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Op dit moment leven in Nederland 
ruim 250.000 mensen met demen-
tie. De verwachting is dat dit aantal 
in 2040 is verdubbeld tot meer dan 
een half miljoen. 

Het grootste gedeelte van de men-
sen met dementie woont thuis, 
namelijk 70 %. Van dit percentage 
woont ruim 40 % alleen. Het zijn voor-
namelijk de naasten die een groot 
deel van de zorg voor hun rekening 
nemen. 

Dementie staat dan ook meer en 
meer op de agenda. En dat is hard 
nodig. Op 21 september is het 
Wereld Alzheimer Dag. Dan zetten 
vele organisaties zich extra in om de 
urgentie van dementie te laten zien. 
Ook in Midden-Kennemerland wor-
den diverse activiteiten voor men-
sen met dementie en hun dierbaren 
georganiseerd. Iedereen is welkom. 
Samen met dementie. 

Kijk op www.vivazorggroep.nl 
voor het programma in die week.

Samen met dementie 
Week van de dementie 
van 18 tot 25 september 

Soms heeft u naast zorg en verple-
ging bijvoorbeeld fysiotherapie 
of ergotherapie nodig. Deze zorg 
of behandeling kunt u bij ViVa! 
Zorggroep krijgen van onze gespe-
cialiseerde teams. 

Een gespecialiseerd team in de wijk 
bestaat uit een fysiotherapeut, ergo-
therapeut, logopedist, diëtist, maat-
schappelijk werker, psycholoog, 
geestelijk verzorger en een specialist 
ouderengeneeskunde (SOG). De 
medewerkers van onze Wijkteams 
hebben contact met de gespeciali-

Wat is een gespecialiseerd team?
seerde teams. Zij kennen de cliënten 
en kunnen aangeven of het gespeci-
aliseerd team een rol kan spelen bij 
deze cliënten. Doordat de zorg en 
welzijn van cliënt vanuit meerdere 
perspectieven wordt bekeken, ziet 
de cliënt niet alleen bij de Wijkteams 
dezelfde gezichten, maar ook van 
het gespecialiseerd team. 

Een mooi voorbeeld
Laatst merkte een verzorgende in de 
wijk op dat er wel erg veel vloerkle-
den lagen in een woning, waardoor 
er een verhoogd risico op vallen 

aanwezig was. Zij schakelde de ergo-
therapeut van ViVa! Zorggroep in en 
nu is de woning zo ingericht dat het 
valgevaar geminimaliseerd is.

Dus schroom niet als u ergens last 
van heeft op het gebied van uw 
gezondheid en/of welzijn. Maak het 
kenbaar aan uw verzorgende! 

Laat het horen!

Met een goed Matras slaap ik beter
Uniek aanbod voor leden van 
ViVa! Ledenservice

•  Visuele controle op de algehele staat, moge-
lijke defecten, conditie van de diverse  
bodemzones

   Gratis inname van uw oude matras bij levering
   10 jaar garantie

Voor meer informatie 
Bel 088 – 102 01 00, 
kijk op www.medipoint.nl/matrassenactie 
of kom langs in de winkel in:

Alkmaar:  Frederik Hendriklaan 3
Haarlem:  Stephensonstraat 45
Heemskerk:  Maltezerplein 35

Visco Climate matras
  Leverbaar in alle gewenste afmetingen
  Prijs gebaseerd op een matras van 70 x 200 cm
   Drukverlagend traagschuim, zeer goed 

ventilerend
   Regulering van warmte en waterdamp
  Aanbevolen door zorgprofessionals

50% korting: van € 599, - voor € 299, - 

Maak gebruik van deze actie en u krijgt ook:
  GRATIS thuisbezorging
 Gratis bedbodem check tijdens  bezorging van  

 het matras  t.w.v. € 59,99
 Deze check houdt het volgende in:
•  Inventarisatie leeftijd, type, verstelbaarheid en 

soort montage bedbodem

De genoemde 
aanbieding geldt 
voor leden van ViVa! 
Ledenservice en is 
niet geldig in com-
binatie met andere 
acties, kortingen of 
waardebonnen. Deze 
actie is geldig t/m 
30 november 2017. 
Vraag naar de overige 
actievoorwaarden in 
de winkel of kijk op 
www.medipoint.nl/
matrassenactie. Bent 
u nog geen lid? Vraag 
ernaar in de winkel en 
profiteer direct van 
deze mooie actie!

50%
korting



 Vragen?

Vanaf 21 september zijn alle bewoners  
vanuit hun tijdelijk onderkomen in 
Varnebroek terug verhuisd naar hun  
nieuwe appartementen. 

In de nieuwbouw zijn 66 volwaardige twee-
kamer zorgappartementen gerealiseerd 
voor mensen die beschikken over een Wet 
Langdurige Zorg indicatie*. Wij wensen de 
bewoners, medewerkers vrijwilligers heel 
veel plezier op hun nieuwe stek!

*    Deze indicatie is te verkrijgen via het 
 Centrum Indicatiestelling Zorg. 

De stap naar een digitaal cliëntdossier

Omzetting afgegeven 
machtigingsformulier

Door een wijziging in onze software 
is het niet meer mogelijk om per 
dienst te bepalen of u een auto-
matische incasso wilt of dat u het 
bedrag zelf aan ons overmaakt. 
Daarom hebben we besloten om 
de machtiging die u in het verleden 
heeft afgegeven om te zetten naar 

Als u in het verleden een machtiging heeft afgegeven voor het incas-
seren van een bepaalde dienst bij ViVa! Zorggroep dan verandert 

er iets voor u. Dit betrof bijvoorbeeld een machtiging  voor huur- en 
servicekosten of een aparte machtiging voor de bewonersgelden, 
voor maaltijdverstrekking of Uitbureau. Voor elke dienst had ViVa! 

Zorggroep een apart machtigingsformulier. 

groep.nl met het verzoek dat u uw 
machtiging wilt intrekken.

Heeft u nog geen machtiging afge-
geven? Stuur een mail naar dit adres 
voor de aanvraag van een mach-
tigingsformulier. Vanzelfsprekend 
ontvangt u voor de afgenomen 
diensten altijd een specificatie/fac-
tuur van ons. 

Mocht u vragen hebben dan kunt u 
contact opnemen met de afdeling 
debiteuren onder telefoonnummer 
088 – 995 86 23

Woonzorgcentrum Overkerck              
weer in gebruik genomen!

een algehele machtiging voor alle 
diensten die u bij ViVa! Zorggroep 
afneemt, met uitzondering van de 
Ledenservice. 
Mocht u het hier niet mee eens zijn 
dan kunt u contact opnemen met de 
afdeling debiteuren door een mail 
te sturen naar debiteuren@vivazorg-

ViVa! stapt over op een digitaal cliëntdossier. Dat houdt in dat cliënten 
en zorgpersoneel via een website inloggen om het cliëntdossier te bekij-
ken, het zogeheten Caren Zorgt. 

Dit cliëntportaal is een veilige omgeving voor mensen die zorg ontvangen 
of voor iemand zorgen. Het helpt cliënten en hun naasten zorg te organise-
ren, informatie te delen en taken te plannen. Op dit moment is ViVa! nog 
bezig met de testfase. We willen de komende tijd uitvinden, samen met 
cliënten, hoe we hier het beste mee om kunnen gaan. Wilt u meer weten 
over Caren Zorgt? Kijk op www.Carenzorgt.nl

Met deze ziekten kun je nog weken, 
maanden of zelfs jaren leven. Het 
doel van palliatieve zorg is om de 
kwaliteit van leven van de cliënt in 
deze laatste levensfase te behouden. 
In de zorg is dan aandacht voor licha-
melijke, sociale, psychische én spiri-
tuele dimensies. 

In de locaties van ViVa! wonen en 
leven veel mensen die in hun laat-
ste levensfase zijn. Mensen wonen 
steeds korter in het woonzorgcen-
trum. Daarnaast wordt een verpleeg-
huis van ViVa! ook vaker gebruikt om 
hierin te overlijden (naast ziekenhuis 
en hospice).

Binnen ViVa! wordt sinds kort een 
nieuwe methode gebruikt waarmee 
de medewerkers eerder en beter de 
situatie van de cliënt kunnen bepalen 
(signaleren). Daardoor kan het ver-
zorgend personeel en de behandela-
ren ook eerder in gesprek gaan met 
cliënt en beter op zijn/haar behoef-
ten en wensen ingaan op lichamelijk, 
spiritueel en sociaal vlak. Hierdoor 

Zorg in de laatste levensfase
Palliatieve zorg wordt gegeven aan cliënten wanneer er geen genezing van een ziekte meer 
mogelijk is. Denk aan kanker, wanneer die uitbehandeld is, maar ook dementie, COPD of 
hartfalen waar mensen niet van kunnen genezen. 

kunnen cliënten de optimale zorg 
krijgen in deze levensfase. 

In 2016 zijn Velsen Zuid, Haarlem, Heemstede en IJmuiden 
gestart met Wijkgerichte zorg. De overheid wil de zorg 
voor iedereen betaalbaar en toegankelijk houden. De 

nadruk hierbij is het zo lang mogelijk thuis wonen. 

Wijkgerichte zorg in 
Velsen en Haarlem 

samenwerking. ‘Met elkaar creëren 
we een vangnet voor deze ouderen. 
Er zijn verschillende disciplines bij 
betrokken en iedereen weet elkaar 
te vinden en gebruik te maken van 
elkaars kennis en ervaring. En dit 
komt ten goede aan de kwaliteit van 
zorg, hulp en begeleiding van oude-
ren. Op deze manier kun je doelma-
tig en kostenbewust de juiste zorg 
bieden. Ik ben heel blij met deze ont-
wikkeling en ik vind het ook een uit-

Ook kwetsbare ouderen blijven vaker 
en langer thuis wonen. Dat vraagt om 
samen te werken in de wijk, samen-
werking tussen huisartsen, wijkver-
pleegkundigen en welzijnsmede-
werkers: Wijkgerichte zorg. Samen 
bekijken welke zorg of andere bege-
leiding er georganiseerd moet wor-
den voor de kwetsbare ouderen. 

Mandy Kamp, wijkverpleegkundige 
bij ViVa!, is enthousiast over deze 

Meer weten over palliatieve zorg?  Mail naar: 
kwaliteitenkenniscentrum@vivazorggroep.nl

daging om de zorg zo goed mogelijk 
voor onze ouderen te regelen.’ 

Heeft u een vraag of wilt u meer 
informatie over wijkgerichte zorg? 
Neem contact op met wijkgerichte 
zorg via het samenwerkingsverband 
Kcoetz via 06 – 235 846 52 of mail 
naar Wijkgerichtezorg@kcoetz.nl of  
bel naar ViVa Zorggroep, via het 
algemene telefoonnummer 
088 – 995 80 00.

Vlnr:
René, 
Mandy en 
Nina

Laatste
zorg

  

Het appartement 

dat ik heb gekregen is 

práchtig. Dat is het heen

 en weer verhuizen toch 

echt wel waard 

geweest!


