van de Zorg”! Tijdens 
deze jaarlijkse opendeurdag kan 
u kennismaken met onze diverse 
diensten. Uiteraard bent u altijd 
welkom en kan u steeds informa-
tie opvragen. Kom tijdens of na 
de opendeurdag dus ook gerust 
binnen om zo maar een kijkje te 
nemen. Vaak zijn onze bezoekers 
aangenaam verrast als ze ontdek-
ken dat er in Seniorplaza heel 
wat te beleven valt voor jong 
en oud(er) en dat men geen re-
sident moet zijn om van die di-
verse diensten gebruik te kunnen 
maken. Zo zal u ook ervaren dat 

het aangenaam is om de shops te 
kunnen betreden via de overdek-
te, verwarmde en sfeervolle wan-
delboulevard.

Naast de vaste diensten en win-
kels zijn er wekelijks tal van eve-
nementen of activiteiten waaraan 
u kan deelnemen of die u kan be-
kijken. Een overzicht voor de ko-
mende maanden vindt u alvast in 
deze nieuwsbrief terug. Twijfelt u 
of hebt u nog een vraag? Neem 
dan contact op of kom eens langs.

Onze thuiszorg maakt 
het verschil

In een nieuw jasje!
2015, het klinkt ons ondertussen alweer vertrouwt in de oren. Wat voor onze lezers even wennen zal zijn, 
is de nieuwe lay-out van deze nieuwsbrief. Na meer dan 10 jaar vonden we het toch tijd worden om ook 
onze nieuwsbrief een nieuwe look te geven. Meer eigentijds en vanuit een gerichte uitvoering met OTV 
en Seniorplaza als één geheel. Seniorplaza is ondertussen uitgegroeid tot een volwaardige partner van 
OTV en dat laat zich ook zien in de artikels die periodiek gepubliceerd worden. Inhoudelijk bent u ech-
ter al heel wat jaren gewend aan onze artikels over zowel de thuiszorg als de residentiële zorg met steeds 
als extraatje nieuws over onze commerciële partners.

OTV-Nieuws FEBRUARI 2015

Wilfried Leemans,
Gedelegeerd Bestuurder
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KOKEN VOOR 
PERSONEN MET 
DEMENTIE.

In 2015 wil OTV zich meer gaan specialiseren 
in dementie en de omgang en begeleiding van 
dementerende ouderen en hun naaste omge-
ving. In dit kader starten we het nieuwe jaar 
met een opleiding ‘koken voor dementerende 
ouderen’ voor al onze verzorgenden.

De opleiding is gebaseerd op het boek ‘Eten om niet 
te vergeten’ van Luuk Eliëns, Rachelle Elshout en Iris 
de Groot. ‘Eten om niet te vergeten’ is een informa-
tief kookboek om lekker te koken voor dementeren-
de ouderen, maar bevat ook heel wat informatie over 
alles wat met eten, dementie en de hersenen te ma-
ken heeft.

Eten is een belangrijke gebeurtenis in het leven van 
(dementerende) ouderen. Hun dagschema is niet zo 
vol meer en de maaltijd is iets om naar uit te kij-
ken. Toch zijn veel ouderen (15 tot 25% in de thuis-
zorg) ondervoed. Het is wetenschappelijk bewezen 
dat kauwen een positief effect heeft op de concentra-
tie en het geheugen, maar ouderen eten juist vaak ge-
prakt of gepureerd voedsel. Wat ook een rol speelt, is 
dat gerechten ‘met de smaak van vroeger’ beter sma-
ken en herinneringen levend houden. 
Ook de manier waarop de tafel gedekt is, kan maken 
of een dementerende oudere wil eten of niet. Het is 
voor de rust aan tafel belangrijk dat er niet te veel af-
leiding is door een poespas van verschillende motief-
jes op het tafelkleed, placemats of servies.

Voor meer informatie, kan u terecht bij uw verzorgende.  
Graag verwijzen wij ook naar het boek (Eliëns, L., Elshout, R. & de 
Groot, I.(2013). Eten om niet te vergeten. Utrecht: Kosmos Uitgevers.)

ACTIE VERWENZORG: 
Geniet van een gratis manicure!

In eerdere nieuwsbrieven kon u al kennis ma-
ken met ons aanbod verwenzorg voor thuis-
zorgcliënten. We bieden u graag een speci-
aal aanbod: wie in 2015 drie arrangementen 
boekt, krijgt een gratis manicure aangeboden.

U kan kiezen uit een door ons samengesteld arrange-
ment of een arrangement dat volledig naar uw wen-
sen en behoeften wordt samengesteld.

ARRANGEMENT 1 
Wellness handbadje + manicure + 
voetbad en voetmassage
Tarief:  € 35 per persoon

ARRANGEMENT 2
Wellness voetbad + pedicure + handmassage
Tarief:  € 35/per persoon

ARRANGEMENT 3
Mini gelaat + manicure
Tarief:  € 53 per persoon

ARRANGEMENT 4
Mini gelaatsverzorging + infrarood
Tarief:  € 55 per persoon

ARRANGEMENT 5
Privégebruik Aquaplaza 
Tarief:  € 26/uur

ARRANGEMENT 6
Gebruik infrarood
Tarief:  € 10 per persoon / 30 min
 € 18 voor 2 personen / 30min

MEER INFO EN RESERVATIE
Overwinningsstraat 133-135
2830 Willebroek
Tel: 03 860 70 00

Vraag naar de verantwoordelijke van uw regio.
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Sedert enkele jaren is het mogelijk om ook 
als zelfstandig zorgkundige te werken in een 
erkend team van thuisverpleging. Bij de vzw 
Onafhankelijke Thuisverpleging OTV - groep 
Geert Joos - werd onlangs de 6de zorgkundige 
in het team opgenomen. Zij verlichten de hy-
giënische taken van de verpleegkundigen en 
zorgen zo voor een ondersteuning en betere 
verdeling van de werkdruk in het hele team.

1. Hoe word je zorgkundige ?
De verzorgende kan via een verkorte opleiding zorg-
kundige worden. Wie de opleiding verpleegkundige 
volgt en slaagt in het eerste jaar bachelor, kan zich 
laten registeren om als zorgkundige te werken. Wie 
een vakantiejob als zorgkundige wenst uit te oefe-
nen moet zich officieel laten registreren na het eer-
ste jaar verpleging.

2. Wat zijn de taken van 
een zorgkundige ?
Een zelfstandig zorgkundige in de thuisverpleging 
staat in voor verschillende taken. Vooreerst staat de 
persoonsverzorging centraal. De zorgkundige helpt 
bij het dagelijks toilet, bad of douche, mondhygië-
ne, haarverzorging, voetbad en dergelijke. Echte ver-
pleegkundige taken zoals inspuitingen en wondzorgen 
mogen niet uitgevoerd worden door een zorgkun-
dige. Wat hij/zij wel mag doen: eenvoudige stoma-
zorg, als er geen wondjes aan te pas komen; het aan 
en uitdoen van steunkousen, maar geen steunwin-
dels (dauerbinden) aanleggen. Wat zeker ook tot het 
takenpakket van de zorgkundige behoort, is het bie-
den van een luisterend oor, zowel voor de kleine als 
de grote bekommernissen en zorgen. Zorgkundigen 
hebben hier vaak een streep voor op verpleegkundi-
gen daar deze vaak meer met de technische kant van 
de verzorging rekening moeten houden.

3. Regels van het RIZIV
Er zijn ook een aantal specifieke regels opgelegd 
door de overheid (RIZIV). Zo mogen zorgkundigen 
alleen, geen palliatieve zorgen verlenen. De hande-
lingen van de zorgkundige worden gedelegeerd door 
een verpleegkundige. Deze verpleegkundige moet 
ook op wettelijk geregelde tijdstippen de patiënten 
die door een zorgkundige verzorgd worden, bezoe-
ken en controleren op hun zorg. De zorgkundige en 
de verpleegkundige moeten deel uitmaken van een 
gestructureerde erkende equipe voor thuisverple-
ging.

4. Wanneer kan je starten als zelfstandig 
zorgkundige in de thuisverpleging ?
Men moet zich eerst als zorgkundige definitief laten 
registreren bij de dienst FOD Volksgezondheid.
Daarna moet men een RIZIV-nummer aanvragen bij 
de dienst RIZIV samen met een kopie van de afgeslo-
ten samenwerkingsovereenkomst met een erkende 
dienst voor thuisverpleging.

WERKEN ALS ZELFSTANDIG 
ZORGKUNDIGE IN DE THUISVERPLEGING …
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Omdat we bij OTV en Seniorplaza een 
uniek verhaal hebben te vertellen in de 
zorgsector nemen wij opnieuw deel aan 
deze editie. 

Op zondag 15 maart stellen wij onze deuren 
open om u te laten zien hoe we werken, welke 
diensten wij allemaal aanbieden en hoe we deze 
diensten samenbrengen. Van 13u tot 17u kan u bij 
ons terecht voor vragen en informatie, voor een 
jobbeurs en zorgbeurs, voor rondleidingen en 
nog veel meer.

DAG VAN DE ZORG

De Dag van de Zorg is een algemene open-
deurdag voor zorg, welzijn en de witte eco-
nomie. Deze vindt jaarlijks plaats op de derde 
zondag van maart.

Met de organisatie van de Dag van de Zorg wil men 
aandacht vragen voor de noden en de ontwikkelin-
gen in de zorg - en welzijnssector. De zorg is immers 
één van de belangrijkste sectoren - ook economisch 
en op het gebied van werkgelegenheid - en heeft een 
groot maatschappelijk belang voor alle mensen, jong 
en oud.

Op een positieve manier wil de Dag van de Zorg de 
krachten bundelen en de sector in zijn volle omvang 
en diversiteit op de kaart zetten: ziekenhuizen, voor-
zieningen voor personen met een handicap, woon-
zorgcentra en kinderdagverblijven; maar ook de far-
maceutische bedrijven, de medisch-technologische 
industrie en KMO’s die hulpmiddelen ontwikkelen; 
de artsen, de huisartsen, de apothekers en de para-
medici; het onderwijs en de onderzoekscentra; de re-
sidentiële zorg en de thuiszorg; de ziekenfondsen en 
de patiëntenverenigingen ...
 
Met de steun van onder andere de Vlaamse overheid 
en de koepelorganisaties uit de zorg- en de welzijns-
sector en de witte economie wordt dit jaar de vierde 
editie van de Dag van de Zorg georganiseerd.

Jobbeurs en zorgbeurs

Wanneer u interesse heeft in een uitdagende job in 
de zorg, kan u langskomen op de jobbeurs.
U kan er informatie vinden over alle jobs die aange-
boden worden, zowel bij OTV als Seniorplaza.

Ook wanneer u op zoek bent naar boeiend vrijwil-
ligerswerk kan u zeker een bezoek brengen aan de 
jobbeurs. U kan de verschillende mogelijkheden voor 
vrijwilligers binnen onze organisatie ontdekken.

Op de zorgbeurs kan u kennismaken met al 
onze interne diensten: 
• poetshulp
• gezinszorg
• thuisverpleging
• dienstencheques
• kraamzorg
• zorghotel
• thuishotel
• assistentiewoningen
• woningaanpassing
• personenalarmsysteem
• …

Vanuit het regionaal dienstencentrum kunnen we ook 
contacten voorzien met externe verenigingen. Tijdens 
de Dag van de Zorg nodigen we dan ook graag ver-
schillende patiëntenverenigingen en zelfhulpgroepen 
uit. Ook bij hen kan u terecht voor informatie.
Plazarama informeert u over lezingen, workshops en 
thuiszorgondersteunende activiteiten.
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DAG VAN DE ZORG

Naast de jobbeurs en zorgbeurs staan er nog 
verschillende andere mogelijkheden op het 
programma. We bieden u hier een overzicht 
van de belangrijkste activiteiten.

Rondleiding
Onze medewerkers staan u op te wachten om u een 
rondleiding te geven doorheen Seniorplaza en een 
antwoord te geven op al uw vragen. U brengt onder 
andere een bezoek aan een zorgstudio, een assisten-
tiewoning en Aquaplaza.
Tijdens de rondleiding zal u kunnen deelnemen aan 
een quiz; zo maakt u misschien wel kans op één van 
onze mooie prijzen: een wellnessarrangement in 
Aquaplaza, een etentje in Plaza Bistro of een leuke 
bon voor één van onze winkels.

Verwenzorg
In en rond Aquaplaza kan u kennismaken met het 
project rond verwenzorg wat gericht is naar de cli-
enten in de thuiszorg. Maar er is evenzeer aandacht 
voor het zwangerschapszwemmen dat sinds januari is 
gestart en alle andere mogelijkheden van het zwem-
bad en het wellnesscentrum.

Vrijwilligerswerking
Van 28 februari tot 8 maart is het de week van de 
vrijwilliger. In het verlengde daarvan willen we onze 
vele en gemotiveerde vrijwilligers tijdens de Dag van 
de Zorg graag in de kijker zetten.
U kan verse warme wafels komen eten. De opbrengst 
van deze wafels gaat integraal naar de vrijwilligers-
werking.

Kinderanimatie
Ook de kinderen worden niet vergeten. Voor hen 
wordt kinderanimatie voorzien. Ook kan u informa-
tie vinden van de verschillende kinderactiviteiten of 
kinderfeestjes.

Bij aanvang van de opendeurdag krijgt elke bezoeker 
een kop koffie aangeboden. Wie het hele traject af-
gaat komt misschien nog andere kleine verrassingen 
tegen!

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

UITNODIGING

MODESHOW!
maandag 9 maart om 19.00u

PROTHESELINGERIE 
& -BADMODE 
 met ervaringsdeskundige mannequins
 
 Voorjaarscollectie van:

We voorzien een welkomstdrankje 
en een gratis attentie voor iedere aanwezige!

Iedereen 
WELKOM!

Inkom 
vrij!
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Vanaf 22 november kan u in de winkel- & wan-
delboulevard van Seniorplaza de nieuwe bloe-
menwinkel Het Groene Huis terugvinden. 
De uitbaters hebben reeds verschillende jaren 
ervaring en stellen zich dan ook graag even 
aan jullie voor. 
Wij wensen hun alvast zeer veel succes met 
hun nieuwe zaak. 

Mijn naam is Matheussen Petra (geboren in het jaar 
197O) en ben opgegroeid in de stille Kempen, meer 
bepaald in Vorselaar. 
Mijn studies heb ik afgewerkt aan de tuinbouwschool 
in Herentals alsook het zevende jaar bloemsierkunst 
onder leiding van Mevr. Bresseleers. 
Na mijn schoolopleiding heb ik vele jaren in een groot 
tuincentrum ervaring op gedaan. De knepen van het 
vak geleerd. 

In 2OO2 was ik, samen met mijn man, klaar om mijn 
creativiteit te laten groeien in een eigen winkel nl. 
Het Groene Huis (gevestigd in de Mechelbaan 7, 
28O1 te Heffen). 

Werken met droogbloemen, looddecoraties waren 
de beginingrediënten. Al snel groeide het verder uit 
naar snijbloemen, bloemstukken en onze eigen crea-
tieve workshops. 
Workshops met natuurlijke materialen alsook wer-
ken met klei en textielverharders maakte ons groot 
en sterk in de omliggende gemeenten. De mensen 
ertoe aanzetten om hun eigen creativiteit te laten 
ontplooien is een grote voldoening voor mij. 

Op 22 november 2O14 verhuisde onze winkel naar 
een andere locatie nl. naar de Overwinningsstraat 
163 te 283O Willebroek. 
Na 12 jaar werken in de Mechelbaan te Heffen staan 
wij volledig open voor een nieuwe uitdaging. De nieu-
we locatie is centraal gelegen in een winkelstraat van 
Willebroek in een super modern gebouw dat deel 
uitmaakt van Seniorplaza. Juist om de hoek bevindt 
zich het ziekenhuis en is gemakkelijk te voet te be-
reiken.  Uiteraard doen wij ook leveringen aan huis. 
In de Mechelbaan te Heffen bevindt zich nog altijd 
onze workshop atelier waar we in een gezellige ruim-
te met een tasje koffie of thee onze creatie tot stand 
laten komen. 

COMMERCIËLE PARTNER IN DE KIJKER: HET GROENE HUIS

Overwinningsstraat 163 
2830 Willebroek 
Tel: 03 860 10 17 
GSM 0478 480 735 

Openingsuren: 
ma:  12u - 18u 
di:  gesloten 
wo - za: 9u30 - 18u 
zo:  8u30 - 15u 

U bent steeds welkom om een kijkje te komen nemen in onze winkel! 
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Overwinningsstraat 163 
2830 Willebroek 
Tel: 03 860 10 17 
GSM 0478 480 735 

Openingsuren: 
ma:  12u - 18u 
di:  gesloten 
wo - za: 9u30 - 18u 
zo:  8u30 - 15u 

Regelmatig stellen bezoekers de 
vraag wat de meerwaarde is van 
wonen in een assistentiewoning 
van Seniorplaza. Omdat dit veel 
meer is dan alleen maar een ‘alar-
meringsknop’, geven we u graag 
een overzicht.

Dringende hulp:
Dag en nacht is er iemand te 
bereiken voor dringende me-
dische of technische proble-
men. Elk appartement heeft 
een noodoproepsysteem dat 
rechtstreeks in verbinding staat 
met de verpleging van het Zorg-
hotel. In noodsituaties dienen zij 
de eerste zorgen toe en maken 
een inschatting van verdere no-
den. Het permanentienum-
mer van de thuisverpleging zorgt 
dat verpleegkundige hulp op ie-
der moment kan opgestart wor-
den. Voor dringende technische 
problemen kan u beroep doen op 
de technische dienst of - buiten 
de werkuren - op de conciërge.

Algemene 
ondersteuning:
Naast de dringende zaken kan u 
ook hulp krijgen bij de alledaagse 
vragen en problemen.

Bij de woonassistent kan u te-
recht voor allerhande vragen: een 
brief waar u vragen bij heeft, een 
melding die u wil doen, …
Op de residentenraad wordt vier 
maal per jaar geluisterd naar uw 
vragen of voorstellen.
De technische dienst is er 
om u te helpen bij kleine onge-

makken, zoals het vervangen van 
een lamp of een kastdeurtje dat 
loshangt. De ondersteuning van 
de thuiszorgdiensten kan vol-
ledig op maat gegeven worden.

Wanneer plots meer zorg no-
dig is, hebben we een goede sa-
menwerking met de thuiszorg 
en thuisverpleging van OTV, het 
Zorghotel en Thuishotel, waar u 
als resident voorrang krijgt indien 
nodig.

Een ruim aanbod  
aan activiteiten:
Sociale contacten en lichaamsbe-
weging zijn belangrijk voor een 
gezonde levensstijl. Daarom bie-
den we een gevarieerd aanbod 
van activiteiten.

Tijdens de weekdagen kan u ge-
bruik maken van onze fitness-
ruimte. Maar er zijn ook een hele 
waaier aan vaste activiteiten.
Op maandag kan u deelnemen 
aan de yoga en kan u boeken ont-
lenen bij de zorgbib. Dinsdag is 
er een bewegingsactiviteit, kan u 
’s middags samen met andere re-
sidenten lunchen en kan u gaan 
kaarten. Op woensdag kan on-
der begeleiding van de kinesis-
ten worden gezwommen. Don-

derdag kan u terecht op het 
spreekuur van de woonassistent. 
Op vrijdag is er maandelijks een 
koffienamiddag en een filmvoor-
stelling.

Verder zijn er etentjes, optre-
dens, een culturele uitstap en een 
uitstap naar het shoppingcenter.  
Residenten kunnen deelnemen 
aan de activiteiten georganiseerd 
door het welzijnsteam van het 
zorghotel zoals de modeshow, 
gebedsvieringen of optredens. En 
ook Plazarama organiseert le-
zingen, vernissages, workshops en 
cursussen waar onze residenten 
steeds welkom zijn.

Heeft u daarnaast nog wat tijd 
over, dan kan u nog eens binnen-
springen in de winkels of kan u 
iets drinken in de Lounge of Plaza 
Bistro.

Het is de combinatie van al deze 
zaken die Seniorplaza zo uniek 
maken. 

Nieuwsgierig? 
Breng dan een bezoekje 
tijdens de Dag van de Zorg 
op zondag 15 maart 2015 
van 13u tot17u.

DE ASSISTENTIEWONINGEN VAN SENIORPLAZA



PLAZARAMAKALENDER 

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

WORKSHOPS DATUM UUR

Bloemschikken dinsdag 3 februari om 19u30

Make-up in het teken van valentijn donderdag 12 februari om 19u00

Gin & Tonic tasting woensdag 1 april om 19u00

INFOSESSIES DATUM UUR

Personenalarmtoestellen donderdag 5 februari om 14u00

Prostaatkanker zaterdag 14 februari om 14u00

Speeddating vrijwilligerswerk dinsdag 3 maart om 14u00

Modeshow Orthoshop maandag 9 maart om 19u00

Dag van de zorg zondag 15 maart vanaf 13u00

Orgaandonatie donderdag 19 maart om 14u00

Dementie en seksualiteit door Dr. Vanhecke zaterdag 21 maart om 19u00

Workshop openbaar vervoer ism. De Lijn zaterdag 28 maart om 14u00

Wat zijn smartphones & tablets? donderdag 23 april om 19u00

FILMS DATUM UUR

Kinderfilm: Rio 2 woensdag 18 februari om 14u00

Loft (Vlaamse versie) vrijdag 27 februari om 14u00

FC de Kampioenen, kampioen zijn blijft plezant, vrijdag 27 maart om 14u00

Los Flamencos vrijdag 24 april om 14u00

Kinderfilm: Hoe tem je een draak? vrijdag 15 april om 14u00

GENIETEN DATUM UUR

Wii op groot scherm vrijdag 20 februari om 14u00

Boekvoorstelling elke 3 seconden, Jean-Paul van Bendegem donderdag 26 februari om 19u00

Vernissage: Lieve Lauwers vrijdag 27 februari 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


