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een heerlijk themadiner en diverse 
workshops. 

Inmiddels zijn op alle ViVa! locaties 
de Uitbureaus geopend, ook in de 
nieuwe De Loet (Heiloo) en het ver-
bouwde Lommerlust (Beverwijk). 
Hierdoor kunnen bewoners van  
ViVa! Zorggroep en wijkbewo-
ners actief en met elkaar in contact  

ViVa! la Vie Uitbureau & ViVa! Horeca

‘Wie veel lacht krijgt de 
rimpels op de juiste plaats’

De Uitbureaus organiseren de 
komende maanden weer vele  
activiteiten en uitstapjes. Er is 
 voor ieder wat wils. In alle woon-
zorgcentra van ViVa! Zorggroep 
zijn er leuke activiteiten, zoals  

blijven, ongeacht iemands leeftijd  
of beperkingen. 

Wist u dat u ook een cadeaubon 
kunt kopen voor activiteiten van 
het Uitbureau? Met de activiteiten-
kaart kunt u bijvoorbeeld uw fami-
lielid/vriend(in) verrassen. Leuk als 
verjaardagscadeau.

Meer informatie? 
Bezoek de website van het Uitbureau: 
www.vivalavie.nl of informeer bij het 
dichtstbijzijnde Uitbureau naar de 
mogelijkheden. Wilt u een keer een 
vereniging zoals ‘meer bewegen voor 
ouderen’ of ‘yoga’ uitproberen? Dan 
bent u van harte welkom voor een  
gratis proefles.

De Uitbureau-activiteiten zijn alleen 
mogelijk met inzet van vrijwilligers. 
Mocht u zelf vrijwilliger willen worden 
of iemand kennen die dat wil, laat  
het ons dan weten.

Van 20 tot 29 september is overal 
in het land aandacht voor de ziekte 
dementie. Op 21 september is er 
wereldwijd aandacht voor demen-
tie op Wereld Alzheimer Dag. In de 
4e week van september organiseert 
ViVa! Zorggroep, samen met haar 
partners in de dementieketen in de 
regio Midden-Kennemerland en in 
de IJmondgemeenten, activiteiten 
voor haar cliënten met dementie en 
de mantelzorgers. 

Kijk hiervoor op onze website  
www.vivazorggroep.nl.

Week van de dementie
Door de vergrijzing en stijging 
van de levensverwachting neemt 
het aantal mensen met dementie 
de komende jaren sterk toe.  
Op dit moment leven in Nederland 
ruim 250.000 mensen met 
dementie. 

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 (de mantelzor-
gers) die een groot deel van de zorg 
voor hun rekening nemen. 



Pedicure & 
vergoeding  
diabetische 
voet
Goede voetzorg is voor iedereen 
belangrijk, vooral voor mensen met 
diabetes, reuma of ernstige voet-
klachten. Vanaf 1 januari 2015 ver-
goedt de basisverzekering alleen 
nog voetzorg voor mensen met 
diabetes als er een medische nood-
zaak voor behandeling is. De prak-
tijkondersteuner van de huisarts, 
de praktijkverpleegkundige in het 
ziekenhuis of een podotherapeut 
bepaalt de medische noodzaak voor 
mensen met diabetes. In dit onder-
zoek wordt bepaald in welk zorgpro-
fiel u valt, wat aangeeft hoe groot de 
kans is op slecht genezende wonden. 
Mensen met diabetes en een zorg-
profiel 2 of hoger komen nog voor de 
medisch noodzakelijke voetbehan-
deling vanuit de basisverzekering in 
aanmerking.

Wilt u weten wat u moet doen om in 
aanmerking te komen voor deze ver-
goeding? Vraag het stappenplan op 
bij ViVa! Ledenservice. Komt u niet 
voor vergoeding in aanmerking, dan 
is het goed te weten dat u op vertoon 
van de ViVa! ledenpas altijd _ 2,- kor-
ting krijgt bij de pedicures die bij 
ViVa! Ledenservice zijn aangesloten.

Bel ons op 088 – 995 88 22 of kijk op 
www.vivazorggroep.nl/ledenservice

Dit drukverlagende traagschuim 
matras werkt zeer goed ventile-
rend. Het matras heeft hierdoor 
een uitstekende regulering van 
warmte en waterdamp. Het matras 
wordt aanbevolen door zorgprofes-
sionals. Leverbaar in alle gewenste 
afmetingen. Deze prijs is gebaseerd 
op een matras van 70 x 200 cm.

Maak gebruik van deze actie en u 
krijgt ook:

   GRATIS thuisbezorging
   Een gratis bedbodemcheck 
tijdens bezorging van het matras 
t.w.v. € 59,95. Deze check houdt 
het volgende in:

 -  Inventarisatie leeftijd, type, ver-
stelbaarheid en soort montage 
bedbodem

 -  Controle op visuele aspecten, 
zoals mogelijke defecten,  

conditie van de diverse bodem-
zones en versletenheid

   Bij aflevering kunnen wij uw oude 
matras gratis mee terug nemen

Deze actie is geldig van 14 sep-
tember t/m 31 oktober 2015

    Winkel Heemskerk,  
Maltezerplein 35

    Winkel Haarlem, 
Stephensonstraat 45 

    Winkel Alkmaar,  
Frederik Hendriklaan 3

Voor meer informatie: 
Bel 088 – 10 20 100 (optie 3) of kijk op 
www.medipoint.nl/matrassenactie

Nog geen lid van ViVa! 
Ledenservice? 
Word direct lid in de Thuiszorgwinkel 
of bel met 088 – 995 88 22.
Cliënten van ViVa! Zorggroep krijgen 
€ 6,75 korting en betalen € 15,- (i.p.v. 
€ 21,75). 
De actiecode is: ViVa! Zorggroep. 

Uniek aanbod voor leden 
van ViVa! Ledenservice
Gun uzelf een goede nachtrust  
met het Visco Climate matras

van € 599,- 
voor € 299,-

50% 
leden-

korting



ViVa! Zorggroep kent zes kern-
waarden die zij belangrijk 
vindt: persoonlijk, toegankelijk, 
betrouwbaar, positief, dynamisch 
en betrokken. Hieronder een ver-
haaltje over hoe de kernwaarde 
‘persoonlijk’ door een cliënt  
ingevuld is. 

‘Ik zal mij even voorstellen ... poes. 
Nee, mijn naam is niet poes. Ik ben 
een poes, een huisdier en tevens 
nieuwe huisbewoner in verpleeg-

De veranderingen in de zorg bren-
gen veel onzekerheden met zich 
mee, zowel voor cliënten als voor 
zorgorganisaties. Zorgorganisaties 
weten van te voren niet wat men-
sen, toekomstige cliënten, nodig 
hebben of wat zij willen, welke dien-
sten wel of niet vergoed worden en 
waarvoor cliënten willen betalen. 

Om die reden hebben wij gekozen 
voor vaste en flexibele teams. We 
weten dat cliënten graag dezelfde 
medewerkers willen zien, daar 
voelt iedereen zich prettiger bij. 
Bovendien hoef je dan ook niet 
alles opnieuw uit te leggen. Daarom 
hebben we gekozen om het team 
rondom de cliënt te laten bestaan uit 
een vaste kern van medewerkers. Dit 
vaste team is bekend en vertrouwd. 
Rondom dit vaste team zijn mede-
werkers geplaatst, die flexibel inge-
zet kunnen worden in een team. Zo 
zijn zij ook vertrouwde gezichten 
voor de cliënten. Zij kennen de cliën-
ten ook, zodat zij weten welke zorg 
en hulp nodig is. 

Kernwaarde 
Persoonlijk

Het vaste team en de flexibele medewerkers

huis Waterrijck. Sinds twee maan-
den woon ik bij mijn nieuwe baasje. 

Voordat ik in Waterrijck kwam 
wonen, woonde ik in een asiel. 
Voordat mijn nieuwe baasje mij 
opzocht in het asiel om kennis met 
mij te maken, heeft de familie van 
mijn baasje ‘huiswerk’ gedaan. 
 Zij informeerde bij ViVa! Zorggroep 
of een nieuwe huisbewoner wel-
kom is. Mijn nieuwe baas heeft 
haar individuele behoefte naar een 

gezelschapsmaatje met argumen-
ten uitgelegd en de reacties waren 
positief! 

Heel begrijpelijk heeft ViVa! Zorg-
groep regels op papier vastgelegd 
voor het houden van een huisdier. 
Hierdoor heb ik een warme mand 
en geniet ik elke dag van de vele 
knuffels, aaitjes over mijn bol en 
geliefde aandacht waardoor de 
persoonlijke behoefte van mijn 
baas is verrijkt!’ 



Colofon
Hebt u een idee of suggestie 
laat het ons weten. Alle reacties 
zijn welkom en kunnen gebruikt 
worden om het volgende nummer 
verder te verbeteren. Stuur een 
e-mail of brief naar de redactie.
De volgende Nieuwsbrief 
 verschijnt in december 2015.

Redactieadres
Parlevinkerstraat 23, 1951 AR Velsen-Noord
Postbus 95, 1960 AB Heemskerk

T 088 – 995 80 00
E marketing_communicatie@vivazorggroep.nl
W www.vivazorggroep.nl

Opmaak en Druk
Rijser Grafische Communicatie, www.rijser.nl

Oplage: 7.000

Wijkverpleegkundige  
in het Sociaal Team 

kundigen van ViVa! Zorggroep zijn in 
de diverse sociale teams in het werk-
gebied vertegenwoordigd. Zij kijken 
niet alleen naar de gezondheid en de 
mogelijke zorg die de cliënt nodig 
heeft, maar er wordt gekeken naar 
het brede pakket van wonen, welzijn 
en zorg. 

Als inwoners veel problemen tege-
lijk hebben is het belangrijk dat de 
hulpverleners goed samenwerken. 
Daarbij heeft het sociaal team ook 
de ruimte om breder te kijken dan 
de vraag waar de burger mee komt. 
Samen wordt dan gekeken naar de 
beste oplossing. De wijkverpleeg-

In veel gemeenten zijn sociale 
teams samengesteld. Een Sociaal 
Team is er voor om mensen met 
problemen op allerlei gebieden 
zo goed mogelijk te helpen. Denk 
hierbij aan problemen met bijvoor-
beeld werk, inkomen, opvoeding, 
wonen, gezondheid en schulden. 


