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ViVa! ZorggroepViVa! ZorggroepViVa! Zorggroep

Bent u nog geen lid van ViVa! Ledenservice? 
Geen probleem! Als cliënt van ViVa! Zorggroep heeft u een streepje voor  
en krijgt u een éénmalige korting van € 6,75 op het jaarlijkse lidmaatschaps-
geld van ViVa! Ledenservice. In plaats van € 22,75 betaalt u slechts € 16,-. 

 Voorletter(s): Achternaam:                      m/v *

Adres: 

Postcode:  Woonplaats:

Telnr.:  Mobiel: 06-

E-mail :         Geboortedatum:   

Partner (op hetzelfde adres):

Voorletter(s):  Achternaam:    

Geboortedatum:    m/v * 

Ondergetekende wordt lid van ViVa! Ledenservice : 

Ik ben cliënt van ViVa! Zorggroep krijg een  
éénmalige korting van € 6,75 en ik betaal € 16,- 

Doorlopende machtiging SEPA incasso.  
Door ondertekening van deze machtiging geef ik  
toestemming aan ViVa! Zorggroep om tot weder-
opzegging één keer per jaar het lidmaatschapsgeld 
van mijn IBANrekening af te schrijven.

Mogen wij uw e-mailadres gebruiken voor het toesturen van 
onze nieuwsbrief, zodat we u op de hoogte kunnen houden 
van aantrekkelijke aanbiedingen en nieuws rondom wonen, 
welzijn en zorg?    Ja/nee *

Bent u het niet eens met de afschrijving, dan kunt u het 
bedrag laten terugboeken. Neem dan binnen acht weken  
na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar 
de voorwaarden. U kunt de machtiging schriftelijk bij 
ViVa! Zorggroep/Ledenservice intrekken.  
Adres: Parlevinkerstraat 23,1951 AR Velsen-Noord.  
Incassant ID: NL35ZZZ341845200000.

IBANnr. (zie bankafschrift):

Plaats:          Datum: 

Handtekening:

Word lid van ViVa! Ledenservice:  
al 25.000 mensen gingen u voor!

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

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

Na aanmelding kunt u naast fantastische aanbiedingen, 
direct gebruik maken van het totale aanbod van ViVa! 
Ledenservice waarmee u, met wat ondersteuning, zo pret-
tig mogelijk oud kunt worden. Denkt u hierbij aan onder-
steuning bij uw vragen op het gebied van wonen, over uw 

Wilt u zich toch liever per post aanmelden? 
Dan kunt u voor aanmelding van het lidmaatschap onderstaande aanmeldbon gebruiken.

Meld u nú aan en profiteer van  de vele voordelen!

Ondersteuning om zo prettig mogelijk oud te worden welzijn of zorg, GRATIS eenvoudige loop-
hulpmiddelen zoals krukken en een rollator, 
Personenalarmering, ViVa! Maaltijdenservice 
en nog veel meer. 

ViVa! Ledenservice helpt u graag!

Lid worden kan via www.vivazorggroep.nl/ledenservice onder lidmaatschap. 
Vinkt u s.v.p. aan dat u cliënt van ViVa! Zorggroep bent. 

LEDEN 
actie!  



De activiteiten zijn begonnen
In september zijn alle ontmoetingscentra voor ouderen weer gestart met hun reguliere 
aanbod. U kunt weer deelnemen aan eettafels, gezamenlijke activiteiten rond koken, eten, 
sport & spel, bewegen, creativiteit, kunst & cultuur en natuur.

Ook in de woonzorgcentra van ViVa! vinden weer diverse activiteiten plaats. 

Er wordt alles aan gedaan om op een verantwoorde manier cursussen en activiteiten  
aan te bieden. De RIVM-regels worden in acht genomen.

Meld u nú aan en profiteer van de vele voordelen 
die ViVa! Ledenservice biedt!

Slimme technologie bij 
medicijninname
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ACTUELE INFORMATIE VOOR CLIËNTEN VAN VIVA! ZORGGROEP
Kwaliteit van leven

ViVa! ZorggroepViVa! ZorggroepViVa! Zorggroep

ViVa! steekt energie in de invoering van zorg ondersteu-
nende technologieën. Zo testen wij bijvoorbeeld een 
slimme medicijnendispenser. Deze is vooral geschikt voor 
ouderen die thuis wonen, verschillende medicijnen moeten 
innemen, en dit af en toe vergeten.

We plaatsen een klein apparaatje bij u thuis met daarin per 
gift op de cliënt afgestemde medicijnen in een zakje. Op het 
moment dat u medicijnen nodig heeft, geeft het apparaatje 
een herinneringsgeluid af. U drukt op OK om het zakje met 
medicijnen uit het apparaat te laten komen. Het zakje wordt 
geopend aangeboden. 

Als u niet reageert op het geluid en het zakje dus niet uit het 
apparaatje haalt, wordt dit doorgegeven aan de thuiszorg. 
De thuiszorg neemt dan telefonisch contact  met u op of gaat 

indien nodig langs. Met dit apparaatje hoeft de thuiszorg niet 
meerdere malen per dag langs te komen voor controle op 
medicatie-inname. Voor oudere mensen is het prettig dat ze 
de eigen regie weer terugkrijgen, en dat er niet steeds een 
zorgverlener over de vloer komt.

het was een andere wereld
De afgelopen periode leefden we in een andere wereld.  
U heeft waarschijnlijk minder zorg ontvangen dan u gewend 
was of misschien heeft u zelfs geen zorg ontvangen. We willen 
u bedanken voor het begrip dat u hiervoor getoond heeft.  
In deze Nieuwsbrief leest u onder meer een artikel over hoe 
een van onze cliënten de zorg in Coronatijd heeft ervaren. 

Nu, enkele maanden later, zijn we weer gestart  
met u de zorg te geven die u gewend bent. Daar zijn  
we blij mee. De activiteiten in onze woonzorgcentra en bij u in 
de buurt vinden weer plaats, alles volgens de RIVM-richtlijnen. 
Deskundigen gaan uit van een tweede golf.  
Mocht dat zo zijn, wij zijn voorbereid! 

We wensen u een fijne en gezonde herfst. 



Als u aan de slag gaat met de manier waarop u omgaat 
met uw taken als mantelzorger kan het zijn dat u vragen 
heeft of hulp wil. Tijdens het volgen van de cursus is het 
altijd mogelijk om contact te zoeken met een van de pro-
fessionals van MaatjeZ. Zij ondersteunen u in het door-
lopen van de cursus door middel van mail, telefonisch of 
persoonlijk contact in de vorm van een huisbezoek.
Zorgt u voor een naaste en bent u benieuwd naar de 
onlinecursus ‘Zorg de Baas’? 

Surf naar www.maatjez.nl/ of bel 088 – 995 77 88.

Even zonder thuiszorg, hoe was dat? 
Mevrouw Delmte, 70 jaar, ontvangt thuiszorg van 
ViVa! Zorggroep. Nicky Hendriks, de wijkverpleeg- 
kundige in Meerestein – Beverwijk –  en haar team, 
komen bijna elke dag bij mevrouw langs om haar te 
ondersteunen in de zorg die ze nodig heeft. Steun-
kousen aandoen, blaasspoelen, nieuwe blaaskatheter 
plaatsen, douchen. Behalve in de Covid periode.  
Toen werd de zorg even stopgezet. 

Nicky: ‘We zijn met al onze cliënten in gesprek gegaan. 
Wat kan even wachten, wat kan de mantelzorger oppak-
ken, waarbij zijn we zeker nodig? Omdat mevrouw er 

niet alleen voor staat, haar echtgenoot kon ook een deel 
van de verzorging oppakken, zijn we enkele weken niet 
geweest. Totdat het mijnheer Delmte, die rugpatiënt 
is, niet meer lukte om de kousen aan- en uit te trekken. 
Daarna is ook het douchen weer van start gegaan.’  
Er waren ook cliënten die uit angst zelf de zorg afzeg-
den. ‘Dan belden we deze cliënten regelmatig op om te 
vragen of ze het nog konden redden. We probeerden 
ook meestal het aantal contactmomenten te verminde-
ren, bijvoorbeeld door de medicatie voor de avond klaar 
te leggen of de benen te zwachtelen in plaats van de 
kousen elke dag aan- en uit te trekken.’ 

Mevrouw Delmte heeft de zorg niet afgezegd. ‘Ik ben 
niet bang voor besmetting geweest, als iedereen zich 
aan de maatregelen houdt, dan doe je het goed. We zijn 
niet veel de deur uit geweest, mijn man deed de bood-
schappen en de kinderen kwamen minder langs, maar 
er was genoeg telefonisch contact.’ Inmiddels is de zorg 
weer normaal, het echtpaar Delmte is tevreden en Nicky 
en haar team ook. ‘We hebben voldoende bescher-
mingsmateriaal, ik heb altijd een complete set mee.  
We kunnen alle zorg gelukkig weer leveren.’  

Zorg de Baas – Nieuwe onlinetraining voor mantelzorgers!
Wist u dat 1 op de 3 Nederlanders zorgt voor een naaste? Als mantelzorger sta je soms voor een flinke taak. 
Speciaal voor die mantelzorgers ontwikkelde MaatjeZ, Centrum voor Mantelzorg, een training. ‘Zorg de Baas’ 
leert u stil te staan bij uw eigen situatie. Deze bewustwording kan u de helpende hand bieden om uw zorgtaken 
te combineren met de rest van uw leven. Zodoende ontstaat er meer balans.

Loes (34) volgde ‘Zorg de baas’:
‘Het is bijzonder en confronterend tegelijk om te ontdekken hoeveel verandering je zelf teweeg kunt brengen. 
Het omdenken van ‘Ik kan het niet allemaal’ naar ‘Wat kan ik wel’ is voor mij een verademing geweest.’

De onlinetraining Zorg de Baas bestaat 
uit 8 lessen
Les 1  Stilstaan bij het zorgen
Les 2  Omgaan met gevoelens
Les 3  Draagkracht en draaglast
Les 4  Hulp durven vragen
Les 5  Anders leren denken
Les 6  Communicatie en assertiviteit
Les 7  Keerpunten en afscheid
Les 8  Balans op maken

Zorg
de

baas 

Nicky Hendriks en mevrouw Delmte

▲



U krijgt maar liefst 50% korting op 
álle formaten.
Maar dat is nog niet alles. U ontvangt 
tevens:
+ 10 jaar garantie.
+   Gratis bedbodemcheck door een 

slaapexpert t.w.v. € 59,99.
+  Gratis thuisbezorging van uw nieuwe 

matras én inname van uw oude 
matras t.w.v. € 29,99.

Kijk voor meer informatie op 
www.medipoint.nl/droommatras
Of bel: 088 – 102 01 00 (optie 3). 

Een droommatras met 50% korting
Speciaal voor leden van ViVa! Ledenservice hebben wij een aanbod om van te dromen! 
Een heerlijk ViscoClimate Ultra matras van Zwitserse topkwaliteit, aanbevolen door 
zorgprofessionals. Prijsvoorbeeld: van € 599,- voor € 299,- (matrasmaat 70x200 cm). 

•  Hulp bij het huishouden  •  Hulp bij vervuilde huishoudens  •  Medisch technische zorg   
•  Nachtzorg  •  Palliatieve zorg  •  Personenalarmering  •  Persoonlijke verzorging  •  Revalidatiezorg  
•  Thuiszorg  •  Verpleging  •  Zorg op afstand (beeldzorg)  •  Ergotherapie  •  Fysiotherapie  •  Logo-
pedie  •  Maatschappelijk werk  •  Psychologische hulp  •  Dieet- en voedingsadvies  •  Restaurant /  
maaltijdservice  •  Mantelzorgondersteuning  •  Ontmoetingscentrum  •   Incontinentiezorg   
•  Stomazorg •  Zorg bij kanker  •  Wondzorg  •  Zorg bij longziekte  •  Zorg bij dementie

Vraag uw zorgmedewerker voor meer informatie of bel ons Klant Informatie Centrum 088 – 995 80 00.

Kent u alle diensten en producten van ViVa! Zorggroep? Dit zijn ze!

Daarnaast biedt ViVa! Ledenservice een uitgebreid pakket diensten en cursussen. 
Kijk op www.vivazorggroep/ledenservice

Het thema voor de landelijke week tegen eenzaamheid 2020 is 
‘Kom erbij!’. In de Week tegen Eenzaamheid staat ontmoeting 
en verbinding centraal. Want eenzaamheid aanpakken begint 
met in contact komen. Deze speciale week is van 1 t/m 8 oktober. 

De week van eenzaamheid

De Week tegen Eenzaamheid wil helpen het taboe op eenzaamheid 
te doorbreken en burgers te activeren. Dit gebeurt door eenzaam-
heid te agenderen, bespreekbaar te maken en mensen meer bewust 
te maken van het thema. Daardoor kunnen meer mensen eenzaam-
heid signaleren en in actie komen, bij zichzelf of met anderen.  
Om daarmee uiteindelijk de trend van eenzaamheid te keren.

50%
korting


