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Mevrouw Boersen is blij met de zorgme-
dewerkers die voor haar elastische kous 
elke ochtend en elke avond langsko-

men en haar drie keer in de week wassen en/of 
onder de douche zetten. ‘Het zijn allemaal leuke 
meiden. En als ik een keer op een ander tijdstip 
gewassen wil worden of hulp nodig heb, dan kan 
dat altijd.’ Mevrouw stelt het ook zeer op prijs dat 
er even tijd voor haar vrij gemaakt wordt om 

samen koffie te drinken en te kletsen. Óf de door 
mevrouw zelf geperste sinaasappelsap te drinken! 

‘Ik vind alles leuk’
Mevrouw is zeer actief, gaat elke dag de deur uit, 
eet een keer in de week bij de beide dochters, maar 
kookt ook zelf en … ‘Ik zeg overal ja op! Ik vind 
alles leuk. Ik woon al 53 jaar in Limmen, dus ik 
ken veel mensen. Ook door mijn vrijwilligerswerk 

in De Cameren van ViVa! Zorggroep. Maar dat is 
wel een tijdje geleden, hoor. Eerst deed ik samen 
met bewoners het handwerken, daarna heb ik nog 
in ’t winkeltje gestaan.’ Monique Welp vindt me- 
vrouw Boersen ook goud waard. ‘Ik kom bij veel 
verschillende cliënten, elke cliënt is anders en daar 
pas je je op aan. Inmiddels kom ik al zo lang bij 
mevrouw Boersen dat je ook met elkaar een band 
hebt en je je thuis voelt.’   

‘Jullie zijn allemaal goud waard’

la    Vie
Zorg nodig? 
Zo werkt het! 

Volop werk in 
de zorg: van ict 
tot verzorgende 

INHOUD: DE WEG IN ZORGLAND • VIVA! ZOEKT MEDEWERKERS • KORTING OP UW ZORGVERZEKERING, MAALTIJD EN EEN GRATIS KUSSEN! 

Kwaliteit van leven

ViVa! ZorggroepViVa! ZorggroepViVa! Zorggroep

  
verzucht mevrouw Boersen tegen Monique Welp, Helpende Plus van ViVa! Zorggroep. 

Met z’n allen worden wij steeds ouder. De kunst hierbij is om zolang 

mogelijk en prettig thuis te kunnen blijven wonen. Maar dat gaat niet 

altijd vanzelf. In deze special leest u wat u zelf kunt doen en hoe 

ViVa! Zorggroep u hierbij kan helpen. En bent u op zoek naar leuk en 

boeiend werk dat er toe doet? ViVa! heeft volop mogelijkheden: van 

ICT-functies tot facilitair medewerker en uiteraard zorgfuncties.
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Vallen en opstaan met 
familie Hoogland – Castricum

PRETTIG THUIS MET ZORG 

Nederland ‘vergrijst’ in een rap tempo, terwijl het tekort aan zorgmedewerkers landelijk 
toeneemt. Voor ViVa! een belangrijke reden om veel energie te steken in de invoering van 
zorgondersteunende technologieën. Maar wat houdt dat precies in? En wat heeft u daar 
straks aan? ViVa! test actief een aantal nieuwe technologieën in de wijkzorg. 

•  Leefstijlmonitoring. Een vorm van 
zorg op afstand. Sensoren in de wo-
ning vertellen de zorg en de man-
telzorger hoe het gaat met vader of 
moeder thuis. Een zorg minder. 

•   Medicijn dispenser. We plaatsen 
een klein apparaat bij u thuis met 
daarin uw afgestemde medicijnen 
in zakjes voor de komende periode. 
Handig, want met één druk op de 
knop krijgt u de juiste dosering. 

•   De Compaan. Een tablet speciaal 
voor senioren die het lastig vinden

  om met een gewone computer te werken. Gebruikers kunnen op een makkelijke manier 
berichten uitwisselen, foto’s delen, contact hebben met familieleden, spelletjes spelen, 
het nieuws volgen en over het internet surfen.

We verwachten dat deze nieuwe technologieën ons gaan helpen om continu goede zorg 
bij u thuis te kunnen leveren. Nu en in de toekomst. Zo kunt u nu al een Compaan  
bestellen via onze Ledenservice. Kijk op www.vivazorggroep.nl/compaan

Heeft u hulp of zorg nodig bij het zelfstandig  
blijven wonen? 

Hulp via uw gemeente
Uw gemeente voert de Wet Maatschappelijke Onder-
steuning (Wmo) uit. Dit betekent dat de gemeente,  
afhankelijk van uw persoonlijke situatie u verwijst naar 
een zorgorganisatie die u kan helpen om zelfstandig 
thuis te blijven wonen.

• Huishoudelijke hulp
• Individuele begeleiding
• Dagbesteding op maat
• Aanpassingen in de woning
•  Een rolstoel, scootmobiel of rollator  

(alleen voor langere tijd)
• Mantelzorgondersteuning 
•  Vervoer in de regio en voorzieningen zoals  

bruikleenauto, bijzondere fiets etc. 

Voor deze ondersteuning rekent de gemeente vaak een 
laag, vast tarief. Meer weten? Neem dan contact op met 
het Wmo-loket van uw gemeente.   

De wijkverpleging
Heeft u thuis persoonlijke verzorging nodig? Denk aan 
hulp bij het opstaan, douchen, steunkousen aantrekken, 
aankleden en eten? Of medische zorg zoals injecties, 
medicijnen of wondzorg? Maak dan een afspraak met 
onze wijkverpleging. In een persoonlijk gesprek be- 
oordeelt onze wijkverpleegkundige of u in aanmerking 
komt voor wijkverpleging en (medische) verzorging 
thuis. Deze zorg wordt vergoed vanuit het basispakket 
van uw zorgverzekering. Voor een aanvraag, heeft u 
geen verwijzing van de huisarts nodig. U betaalt geen 
eigen bijdrage.

Tijdelijk in zorginstelling
Kunt u na een ziekenhuisopname (nog) niet naar huis? 
Dan kunt u tijdelijk terecht in een zorginstelling. Dit heet 
eerstelijnsverblijf en is een medisch noodzakelijk, kort-
durend verblijf. U komt in aanmerking als uw huisarts 
of specialist ouderengeneeskunde het (nog) niet veilig 
vindt dat u naar huis gaat. Een transferverpleegkundige 
van het ziekenhuis bespreekt uw situatie en regelt de 
doorverwijzing. U hoeft dit dus niet zelf te regelen. 

Zorg in een woonzorgcentrum of verpleeghuis
Heeft u voortdurend intensieve zorg nodig? Dan heeft u 
zorg nodig vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz). Hiervoor 
heeft u een indicatie nodig, waarmee u deze zorg kunt 
aanvragen. Het gaat meestal om zorg met verblijf in een 

verpleeghuis. U komt in aanmerking voor zorg vanuit de 
Wlz als u blijvend 24-uurszorg ‘in de nabijheid’ of  
permanent toezicht nodig heeft. Deze zorg is bedoeld 
voor mensen die zelf geen hulp kunnen inroepen,  
bijvoorbeeld omdat iemand aan Alzheimer lijdt.  
In zo’n situatie moet er voortdurend begeleiding en 
verpleging in de buurt zijn. 

Meer weten of zorg nodig? 
ViVa! Zorggroep biedt zorg én ontzorgt met diensten  
op het gebied van wonen, welzijn en zorg. 
Wilt u meer weten over onze (woon)zorgcentra,  
wijkzorg of ledenservice? Bel dan met ons 
Klant Informatie Centrum via 088 – 995 80 00.

Vroeger was er voor ouderen die daar behoefte aan hadden een 
verzorgingshuis waar alles werd geregeld wat nodig was om 
prettig oud te worden. Dit is echt verleden tijd. Tegenwoordig 
wordt verwacht dat ouderen zolang mogelijk thuis blijven, met 
behulp van buren en kinderen de zorg regelen die nodig is. Maar 
dat lukt niet altijd: kinderen wonen soms ver weg, hebben full-
time banen en/of de zorg voor jonge kinderen. Buren zitten vaak 
in een vergelijkbare situatie. 

ViVa! helpt ouderen om op een prettige manier thuis te blijven 
wonen, als er behoefte is aan ondersteuning. Wij zoeken samen 

met u naar ondersteuning op maat. Daarbij kijken we niet alleen 
naar de huishoudelijke zorg en verpleging die nodig is. Ook 
doen we er alles aan om mantelzorgers  te ondersteunen zodat zij 
hun belangrijke taken kunnen blijven doen. Samen met het 
netwerk proberen we de puzzel op te lossen, zodat mensen zo 
lang mogelijk prettig thuis kunnen blijven wonen. Pas als het 
echt thuis niet meer lukt, kunnen mensen naar een woonzorglo-
catie of verpleeghuis. Ook dan kijken we naar wensen, zodat 
ouderen ook daar hun thuis vinden. 

Jose van Vliet-Eppinga Bestuurder ViVa! Zorggroep 

Het verzorgingshuis bestaat niet meer?

VEILIG THUIS MET TECHNOLOGIE
Gatha en Ed wonen al 50 jaar samen 
in IJmuiden, in een gezellig huis  
met prachtig uitzicht op het groen. 
Dat is heerlijk, want Ed is veel thuis. 
Hij is alleen met zijn scootmobiel af 
en toe op stap. Thuis heeft hij een 
rollator, een sta-op stoel en een Triple 
stoel. De persoonlijke verzorging van 
ViVa! Zorggroep helpt hem ’s morgens met opfrissen en aan- 
kleden en hij heeft goede zorg van de verpleegkundige die af  
en toe langs komt en alles in de gaten houdt. 

Ed wil namelijk nog weleens vallen. Ed heeft een geschiedenis 
met vallen, ambulances en ziekenhuisbezoeken. Na meerdere  
infarcten thuis en in de armen van Gatha buiten bewustzijn 
vallen, heeft Ed een kastje bij zijn hart gekregen. En hij heeft een 
baxterrol, een rol medicatiezakjes met verschillende medicijnen 
bij elkaar. Gelukkig is er personenalarmering bij ViVa!. Doordat 
Ed de alarmknop draagt, kan Gatha ook een keer de deur uit. 
Zij zorgt zoveel mogelijk voor Ed, maar heeft zelf onder andere 
een versleten rug. Tsja, dat beperkt de mogelijkheden. Gelukkig 
kan Ed nu soms nog naar de markt, daar komt hij vele bekenden 
tegen. En heel af en toe gaat Ed naar een wedstrijd van voetbal-
club Telstar. Samen én met ViVa! komen ze een heel eind. 

Van de redactie: De heer Hoogland is 23 november over- 
leden. We wensen zijn familie veel sterkte met dit verlies.

ZORG NODIG? 
DAT REGELT U ZO. 



DECEMBER 2019 |  3

VIVA! ZOEKT JOUWVIVA! ZOEKT JOU!

Je begint je stage, hebt bijna je diploma Helpende Zorg & Welzijn in handen, 
bent inmiddels als flexmedewerker bezig, pakt ook werkzaamheden op als  
vakantiekracht en dan start je na de zomer de opleiding Verzorgende IG bij  
ViVa! Zorggroep. Marjolein Castricum (20) deed en doet dit.

Een variatie aan contracten

Een greep uit onze vacatures: Verpleegkundige niveau 5 – intramuraal, verzor-
gen IG – Flexpool, helpende Zorg en Welzijn Plus – extramuraal, ICT medewerker 
servicedesk, logopedist, helpende Plus, regiomanager Huishoudelijke zorg, planner

‘Op de fiets naar je werk en naar de cliënten is 
heerlijk.’ In 2003 startte Nel bij ViVa! als ver-
zorgende in woonzorgcentrum Westerheem.
Vier jaar geleden maakte ze de overstap naar 
de wijkzorg. ‘In tegenstelling tot de zorg in de 
huizen, hebben we echt tijd voor de cliënt die 
nog thuis woont. En ook al werk je zelfstan-
dig, je hebt altijd de back-up van je team. Je 
staat er nooit alleen voor.’ Joyce beaamt dit: ‘Je 
moet natuurlijk wel je verantwoordelijkheid 
durven pakken. En, heel belangrijk, collegiali-

teit en flexibiliteit: het met elkaar oplossen 
van de roosters, elkaar vervangen bij ziek, zeer 
en leed.’ Joyce ziet de voordelen binnen de 
ouderenzorg. Voorheen werkte ze in het zieken- 
huis. ‘De afwisseling is fijn: ik ga op bezoek bij 
cliënten met verschillende hulpvragen, maar 
heb ook administratieve taken. Daarnaast kan 
ik me nu veel meer verdiepen in de problema-
tiek van de cliënt. Het geeft enorm veel vol-
doening om tevreden cliënten én familieleden 
te zien.’

Werken in de wijkzorg: je moet je 
verantwoordelijkheid pakken
Wijkverpleegkundige Joyce Stuyt en IG’er Nel van der Born werken met negen 
collega’s in team Wijkzorg Waterrijck in Heemskerk, op de grens van Beverwijk.

Marjolein is inmiddels verknocht aan de zorg. 
‘Ik liep stage op een PG-afdeling. Ik vind het 
heerlijk om met mensen met dementie om te 
gaan, ik geniet van hun reactie en verhalen, 
ook al vertellen ze die de volgende dag weer. 

Ook mijn collega’s zijn top en ik heb mooie 
werktijden.’ Marjolein is na de zomer begon-
nen met de combinatie van werken en leren. 
‘Alles tegelijk en ik krijg nog betaald ook. Hoe 
mooi is dat!’

VOORDELEN VAN 
WERKEN BIJ VIVA! 

Wat biedt ViVa!?

• Zelfstandig en afwisselend werk

• Locatie of wijkteam dichtbij huis

• Diversiteit in functies, cliënten, 

 collega’s, locaties en cultuur 

• Opleidings- en doorgroeimogelijkheden

• Parttime of fulltime

• Waardering van de cliënt

Bij ViVa! Zorggroep vinden we de eigenheid van 
de mens het meest waardevolle bezit. Dat bezit 
willen we zoveel mogelijk koesteren. Dat is onze 
missie. Dat is waarom we doen wat we doen. 

Wij zorgen dat onze cliënten, ook wanneer hun 
gezondheid grenzen aangeeft, zoveel mogelijk 
zichzelf kunnen blijven en zelf kunnen beslissen. 
Want dat bepaalt de kwaliteit van hun leven…’

ViVa! is een grote werkgever in de regio, met  
18 locaties en 30 wijkteams. Je kunt dus werken 
waar je wilt (woonzorglocaties óf in de wijk) of  
waar je woont!

‘Het is zo fijn te zien dat mensen lichtjes in hun ogen krijgen, als je 
met ze praat over herinneringen die spontaan naar boven komen.  
Zoals laatst meneer S. helemaal opleefde toen we het tijdens het  
helpen ineens over zijn ‘ondeugende’ tijd in de scheepvaart hadden.  
Ik vind het elke keer weer leuk om te zoeken naar dat wat mijn  
cliënten laat stralen. Oude mensen waren ook eens jonge mensen.’

‘Mevrouw liep wekelijks naar de markt. Helaas redt ze dat nu gewoon 
niet meer. Maanden later vertelde ze me dat ze de markt zo vrese-
lijk miste. Ze zou er dolgraag nog een keer naar toe willen. Op een 
vrijdag heb ik mevrouw opgehaald met de rolstoel en we zijn heerlijk 
samen de markt over gegaan. Zowel zij als ik hebben hier enorm van 
genoten. Ze had een grote glimlach op haar gezicht en tassen vol 
met boodschappen van de markt.’

Saskia Willems-Bal, Verzorgende IG & Welzijn

OVER EEN GROOTS VAK EN DE KLEINE DINGEN…
WELZIJN IN DE ZORG  

▲

▲

Imran Yollu, 

Helpende Zorg & Welzijn

Jocyce Stuyt (links) en Nel van der Born

Interesse in werken in de zorg? 
Of kent u iemand die goud waard is in de ouderen- 
zorg? Check onze vacatures en opleidingen op 
www.werkenbij.vivazorggroep.nl
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ViVa! Ledenservice heeft met 
Zilveren Kruis en Univé afspra-
ken gemaakt voor haar leden. 
Als lid krijgt u tot 10% korting 
op uw verzekering.

Univé en Zilveren Kruis bieden grátis  
aanvullende thuiszorgpakketten. 
Daarin zit bijvoorbeeld een extra 
vergoeding voor cursussen zoals 
(kinder-)EHBO en valpreventie.  
En ook extra vergoeding voor hulp 
bij mantelzorg, (loop)hulpmiddelen, 
100% vergoeding voor professionele 
alarmopvolging en nog veel meer.

Aansluiten bij het zorgcollectief van 
ViVa! Ledenservice is simpel:
kijk op www.vivazorggroep.nl/ 
ledenservice of bel 088 – 995 88 22.

KORTING OP UW 
ZORGVERZEKERING

AANBOD LEDENSERVICE

LICHTTHERAPIE 
VOOR MEER 
ENERGIE

Deze lichttherapielamp komt 
overeen met daglicht en beïnvloedt 
hiermee uw biologische klok op 
een positieve manier. Dagelijks 
gebruik van de lamp zorgt voor een 
beter humeur, meer energie en een 
verbeterd slaappatroon. Daarnaast 
kunt u de lamp ook gebruiken bij 
het bestrijden van vermoeidheid, 
winterdepressie, energiedips, jetlag 
of een burn-out. 

Te koop op www.medipoint.nl of bij 
de Medipoint Thuiszorgwinkels in
• Haarlem, Stephensonstraat 45
• Heemskerk, Maltezerplein 35
• Alkmaar, Frederik Hendriklaan 3

Doe het vandaag nog en maak  
gebruik van de grátis 
aanvullende thuiszorgpakketten!

WORD LID EN KIES UW CADEAU!
Om prettig thuis te kunnen blijven wonen is het fijn als u wat ondersteuning krijgt of dingen uit handen 
kunt geven. Onze diensten worden veelal aan huis geleverd door professionele en betrouwbare leveran-
ciers. Voorbeelden zijn: de kapper, pedicure, klussendienst, belastinghulp of personenalarmering.  
Bovendien kunnen leden altijd gratis eenvoudige loophulpmiddelen, zoals krukken of een rollator lenen.

Word nu lid voor € 22,75 per jaar en kies uw welkomstcadeau! Het lidmaatschap geldt voor het hele huishouden.

Knip onderstaande bon uit en stuur deze naar ViVa! Ledenservice, Antwoordnummer 504, 1940 WB  Beverwijk

Voorletter(s): Achternaam:             m/v*

Adres: 

Postcode:  Woonplaats:

Telnr.:  Mobiel: 06-

E-mailadres:

Geboortedatum:   

Partner (op hetzelfde adres):

Voorletter(s):  Achternaam:   

Geboortedatum:    m/v* 

* s.v.p. aankruisen wat van toepassing is

Ik word lid van ViVa! Ledenservice en betaal t/m december 2020 € 22,75.

Ik kies als cadeau* :

	 	 hoofdkussen         fleece deken 

*Als het gekozen cadeau van uw keuze niet meer op  
voorraad is, ontvangt u het alternatieve cadeau. 

Doorlopende machtiging SEPA incasso.  
Door ondertekening van deze machtiging geef ik toestemming 
aan ViVa! Zorggroep/ Ledenservice om tot wederopzegging 
één keer per jaar het lidmaatschapsgeld van mijn IBAN- 
rekening af te schrijven.

Probeer het voordelige 
proefpakket

Wilt u onze maaltijden voordelig 
proberen? Bestel dan nu  

het proefpakket. 

U kunt kiezen uit:
• Twee maaltijden voor maar a 10,- of 

• Vijf maaltijden voor a 20,-. 

De proefmaaltijden worden gratis bij u 
thuisbezorgd. Bestellen is heel eenvoudig. 

U belt naar 088 – 995 88 22.  

En als u lid bent van ViVa! Ledenservice 
betaalt u bij uw volgende bestellingen  

ook geen bezorgkosten.

Kunt u wel een fijne 
oppepper gebruiken? 

Van € 99,99 
voor leden 
€ 79,99
(actie is geldig tot 
15 februari 2020)

IBANnummer:

Plaats:                   Datum: 

Handtekening:

Met de Compaan, dé tablet voor  
ouderen, kunt u op een makkelijke ma- 
nier berichten uitwisselen, foto’s delen, contact  
hebben met familieleden, spelletjes doen, het 
nieuws volgen en over het internet surfen. 

Door de duidelijke knoppen is de Compaan een-
voudig te bedienen. De Compaan wordt persoon-
lijk bij u thuis geleverd en geïnstalleerd. Met al 
uw vragen kunt u bovendien 7 dagen per week 
terecht bij de helpdesk. 

Leden kunnen de Compaan maar liefst 3 maan-
den GRATIS uitproberen. Als u de Compaan aan-
schaft, betaalt u bovendien €150,- voor het appa-
raat i.p.v. € 299,- Probeer ook 3 maanden GRATIS 
de Compaan en meldt u aan! Bel 088 – 995 88 22 
of kijk op www.vivazorggroep.nl/compaan.

Let op! 
Het aantal beschikbare 
Companen is beperkt. Maak 
dus snel gebruik van deze 
aanbieding. OP = OP !

3 
maandenGratis!

COMPAAN: DÉ TABLET 
VOOR OUDEREN

Heeft u een vraag? 
Bel ViVa!’s Klant Informatie Centrum
Met al uw vragen kunt u bij het Klant Informatie  
Centrum terecht op werkdagen tussen 08.00 uur en 
18.00 uur via telefoonnummer: 088 – 995 80 00 of 
e-mail: info@vivazorggroep.nl. 

 
Belt u na 18.00 uur dan wordt u door- 
verbonden met onze 24 uurs-service.

EET SMAKELIJK!


