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Vriendschap
'Soms heb je dat met 
iemand.' Over vriendschap 
tussen een vrijwilliger en 
bewoner van ViVa! Zorggroep.

ViVa! Varia
Allerlei tips en 

bijzonderheden 
voor u, van ons.

Dossier 
'Eenzaamheid'
In Nederland is 38 procent 
van de bevolking eenzaam. 
Hoe herken je eenzaamheid 
en wat kun je er aan doen? 
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Het beroep
Binnen de zorg zijn vele 
beroepen te vinden. De 
uitoefening van het beroep 
assistent Zorgbemiddelaar is 
gevarieerd en complex. 
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Stapt u ook over naar
Zilveren Kruis?

Vernieuwd: 

extra aanvullend 

thuiszorg

Voordelen dankzij ViVa! Ledenservice
Dankzij ViVa! Ledenservice krijgt u 5% korting op de basisverzekering en 10% korting op alle 
aanvullende verzekeringen. Bovendien krijgt u bij het afsluiten van een aanvullende 
verzekering, het gratis pakket ‘Extra Aanvullend Thuiszorg’. Met daarin extra vergoedingen, 
bijvoorbeeld voor Hulp aan Huis na ziekenhuisopname, mantelzorgvervanging en het volgen 
van preventieve gezondheidscursussen bij uw thuiszorgorganisatie. Meer informatie over de 
voordelen van een collectieve zorgverzekering vindt u op www.zk.nl/viva

95871-1510_AdvViVa.indd   1 05-11-15   08:58
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‘Mijn leven is totaal veranderd nu ik alles weer kan doen’

Winkel  Adres  Plaats  Datum demodag

Medipoint winkel Alkmaar Frederik Hendriklaan 3 Alkmaar Woe 16 dec 2015 / Woe 10 feb 2016 

Medipoint winkel Haarlem Stephensonstraat 45 Haarlem Ma 21 dec 2015 / Din 26 jan 2016

* De genoemde korting is reeds inclusief ledenkorting en is niet geldig i.c.m. andere acties, kortingen of waardebonnen.

Mevrouw Maas had al meerdere jaren last van reumatische 

klachten en daarbij ook de bijwerkingen van verschillende 

medicatie. ‘Het belemmerde mij zo in mijn dagelijks doen en 

laten, dat veel dingen niet meer lukten. Tot ik in aanraking 

kwam met de Infrarood warmtecabine. Na slechts een maand 

waarin ik frequent van de cabine gebruik maakte, voelde ik mij 

als herboren. Ik kan nu mijn eigen huishouden weer doen, slaap 

uitstekend en ben weer actief met mijn kleinkinderen. Ik kan 

mijn geluk niet op. De pijn is drastisch verminderd en ik kan 

weer van alles. Dat is geweldig!’

Kom naar onze Demodag Infraroodcabine

Infrarood heeft een positieve werking op uw gezondheid.  

Laat u adviseren tijdens onze Demodag Infraroodcabine.

Bent u nog geen lid van ViVa! Ledenservice? 

Vul dan nu de bon in op de achterpagina en word lid, zodat u ook profiteert van de ledenkorting.

Waar en wanneer

Tijdens deze GRATIS demodag krijgt u:

•    Uitleg over de werking van infrarood

•    Een introductie over de nieuwe productlijn infraroodcabines

•    Persoonlijk advies van een infraroodspecialist 

•    Minimaal € 1.000 korting op  showroommodellen*

Tijd

Afhankelijk van het aantal aanmeldingen vinden er  

meerdere sessies plaats van ca. 1 uur. De tijd wordt  

daarom bepaald bij inschrijven.

Meld u nu aan! 

Bel 088 - 10 20 100 (optie 3) 

of kom langs in de desbetreffende winkel
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in de etalage

Ze is een trouwe bezoeker van het 
restaurant in Lommerlust, waar ze 
geniet van de reuring en de mensen 
om haar heen. En dat straalt ze uit. 
Ondanks haar hoge leeftijd heeft ze 
er plezier in. Naast haar frequente 
bezoekjes aan het restaurant voor 
een kop koffie in de ochtend, de 
broodmaaltijd tussen de middag 
of een warme maaltijd ‘s avonds, 
is ze er ook te vinden als er spelle-
tjes worden gedaan. Zo is ze dol op  
Pim-Pam-Petten en geheugentraining. 
Eigenlijk is het restaurant, naast 
eetgelegenheid, voor mevrouw ook 
een belangrijke plek om mensen te 
ontmoeten. Mevrouw Van der Zon 

is heel actief. Ze speelt graag piano 
en dat is niet onopgemerkt gebleven. 
Elke dinsdag begeleidt ze het zitdan-
sen voor de bewoners met dementie 
in de gezamenlijke huiskamer. Maar 
ook tijdens het gymen op woensdag 
speelt ze regelmatig op haar gelief-
de instrument. Op haar vraag welke 
maaltijd ze nou het lekkerste vindt, 
antwoordt ze: ‘Ik vind ál het eten 
heerlijk, echt waar!’.

Petra van Stein

Beroep: Kok in Lommerlust, Beverwijk

In ons restaurant koken we voor de bewo-

ners uit Lommerlust, maar ook de mensen 

uit de wijk zijn van harte welkom! Zeker 

sinds de verbouwing merken we dat er 

meer mensen van buiten ons woonzorg-

centrum hier komen eten. We hebben een 

echte restaurantfunctie voor de wijk. 

Zo kunnen mensen ’s avonds altijd kiezen 

uit twee dagmenu’s. Komen bezoekers hier 

vaker dan is een bonnenboekje of zelfs 

een arrangement interessant, want dan 

krijgen ze korting. Voor de warme maaltijd 

zijn er twee eetmomenten: vanaf 17.00 

uur of 18.00 uur. Zo verspreiden we de 

bezoekers van ons restaurant wat meer 

over de avond. Verder is het mogelijk om 

hier je verjaardag- of huwelijksfeest te 

organiseren en op zondag van een high                  

tea te genieten. Kortom: het is hier een 

gezellige boel!

ViVa! Zorggroep heeft meer restaurants in 
Midden-Kennemerland. Ook hier bent u van 
harte welkom! www.vivazorggroep.nl

Mevrouw Van der Zon-Wijker (86 jaar) woont sinds mei van 
dit jaar in Lommerlust. Na een zware hernia begin 2015 
redde ze het niet meer alleen thuis. Ze was ook eenzaam. 
Het verhuizen is een goede beslissing geweest! 

Al het eten is heerlijk

Het restaurant   
 is een 
 belangrijke 
  ontmoetingsplek

Viva! zorggroep / Medipointwinkel   

Infrarood warmtecabine

▼
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vriendschap

‘Voor die lach op haar gezicht…
daar doe ik het allemaal voor’

Roos Steenvoorden (80) en Peter Schoonhoven (56) kennen elkaar ongeveer 
drie jaar. Peter loopt al vele jaren rond in woonzorgcentrum Overkerck. 

Roos woont er nu een jaar of zes. Roos is enorm dankbaar voor de aandacht 
en tijd die ze krijgt van Peter. Hij was voorheen gekoppeld aan andere 

bewoners en regelde allerhande zaken voor Overkerck.

Via het Uitbureau en mensen in het huis begreep Peter dat 
Roos een praatje en een grapje erg goed kon gebruiken. Ze 
is veel alleen en een beetje in de war soms, dan voelt ze zich 
duizelig en onderneemt ze niet meer zoveel. Juist mensen als 
Roos moeten meegenomen worden naar de activiteiten en 
eens een keertje op stap. 

Roos: ‘Het is open en eerlijk tussen ons en daar hou ik van. 
Het klikte meteen. Soms heb je dat met iemand.’ Ze lacht 
even ietwat verlegen naar Peter en ze maken meteen samen 
een grap over dat ze vroeger allebei ook al van belletje trek-
ken hielden. Roos had geen gemakkelijke jeugd en al hele-
maal geen veilig huwelijk, waar drie kinderen uit voort kwa-
men. Lachen en blij zijn vindt ze erg lastig. Peter weet als 
geen ander hoe hij haar kan laten zien dat er een heleboel is 
om voor te gaan en je voor in te zetten. Roos voelt zich ook 
graag nuttig, dus dat komt goed uit. Ze zoekt altijd klusjes op 
en probeert anderen te helpen.

Roos en Peter stappen samen weleens op de duofiets, die 
je bij het Uitbureau kunt lenen. Ze gaan dan naar Het heilig-
dom van Onze Lieve Vrouwe Ter Nood (ook wel Het Putje 
van Heiloo genoemd). Roos koopt daar bronwater waar ze 
haar medicijnen mee inneemt. Peter weet dat Roos daar wat 
mee heeft. Toen hij met een andere dame uit het huis naar 
Lourdes ging, nam hij voor Roos een kaars mee. Lourdes 

vindt Roos een te inspannende onderneming maar naar de  
St.-Adelbertabdij in Egmond-Binnen mag Peter haar wel 
meenemen. Daar branden ze dan een kaarsje. Peter en ‘zijn 
meissie’ Thea winkelen ook met Roos, voor een fijne nieu-
we outfit. Roos geeft liever helemaal niets aan zichzelf uit, 
maar af en toe heeft een mens iets nieuws nodig had Peter 
bedacht. Het is onbetaalbaar zo goed als Peter om zich heen 
kijkt naar wat er nodig is bij zijn medemens. Hij is werkelijk 
overal voor in. Zelf heeft hij drie kinderen en ook een aantal 
kleinkinderen, die hij heel veel ziet en met wie hij veel doet. 
Hij maakt ook graag tijd voor het G-team, dat hij traint bij de 
voetbalclub in Heiloo. Wat een energie! 

Via het Uitbureau gaat Roos graag sjoelen en breien en naar 
geheugentraining. Peter gaat daar wel eens kijken, even een 
kletspraatje maken. Ook brengt hij haar muziek. Roos vindt 
het heerlijk en ontspannend om klassieke muziek te luiste-
ren, want lezen gaat niet meer. Haar ogen willen niet en zijn 
zo droog. Peter neemt Roos mee naar de oogarts en gaat ook 
mee naar het ziekenhuis wanneer er andere problemen zijn.

Het hele gesprek hebben we buiten gevoerd. Kon Roos on-
dertussen lekker roken. Peter regelde attent een koffietje. 
Bijzonder om te zien hoe gek Roos met hem is en hoe positief 
Peter haar steeds weer benadert en geruststelt. En probeert 
een glimlach te ontfutselen. ‘Daar doe ik het allemaal voor’.

Soms heb 
je dat met 
iemand!
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viva! varia

365
dagen per jaar,

De laatste twee maanden van het jaar bestaat de mogelijkheid om over te stap-

pen naar een andere zorgverzekeraar. De twee partners waar onze ledenservice 

mee samenwerkt, hebben een mooi ledenaanbod:

•  Bij Univé krijgt u het lidmaatschap van ViVa! Ledenservice vergoed, als u een 

aanvullende zorgverzekering bij hen afsluit. U krijgt fysiotherapie tot maximaal 

€ 1000,- vergoed. Ook ontvangt u 10% korting op de Zorg Geregeld of Zorg Vrij 

basisverzekering.

 •  Zilveren Kruis: heeft u een Aanvullende Verzekering dan ontvangt u een GRATIS 

‘extra aanvullend Thuiszorg Pakket' voor extra vergoedingen zoals Hulp aan 

Huis na een ziekenhuisopname of hulpmiddelen,  Algemene Dagelijkse Levens-

verrichtingen en mantelzorgvervanging. Verder ontvangt u 5% korting op de 

basisverzekering en 10% korting op de aanvullende verzekering.

Meer informatie kijk op: www.vivazorggroep.nl/ledenservice.

Familienet is een veilige online pagina voor je vader, moe-

der of kind en iedereen die voor hen zorgt. Je deelt hier be-

richten, foto’s, documenten en een agenda. Zo is iedereen 

op de hoogte. Familienet wordt al jaren succesvol gebruikt 

bij locaties van ViVa! Zorggroep en is vanaf nu ook voor 

particulieren beschikbaar. Gebruikers zeggen dat mantel-

zorg leuker en gemakkelijker wordt omdat de communi-

catie efficiënter verloopt. Familienet is 30 dagen gratis te 

proberen en kost daarna € 4,95 per maand. 

Meer informatie: www.familienet.nl

 ‘Facebook’ voor de zorg

Er valt weer veel te kiezen!

24 uur per dag een beroep 
doen op verpleegkundige 

hulp van ViVa! Zorggroep in 
noodgevallen. Dat kan met 

een abonnement op 
Personenalarmering. Onze 
zorgverleners bieden dan 

hulp in geval van nood. Door 
middel van een sleutelkluis 
hebben ze toegang tot het 

huis en helpen zij onze  
cliënten verder. Met behulp 

van Personenalarmering kunt 
u zo lang mogelijk zelfstandig 

thuis wonen met de  
zekerheid dat u in  

noodsituaties hulp krijgt. 
Meer informatie? 

www.vivazorggroep.nl/ledenservice 
of 088 – 995 88 22
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het welzijn van kwetsbare ouderen. Door 

het vervullen van wensen, geven zij deze 

mensen een dag, die ze niet snel meer 

zullen vergeten. Verschillende locaties 

van ViVa! Zorggroep hebben zich aange-

sloten bij het Gouden Dagen Fonds. Op 

deze locaties staat een wensboom waar-

in ouderen zelf, hun familie, vrienden, of 

via vrijwilligers een wenskaart kunnen 

hangen. De locatie kiest de wensen uit 

de boom om deze te realiseren. Om wen-

sen te vervullen zijn niet alleen sponsors/

donateurs nodig, maar ook vrijwilligers. 

Vrijwilligers die het leuk vinden om een 

dagje op stap te gaan met ouderen om ze 

een onvergetelijke dag te bezorgen.

Meer weten over het Gouden Dagen 

Fonds? Of wilt u zich aanmelden als 

vrijwilliger? 

Kijk op www.ouderenfonds.nl.

Voor u gelezen…
Hendrik Groen mag dan oud zijn, hij is nog lang niet dood en niet van plan zich eronder 

te laten krijgen. Toegegeven: zijn dagelijkse wandelingen worden steeds korter omdat de 

benen niet meer willen en hij moet regelmatig naar de huisarts. Technisch gesproken is 

hij bejaard. Maar waarom zou het leven dan alleen nog maar moeten bestaan uit koffie-

drinken achter de geraniums en wachten op het einde? In korte, ogenschijnlijk luchtige, 

maar vooral openhartige dagboekfragmenten laat Hendrik Groen u een jaar lang meele-

ven met alle ups en downs van het leven in een verzorgingshuis in Amsterdam-Noord. 

Een erg grappig en meeslepend verhaal.

Iedereen EHBO!
Stel dat er iets gebeurt met iemand om u heen, 

weet u dan wat u moet doen? Met de cursus 

EHBO bij volwassenen of kinderen leert u wat te 

doen bij ongelukken en bij ernstige ongevallen. 

Wel zo prettig, want als er iets gebeurt, bent u 

er als eerste bij. De theorie leert u online (thuis 

vanachter de computer) en de praktijk oefent u 

bij u in de buurt. Na het afronden bent u twee 

jaar lang officieel gecertificeerd via het Neder-

landse Rode Kruis en ontvangt u het EHBO-cer-

tificaat en de Nationale EHBO Pas. Bent u lid van 

ViVa! Ledenservice, dan krijgt u korting. Let op: 

bij een aantal zorgverzekeraars wordt er een 

deel van de cursus vergoed, dus informeer bij 

uw zorgverzekeraar naar de voorwaarden.

Meer informatie: 

www.vivazorggroep.nl/ledenservice 

of 088 - 995 88 22

Gouden Dagen laat ouderen genieten
‘Even een dagje weg, even een dagje in de watten gelegd worden. Ouderen 

hebben dat zo nodig. Door het vervullen van hun liefste wens, bezorgt Gouden 

Dagen ze niet alleen een heerlijke dag, maar hebben ze ook iets om naar uit te 

kijken waar ze nog lang van kunnen nagenieten.’
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Eenzaamheid

Zorg tegen eenzaamheid

Iemand die meedenkt en zo nodig ondersteunt
Sylvana Groen is één van de ouderenadviseurs bij Socius 

Maatschappelijk Dienstverleners in Beverwijk. De ouderenad-

viseur is een onafhankelijke hulpverlener en geeft senioren 

informatie en advies over huishouden en zorg, wonen, wel-

zijn, vervoer en financiën. Zij begeleiden ouderen bij het aan-

vragen van hulp of zorg en ondersteunen hen bij het maken 

van keuzes en het krijgen van de juiste hulp. Daarnaast bie-

den zij een luisterend oor bij verdriet of verlies. 

Eén van de moeilijkheden die de ouderenadviseur veel tegen-

komt bij ouderen is eenzaamheid. ‘Er zijn meerdere soorten 

eenzaamheid. Wat wij als ouderenadviseurs vaak zien is so- 

ciale eenzaamheid: ouderen die soms dagen niemand spre-      

ken of emotionele eenzaamheid: ouderen met voldoende 

mensen om zich heen, maar die zich eenzaam voelen in die 

relaties. Dan ontbreekt een hechte emotionele band met de 

mensen om hen heen.’ 

‘Helaas rust er nog vaak een taboe op eenzaamheid. Mensen 

willen of durven er niet voor uit te komen. Bang dat het aan 

hen zelf ligt of dat er niets aan te doen is. Of er wordt al een 

groot beroep op hun naasten gedaan en willen hen niet nog 

meer belasten’, aldus Sylvana. Eenzaamheid wordt een prob-

leem als het gevoel het dagelijks leven beïnvloedt en een be-

lemmering is voor het welzijn van de cliënt. 

Hoewel mensen niet altijd aangeven eenzaam te zijn, merken 

de ouderenadviseurs vrij snel of iemand eenzaamheid er-

vaart en in welke mate. ‘We proberen er dan achter te komen 

waar de eenzaamheid in zit. Is er bijvoorbeeld een tekort aan 

contact met familieleden of is er sprake van moeite met het 

vinden van een geschikte daginvulling. Samen met de cliënt 

wordt gezocht naar mogelijkheden die de eenzaamheid kun-

nen verlichten. We stimuleren de cliënt in het zelf verminderen 

van de eenzaamheid, maar ondersteunen de cliënt ook door 

de dingen samen op te pakken. Bijvoorbeeld samen voor de 

eerste keer op bezoek bij een ouderenontmoetingscentrum.’ 

De meeste cliënten komen via de huisarts, gemeente, familie 

of het sociaal team bij Socius Maatschappelijk Dienstverleners. 

Cliënten geven dikwijls aan dat het ze een fijn gevoel geeft te 

weten dat er een ouderenadviseur is die ze kunnen bellen. 

Het streven is om het taboe op eenzaamheid te verkleinen. Of 

zoals Sylvana benadrukte ‘als eenzaamheid een belemmering 

wordt voor het welzijn zoeken we samen naar een oplossing’.

Meer informatie: 

www.socius-md.nl of bel naar 088-8876900.

In Nederland is 38 procent van de gehele bevolking eenzaam. Eenzaamheid bij cliënten in 
de langdurige zorg is nog groter. Vijftig procent van de ouderen, 55 procent van gehandi-
capten en 77 procent van de mensen met psychische problemen voelt zich eenzaam.

   Elkaar helpen: www-tips

•    Fleurdedag.nl: Fleur de dag is een professionele 

zorgverlener voor niet medische diensten. Ze bie-

den individuele begeleiding en gezelschap op maat.

•    Beppe.nl: Beppe verbindt mensen. Want samen is 

zoveel leuker: eenzaamheid moet vervangen  

worden door gezelligheid.

•    zorgtegeneenzaamheid.nl: een site voor pro-

fessionals en wil een bijdrage leveren aan het 

voorkomen of verminderen van eenzaamheid bij 

cliënten in de langdurige zorg.  

'Helaas rust er nog 
 vaak een taboe op 
eenzaamheid.'
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Elkaar ontmoeten en ondersteunen 
Willy van Eerden is wijkverpleegkundige van ViVa! Zorggroep 

in het Sociaal Team in Beverwijk. Ook zij komt eenzaamheid 

tegen, vooral bij ouderen. ‘We krijgen van het WMO-loket 

onder meer verzoeken om langs te gaan bij mensen die een-

zaam zijn. Oudere mensen die eenzaam zijn vragen vaak om 

een vrijwilliger voor de boodschappen of iemand die langs-

komt om een praatje te maken. Onze opdracht is om mensen 

in hun eigen kracht te zetten, zodat zij zelf stappen nemen 

om uit hun eenzaamheid te komen. Voor de generatie die 

nu 80+ is, is dat heel moeilijk. Zij waren gericht op het ei-

gen gezin, de familie, de kinderen. Maar door het wegvallen 

van hun eigen kringetje hebben ze weinig tot geen contacten 

meer. Alleen zijn, eenzaamheid, hoort bij het ouder worden. 

Wat wij vragen is wat mensen willen, wat hun wensen in dit 

leven nog zijn. Daarnaast laten wij hen allerlei welzijnsactivi-

teiten zien en stimuleren we initiatieven waar ouderen elkaar 

kunnen ontmoeten en ondersteunen. Er zijn steeds meer van 

deze initiatieven. En dat is goed, omdat meer mensen langer 

in hun eigen huis blijven wonen.' 

WEET U DIT OVER EENZAAMHEID?

Er zijn verschillende soorten eenzaamheid...

Sociale eenzaamheid is wanneer er minder contact is met 

andere mensen dan gewenst. In dit geval is het uitbreiden 

van het sociale netwerk belangrijk. Emotionele eenzaam-

heid is er wanneer er wel veel contact is, maar dat deze 

contacten weinig brengen. Dan is juist de verdieping in de 

contacten belangrijk om de eenzaamheid tegen te gaan.

•    De gevolgen van eenzaamheid...

 Eenzaamheid bij mensen zorgt voor meer kans op 

  gedragsproblemen en meer kans op gezondheids-

klachten. 

•     Eenzaamheid hoort er ook bij...

 Iedereen kan zich in zijn leven een periode eenzaam 

 voelen. Wanneer gevoelens van eenzaamheid lang aan- 

 houden en iemand belemmeren in het dagelijks leven is  

 het goed om er iets aan te doen.

•      Zelfhulp is belangrijk bij eenzaamheid

  Bij eenzaamheid kan hulp uit de omgeving van vrijwil-

ligers of professionals veel betekenen, maar het is 

vooral belangrijk dat de persoon die eenzaam is zelf die 

eenzaamheid probeert te  doorbreken. 

•       Een eerste stap tegen eenzaamheid...

  Is na gaan of die persoon zich een gewenste situatie 

kan voorstellen, of hij de urgentie en moed voelt om 

stappen te zetten en of hij bereid is om hulp te vragen 

en te accepteren. 

dossier



10% korting op uw 
zorgpremie
De Univé Thuiszorgpolis is een bijzondere polis met extra 
voordelen. Via ViVa! profiteert u van 10% korting op de Univé 
Zorg Vrij polis of de Univé Zorg Geregeld polis.
De collectieve voordelen op een rij:
• Fysiotherapie tot maximaal € 1.000 vergoed*
•  10% korting op uw basis- en aanvullende verzekering
• Korting op uw schadeverzekeringen 

*Via uw collectieve aanvullende zorgverzekering Goed, Beter of Best

unive.nl/viva

Kosten
lidmaatschap

tot € 25
vergoed*

Univé-winkels in:
Haarlem, Houtplein 32, (023) 542 82 22
Limmen, De Drie Linden 1, 072 505 35 81

M15102696 Adv. Thuiszorg VIVA 176x114,5 RU663.indd   1 5-11-2015   13:25:41

 

 

Thuis voelen en thuis zijn. Omringd door vertrouwde mensen, 

meubilair, geuren en kleuren. In een comfortabele en veilige om-

geving waarin ruimte is voor invulling van uw eigen 

woon- en leefstijl. Je thuis voelen omdat het 

je thuis is. Dát is wonen bij en/of met 

ondersteuning van ViVa! Zorggroep. 

Als gevolg van het scheiden van 

wonen & zorg kunt u met een vol-

doende hoge indicatie in één van 

onze woonzorgcentra in Midden-

Kennemerland komen wonen en 

ontvangt u de zorg die u nodig heeft, 

óf u huurt een appartement in één van 

onze woonzorgcentra. Daarnaast hebben wij ook 

verpleeghuizen waar u alleen terecht kunt met een indicatie. Elk 

woonzorgcentrum heeft zijn eigen identiteit en participatie in 

de wijk. In onze centra kunt u ook alle zorg en dienstverlening 

krijgen die u nodig heeft, ongeacht of dit verzorgingshuiszorg of 

verpleeghuiszorg betreft. Daarnaast bieden alle woonzorgcentra 

verenigingen en workshops, uitjes, uitleen van boeken en films 

en een internetcafé. ViVa! Zorggroep heeft de afgelopen jaren 

sterk ingezet op het moderniseren van haar woon-

zorgcentra. Ons nieuwste project is het 

woonzorgcentrum Overkerck in Heiloo. 

In december starten de sloopwerk-

zaamheden, in de tweede helft 

van 2017 kan het nieuwe Over-

kerck weer in gebruik worden 

genomen met onder meer 68 vol-

waardige 2-kamerappartementen 

(zorgwoningen), een restaurant met 

kookstudio, twee multifunctionele ruim-

ten, de ontvangstbalie en de ondersteunende 

ruimten voor zorg- en dienstverlening. Wilt u weten hoe onze 

appartementen er in de verschillende gemeenten uitzien? 

Vanaf 1 januari 2016 kunt u op www.vivazorggroep.nl 
een interactieve film over wonen bij ViVa! Zorggroep
bekijken: de woonwijzer

Wonen bij ViVa! 

M
A

G
A

ZIN
E 2015

ViVa! la Vie

13

Thuiszorg anno 2015
Thuiszorg verlenen anno 2015 is een uitdaging. Waar veel 
HBO-opgeleide verpleegkundigen hun uitdaging zoeken 
in de ziekenhuizen en de acute zorg, is voor mij de thuis-
zorg een uitdagende tak van zorg. Aan mij de schone 
taak om de opdrachten van de overheid uit te voeren én 
om te bezuinigen, zonder dat de cliënten hier hinder van 
hebben. Ik ben het eens met dat er bezuinigd moet wor-
den, en het kán ook  zonder dat de kwaliteit van zorg hier 
onder lijdt. Sinds januari 2015 is de wijkverpleegkundige 
verantwoordelijk voor het indiceren. De wijkverpleeg-
kundige bepaalt weer wie er zorg krijgt, welke zorg en 
hoeveel zorg nodig is. Deze regie van zorg bepaal ik zo 
veel mogelijk samen met de cliënt en met de mantelzorg, 
zodat de cliënt de eigen regie voert over de eigen zorg 
en daarmee zijn leven. Als mensen met vaak minimale 
ondersteuning zelfstandig kunnen wonen en hun leven 
naar tevredenheid kunnen inrichten, dan is mijn doel als 
wijkverpleegkundige bereikt. Als verpleegkundige word 
je opgeleid om alle disfunctionele patronen van een cli-
ent te onderzoeken. Hiervoor horen wij met een zorg-
plan te komen. Een valkuil van de verpleegkundige is 
om, weliswaar goed bedoeld, de regie van iemands leven 
over te nemen. ‘Zit u de hele dag in uw stoel? Dan moet u 
echt meer lopen hoor! Hup, de fysiotherapeut in consult!  
Vorige week kwam ik bij een mevrouw van 86 jaar. Een 
tevreden, vrolijke vrouw. Wij komen dagelijks langs voor 
het aan- en uittrekken van haar kousen. Toen zij mij ver-
telde dat ze bijna de hele dag in haar stoel zat en dat ze, 
als ze niet kon slapen, ook ’s nachts in haar stoel ging zit-
ten en daar verder sliep, vlogen de steekwoorden ‘decu-
bitus’, ‘diep veneuze trombose’ en ‘gebrek aan mobiliteit’ 
door mijn hoofd. Ik zei haar dat het mij heel vervelend 
leek om in een stoel te moeten slapen en dat mevrouw 
meer zou moeten lopen. Waarop mevrouw zei:
‘Hoor eens jongen, ik heb mijn hele leven al van alles 
gemoeten. Toen mijn man overleed heb ik tegen mijzelf 
gezegd: ik moet helemaal niets meer. Ik zit prima in mijn 
stoel en slapen doe ik er ook heerlijk in. Die meisjes die 
iedere dag langskomen zijn hartstikke lief hoor, maar zij 
vertellen ook telkens dat ik meer moet lopen. Weet je 
wat ik dan doe? Ik hoor hun advies braaf aan en daarna 
doe ik dit in mijn hoofd.’ Ze doet met haar handen alsof 
ze een propje van een papier maakt en gooit het over 
haar schouder en kijkt mij eigenwijs, spottend aan. ‘En 
dan nog iets: Ik eet ook veel chocola!’ 

Dennis Louter, Wijkverpleegkundige

column
Foto: C

laudia H
elsloot 
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Bij de participatiesamenleving gaat de overheid ervan uit dat 
er meer betrokkenheid van de burger komt en dat de bur-
ger zelfstandiger wordt. De overheid probeert steeds meer 
verantwoordelijkheid en zorg bij de burger zelf neer te leg-
gen. De reden dat Nederland richting de participatiesamen-
leving gaat, is dat de verzorgingsmaatschappij onbetaalbaar 
is geworden. Het is voor de overheid niet meer te realiseren 
om alle mensen die hulp nodig hebben, de helpende hand 
te bieden: dit kost simpelweg teveel geld. Het begon met de  
modernisering van de zorg en als gevolg daarvan het wegval-
len van de AWBZ. Nu de Wet Maatschappelijke Ondersteuning 
(WMO), de Wet Langdurige Zorg (WLZ) en de Zorgverzeke-
ringswet (ZvW) onze zorg betalen en regelen, ziet de wereld 
er heel anders uit. We moeten als burger zelf bedenken hoe 
we met minder vergoeding én meer hulp van anderen toch 
voor elkaar krijgen wat we nodig hebben. Zo wordt er eerst 

Participatiesamenleving betekent betrokkenheid 
gekeken of er familieleden of mantelzorgers zijn, die meer kun-
nen betekenen op het gebied van zorg. Daarna kan er wellicht 
een beroep worden gedaan op buren of wijkbewoners. En als 
dit dan echt niet lukt, komt uiteindelijk toch professionele hulp 
in beeld. Inmiddels zijn er initiatieven vanuit burgers zelf ge-
start. Coöperaties in wijken worden opgericht en er kan, met 
soms wat subsidie, veel geregeld worden. Je kunt je aansluiten 
bij een burgerinitiatief of zelf bedenken, met een groep mensen 
om je heen, wat er nodig is aan onderlinge hulp en hoe je dat tot 
stand brengt. Het advies is ‘klein’ beginnen, bijvoorbeeld met 
het regelen van vrijwilligers voor vervoer voor ouderen, geza-
menlijk eten, klusjes doen voor elkaar, leeshulp bieden aan een 
buurvrouw, boodschappen doen of het oprichten van een onder-
linge hulp-website of buurtmoestuin. Niet alles hoeft en lukt op  
eigen kracht. Contact zoeken met gemeentes en professionele 
instellingen kan je weer een stap verder brengen. 
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Balans vinden
Els van de Weijer is manager van MaatjeZ, een or-

ganisatie die mantelzorgers ondersteunt. ‘Nu is één 

op de tien mensen een mantelzorger. Ongeveer 

de helft daarvan redt zich prima. Maar we heb-

ben te maken met een vergrijzende bevolking en 

een overheid die zich terugtrekt. Daardoor stijgt 

de vraag naar mantelzorgers. Ook de druk die het 

zorgen met zich meeneemt, neemt toe. Je ziet dat 

nu al bij de zogenoemde sandwichgeneratie. Deze 

mantelzorgers hebben opgroeiende kinderen, een 

carrière, een druk sociaal leven en krijgen te ma-

ken met de zorg voor hun ouders. Een chronisch 

tijdgebrek speelt deze groep parten. MaatjeZ kan 

ze helpen met bijvoorbeeld het vinden van een ba-

lans tussen het eigen leven en het mantelzorgen.  

Bovendien weten wij de wegen in zorglandschap te 

bewandelen. Dat inzicht delen we graag met onze 

mantelzorgers zodat er snel de juiste hulp voor kan 

worden ingeschakeld.’ MaatjeZ is er voor mantelzor-

gers uit Beverwijk, Castricum, Heemskerk en Uitgeest. 

De diensten zijn gratis.

Vrijwilliger worden bij ViVa! Zorggroep 
Als vrijwilliger doe je werkzaamheden voor cliënten, 
waarmee je het werk van de mantelzorg en medewer-
kers aanvult of ondersteunt. Dankzij vrijwilligers krij-
gen cliënten van ViVa! Zorggroep de extra’s die hun 
leven veraangenamen. Vrijwilligers zijn een belangrij-
ke en onmisbare onderdeel in de hulp, ondersteuning 
en het welzijn. Vrijwilligers maken het leven net even 
leuker. Vrijwilligerswerk is onbetaald. Toch levert het 
iets op. Weliswaar geen geld, maar wel iets voor jezelf: 
je doet zinvol werk voor andere mensen. En je wordt in 
de gelegenheid gesteld om je talenten te benutten en 
mensen te ontmoeten. 

Enthousiast? 

ViVa! Zorggroep heeft verschillende woonzorgcentra, 
kleinschalige woonvormen en verpleeghuizen  in de 
regio Midden-Kennemerland: Heemskerk, Beverwijk, 
Akersloot, Uitgeest, Castricum, Heiloo, Akersloot, Lim-
men en Heerhugowaard. Bent u enthousiast gemaakt 
voor het vrijwilligerswerk in één van onze locaties? 
Neemt u dan contact met ons op. Kijk op www.viva-
zorggroep.nl voor het aanmeldformulier of bel een van 
de locaties en vraag naar de vrijwilligerscoördinator.

Een mooi initiatief
Beter een goede BUUV dan een verre vriend 

BUUV is de buurtmarktplaats voor en door bewoners, 

een vorm van ruilhandel. Bij BUUV gaat het om diensten 

die je als bewoners voor elkaar kunt doen. Er hoeft niet 

direct iets tegenover te staan, maar dat kan wel. Het 

mag van alles zijn: koken, gezelschap, het uitlaten van 

de hond, een lift naar de dokter, een klusje in huis of hulp 

in de tuin. Iedereen heeft wel eens een vraag en ook iets 

te bieden. Bij BUUV hoef je niet altijd klaar te staan. Je 

kunt ook af en toe een handje helpen; gewoon wanneer 

het je uitkomt. Want wat voor de één kleine moeite is, 

kan voor de ander juist heel veel betekenen. Vraag en 

aanbod kan verlopen via de website of via prikborden 

in de wijk. BUUV is actief in Haarlem, Zaanstad, IJmond 

(Beverwijk, Heemskerk en Velsen) en Amsterdam-Zuid. 

Kijk op www.buuv.nu voor meer informatie.



 

Leef het leven

 
Ontzorgen ‘Ik moet je nog bedanken!’

Zonder enige aankondiging vooraf stond Petra met een bos bloemen voor mijn deur. 
Ze glimlachte van oor tot oor. Een aangename verrassing, want de vorige keer zag ze 
er een stuk ongelukkiger uit. ‘Ik moet je nog bedanken’, zei ze. ‘Jouw tip om eens te 

gaan praten met een mantelzorgconsulent heeft mij enorm geholpen.’

BENT U MANTELZORGER?
Mantelzorg is zorgen voor een naaste. Dat kan 
een familielid zijn, maar ook een buurvrouw of 
een bekende. Mantelzorg is onmisbaar naast 
professionele zorg. Voor iemand met een beper-
king is het heel waardevol als een ander even 
een boodschap kan doen, wil oppassen, vervoer 
regelt naar de dokter, hulp in huis biedt of kan 
helpen bij persoonlijke verzorging. 

zorg voor mijn moeder wordt me te veel. Ik doe de boodschap-

pen, de administratie en de tuin. En ik maak gezellige uitstapjes 

met haar. Hierdoor kom ik niet meer aan mijn eigen leven toe. 

Het ontbreekt me simpelweg aan tijd en energie. Mijn gezin 

moppert omdat ik nergens zin in heb, ik maak foutjes op mijn 

werk en voel me down. Maar ik kan mijn moeder toch niet in 

de steek laten. Ik houd zielsveel van haar!’ Toevallig had ik on-

langs een artikel gelezen over overbelasting bij mantelzorgers. 

Er stond ook in dat mantelzorgconsulenten kunnen helpen. Zij 

geven ondersteuning zodat de mantelzorger zelf weer verder 

kan. Ik raadde Petra aan contact op te nemen met een man-

telzorgconsulent. Dat ze inderdaad mijn raad had opgevolgd, 

wist ik al dankzij onze telefoontjes die langzaam weer de oude 

lengte kregen. En nu stond ze, stralend en wel, zomaar voor 

mijn deur. ‘Dat de mantelzorgconsulent naar mij luisterde en mij 

meteen begreep, vond ik een opluchting’, zei Petra. ‘Ik begreep 

dat ik keuzes moest maken. Zij hielp mij met het vinden van de 

juiste balans in mijn leven. Ook hebben we samen gekeken of 

extra hulp voor mijn moeder mogelijk was. Ik sta nu weer posi-

tief in het leven en kan alles beter volhouden. Dankjewel voor 

deze gouden tip!’

Kent u ook mantelzorgers die wel wat hulp kunnen 

gebruiken? Breng ze in contact met MaatjeZ, Centrum 

voor Mantelzorg. Met het geven van gratis advies en 

informatie, maar ook met praktische of emotionele on-

dersteuning. De mantelzorgconsulenten helpen inwo-

ners uit Beverwijk, Castricum, Heemskerk en Uitgeest. 

Telefoon 088 – 995 77 88, e-mail: info@maatjez.nl. 

Al sinds de kleuterschool zijn Petra en ik bevriend. Sinds we al-

lebei in een andere stad wonen, zien we elkaar weinig. Daarom 

bellen we vaak, en lang. Ze praat graag over haar humorvolle 

echtgenoot, over haar studerende kinderen die nog thuis wo-

nen en over haar werk waar ze fluitend naar toegaat. En natuur-

lijk hoor ik alles over haar moeder die na een hersenbloeding 

succesvol revalideerde. Ze woont nu weer zelfstandig en redt 

zich dankzij de thuiszorgorganisatie en Petra uitstekend. Die te-

lefoontjes met Petra zijn al jaren een prettige constante in mijn 

leven. Maar daar dreigde ineens een einde aan te komen. Petra 

begon kortaf te reageren en onze gesprekken duurden steeds 

korter. Na een tijdje kreeg ik er genoeg van. Ik wilde haar recht 

in de ogen  kijken. Daarom reed ik naar haar huis en belde aan. 

Petra deed open. Ik schrok. Mijn sprankelende vriendin was ver-

anderd in een norse vrouw met wallen onder haar ogen en naar 

beneden hangende mondhoeken. In de tuin bij een kopje thee 

kwam na lang aandringen het verhaal eruit. ‘Eerlijk gezegd, de 
De mantelzorgconsulent 
begreep mij meteen!
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het beroep

Renelda Martens (41) werkt al jaren op de afde-
ling Zorgbemiddeling bij ViVa! Zorggroep. Een 
afdeling waar heel veel gebeurt. Er moet flexibel 
meebewogen worden met alle nieuwe regelge-
ving rondom zorgindicaties, het organiseren van 
de juiste zorg voor cliënten en de bemiddeling 
van het nieuwe wonen, huren mét of zonder 
zorg bij ViVa! Zorggroep..

Assistent Zorgbemiddelaar

Een assistent Zorgbemiddeling ondersteunt de Zorg-
bemiddelaars. Zij hebben een verpleegkundige achter-
grond, beheren de wachtlijsten en bemiddelen de zorg 
voor de cliënten. Concreet zet Renelda de dossiers op 
voor cliënten, verwerkt veel telefoon- en mailverkeer, 
adviseert cliënten welke wegen te bewandelen en con-
troleert alle nieuwe en bestaande zorgindicaties. De re-
gels in de zorg zijn afgelopen jaar heel anders geworden. 
De zorgbudgetteringen zijn nu als volgt verdeeld:
De Wet Langdurige Zorg (WLZ) gaat nu over langdurig 
verblijf in een verpleeghuisvoorziening en een woonzorg-
centrum met zorg en langdurig verblijf. De WLZ-indica-
ties zijn in verschillende zorgzwaarte gradaties gesteld. 
De Zorgverzekeringswet (ZvW) gaat nu over de persoon-
lijke verzorging en verpleging voor mensen die in hun 
eigen woning wonen. De wijkverpleegkundige maakt 
een zorgplan op voor én met de cliënt. Dit zorgplan is de 
indicatiestelling voor de Ziektekostenverzekeraar.
De WMO, Wet Maatschappelijke Ondersteuning is voor 
begeleiding en zorg voor mensen die in hun eigen wo-
ning wonen. Huishoudelijke hulp viel al onder de WMO. 
Als een cliënt bijvoorbeeld een WMO beschikking 'Be-
geleiding Groep' heeft gekregen, dan matcht Renelda de 
dagbestedingsgroep die nodig is. Naargelang de zorgbe-
hoefte kan dit de groep dagverzorging, ontmoetingscen-
trum of dagbehandeling zijn. 
Het is werkelijk een zeer complexe en zorgvuldige klus 
om mensen van de juiste hulp en zorg te voorzien. Maar 
Renelda vindt de variatie en het complexiteit juist leuk 
en uitdagend. Het is dynamisch en er zijn vele communi-
catielijnen mee gemoeid. En dat terwijl ze met haar zus 
en oom ook directe mantelzorger is voor haar moeder, 
die de ziekte van Parkinson heeft én samen met haar 
man twee stoere zoons van acht en tien heeft. Gelukkig 
kan ze af en toe naar een festival of concert, lekker dan-
sen als uitlaatklep of duikt ze in een spannende crime 
tv-serie. Ontspanning is broodnodig in deze hectiek! 

Het is een complexe 
    klus om mensen 
van de juiste hulp 
    te voorzien.
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Viva! zorggroep / Medipointwinkel   

 

  
 

ROLLATOR 
Caremart Basic

79.95

59.99

69.99

52.99

LUCHTREINIGER
Fysic FC-20

HOOG-LAAGBED
Belluno
Inclusief matras

HOMETRAINER
Kettler Corsa

ANALOGE KLOK
Jumbo

109.-

74.99

399.-

299.-
1999.-

1399.-

DEURCAMERA
FDC-200
Met draadloze video intercom

229.-

149.-

ANTIPIJN PEN
PainGone
Bestrijd uw pijn zonder medicatie

54.95

39.99
LICHTTHERAPIELAMP 
Litebook Edge

189.-

150.-

De genoemde aanbiedingen gelden voor leden van ViVa! Ledenservice en zijn geldig t/m 15 maart 2016. De aanbiedingen zijn niet geldig i.c.m. andere acties, kortingen of waardebonnen. 
Kijk op www.medipoint.nl/showmodellen voor een overzicht van winkels waar een hoog-laagbed showmodel aanwezig is.

088 - 10 20 100 (optie 3)
www.medipoint.nl/winteractie

Voordelen van de hometrainer Kettler Corsa:

• Lage instap

• Verstelbaar stuur en zadel

• Zwaartepuntpedalen met riempjes

• 8 weerstandniveaus

• Eenvoudig te bedienen LCD display

• Weergave van tijd, trainingsafstand, 

 snelheid, trapfrequentie en energieverbruik

• Gratis thuisbezorgd

Voldoende slaap is belangrijk om tot 

rust te komen en te herstellen. Een 

goed elektrisch verstelbaar bed zorgt 

ervoor dat u veilig in en uit bed kunt 

komen. Dit bed heeft een volledig elek-

trisch verstelbare bedbodem en kunt u 

op de juiste hoogte zetten, zodat u ge-

makkelijk uit bed kunt stappen. Door 

de elektrische rug- en beenverstelling 

kunt u het bed in verschillende com-

fortabele standen zetten. Ook is dit 

bed ideaal voor verzorging op bed. Het 

bed wordt geleverd inclusief matras.

• Elektrisch in hoogte verstelbaar

• Verstelbaar in verschillende posities

• Makkelijk op te maken en te verplaatsen

• Houten frame en zijhekken

• Inclusief lattenbodem en matras

• Leverbaar met diverse accessoires

 

VAN E399,-

voor 

299,- Hometrainer kettler corsa
De hometrainer is ideaal voor conditieopbouw en revalidatie. 

Deze heeft een eenvoudige bediening en houdt onder 

andere uw polsslag, tijd, snelheid en trainingsafstand in de 

gaten. De extra lage instap zorgt voor gemakkelijk op- en 

afstappen.

             

 
VAN E1999,-voor 1399,-Hoog-laagbed 

Belluno

* Bent u nog geen lid van ViVa! Ledenservice? Vul dan nu de bon in op de achterpagina en word lid, zodat u ook profiteert van de ledenkorting.

*

De genoemde korting is reeds inclusief ledenkorting en niet geldig i.c.m. andere acties, kortingen of waardebonnen. 
Vraag naar de overige actievoorwaarden in de winkel. 

*



Achternaam:  Voorletter:         m/v**

Adres: 

Postcode:  Woonplaats:

Telnr.:  Geboortedatum: 

E-mailadres:  

Actiecode: Kussen 2016

Mogen wij uw e-mailadres gebruiken voor het toesturen van 
onze maandelijkse nieuwsbrief, zodat u op de hoogte blijft 
van aantrekkelijke aanbiedingen en nieuws over wonen, 
welzijn en zorg?     Ja/ Nee**

Ik betaal t/m december 2016 € 21,75 en verplicht mij om tot eind 2017 lid 
te blijven. Ik machtig ViVa! Zorgroep om tot wederopzegging het lidmaat-
schapsgeld één keer per jaar van mijn IBAN rekening af te schrijven. SEPA 

incasso, incassant ID: NL35ZZZS341845200000.

IBanrekening:

Handtekening:  Datum: 

Stuur de ingevulde en ondertekende bon in een envelop zonder postzegel 
naar: ViVa! Ledenservice, Antwoordnummer 504, 1940 WB BEVERWIJK. Uw 
kussen kunt u dan ophalen in de Thuiszorgwinkel in Haarlem, Heemskerk of 
Alkmaar op vertoon van de bon die u na aanmelding toegestuurd krijgt.
* Deze actie is geldig van 9 december 2015 t/m 31 maart 2016

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

Nieuwe leden profiteren
Nieuwe leden krijgen nu een luxe hoofdkussen van de 
Thuiszorgwinkel ter waarde van € 24,95 cadeau*.  
Het lidmaatschap, dat voor alle gezinsleden geldt, is slechts 
€ 21,75 per jaar. Op vertoon van de ViVa! ledenpas krijgt 
u bijvoorbeeld 10% korting op alle producten die u in de 
Thuiszorgwinkel koopt. En daarnaast profiteert u van gratis 
uitleen van loophulpmiddelen, zoals krukken. Dat lidmaat-
schap heeft u dus zó terugverdiend!

Word lid van ViVa! Ledenservice en krijg een luxe hoofdkussen t.w.v. € 24,95 cadeau!*

Overig aanbod waar u gebruik van kunt maken:

• Audicien • Belastinghulp • Boedelopslag • Boodschappendienst • Cursussen • Computerservice • Fietsservice • Financiële Begeleiding 

• Huishoudelijke hulp Particulier • Interieuradvies • Kapper • Kleding • Klussendienst • Lingerieservice • Maaltijdservice • Massage • Notaris 

• Opticien • Podoloog • Pedicure • Personenalarmering • Professional Organizers • Pruikenservice • Reparatie Witgoed • Rijbewijskeuring 

• Sportschool • Sauna • Schilder • Schoonheidspecialist • Schoorsteenveger • Stomerij • Thuisadministratie • Thuiszorg Particulier 

• Thuiszorgwinkel • Tuinonderhoud • Uitvaartzorg • Vakanties Met Zorg • Verhuisservice • (Zorg)Verzekeringen…

Meer op www.vivazorggroep.nl/ledenservice

Word nu lid van ViVa! Ledenservice en krijg een luxe hoofdkussen t.w.v. € 24,95


