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Welkom!
Welkom in uw nieuwe woning. Wij hopen dat u zich hier snel thuis voelt en zullen er alles 
aan doen u hierbij te helpen. 

We beseffen hoe ingrijpend de stap naar een nieuwe woonvorm is. En ook hoe groot uw 
behoefte is om de baas te blijven over uw eigen leven. Daarom gaan wij er samen met u 
voor zorgen dat u zoveel mogelijk kunt blijven leven zoals u dat wilt. In een fijne en veilige 
woonomgeving. We beloven dan ook goed naar uw wensen te luisteren en ook uw naasten 

hierbij te betrekken. Zij kennen u tenslotte al veel beter dan wij. Hoe beter wij u kennen, 
des te prettiger we het voor u kunnen maken. 

Om u alvast een beetje wegwijs te maken met Waterrijck stelden wij deze brochure voor 
u samen. Daarnaast staat de gastvrouw of uw contactpersoon natuurlijk altijd klaar om u 
verder te helpen met vragen.

Wij wensen u een fijne tijd in Waterrijck!

Over ViVa! Zorggroep 
Wij zijn ViVa! Zorggroep. Wij staan voor u klaar op het moment dat u ons nodig hebt. Met 
diensten op het gebied van wonen, welzijn en zorg in Zuid- en Midden-Kennemerland. Als 
uw situatie vraagt om medische aandacht, mantelzorgondersteuning, huishoudelijke hulp 
of tijdelijke opname zijn we er voor u. Zeven dagen per week, 24 uur per dag. Bij u thuis of 
in onze woonzorgcomplexen. 
Onze medewerkers zijn deskundig en werken in kleine, vaste teams waardoor zij u goed 
leren kennen. Zij weten wat u nodig hebt en waar u blij van wordt. Samen met u bepalen zij 
welke zorg u krijgt. Onze hulp is er altijd op gericht u zoveel mogelijk te laten leven zoals 
u dat wilt.

Waterrijck
In de rivierenbuurt van Heemskerk, bevindt zich Waterrijck. Waterrijck is een woonvoorzie-
ning die kleinschalig wonen aanbiedt waarin welzijn, zelfstandigheid en een beschermde 
en veilige woonomgeving hoog in het vaandel staan. Waterrijck heeft 42 appartementen. 
Er is plaats voor 32 bewoners met een psychogeriatrische aandoening en 10 bewoners met 
een somatische aandoening die nog zelfstandig wonen, verdeeld over 5 etages.

Vanuit het wijkcentrum, gesitueerd onder de woonzorgvoorziening, worden ook zorg- en 
welzijnsdiensten aangeboden voor bewoners uit de omgeving. Er bevinden zich hier een 
wijkpost van ViVa! Zorggroep, het ontmoetingscentrum, de apotheek, fysiotherapie en een 
huisarts alsmede aanleunwoningen en koopappartementen voor ouderen. 

De Brasserie is bedoeld voor bewoners van Waterrijck en voor bewoners uit de omgeving. 
In de Brasserie kunt u overdag terecht voor een kopje koffie en thee, een hapje en een 
drankje en een maaltijd rond het middaguur, met een wisselend weekmenu.
Tevens wordt er samengewerkt met het SIG, deze organisatie begeleidt verstandelijk 
gehandicapten in hun dagactiviteit. De cliënten van het SIG werken in de Brasserie en 
verrichten hand- en spandiensten in Waterrijck en omgeving. Deze medewerkers worden 
begeleid door een coach van het SIG.

In het ontmoetingscentrum kunnen mensen met dementie en mantelzorgers één tot vier 
dagen in de week terecht voor contact met lotgenoten en voor begeleiding bij het omgaan 
met de gevolgen van dementie en activiteiten. Het ontmoetingscentrum is 4 dagen per 
week geopend van 10.00 – 16.00 uur.

Er wordt veel gedaan om het leefklimaat zo prettig mogelijk te maken. Het accent ligt op 
welzijn, kleinschaligheid, huiselijkheid en herkenbaarheid. Dit gebeurt onder meer door 
het organiseren van activiteiten, de stijlvolle aankleding van de ruimten en een goede ver-
zorging en verpleging. Maar voorop staat een respectvolle bejegening. Wij gaan ervan uit 
dat u en onze medewerkers zich samen in zullen spannen voor een prettige sfeer om in te 
wonen en te werken! Een plek om u thuis te voelen! 

Altijd vertrouwde . . .

. . . gezichten!
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A
Aanpassingen in de woning 
De woningen zijn rolstoeltoegankelijk. Als u een speciale aanpassing nodig heeft in de 
woning, dan kunt u dit aanvragen bij de technische dienst, te bereiken via uw contactpersoon.

Activiteiten(kaart)
Activiteiten worden georganiseerd door het Uitbureau van Waterrijck. U kunt via hen lid 
worden van een vereniging. Een klein aantal activiteiten wordt niet georganiseerd door 
het Uitbureau en is gratis toegankelijk. Zie hiervoor de Activiteitenkalender hieronder [zie 
U. Uitbureau].

Activiteitenkalender
Alle bewoners krijgen een activiteitenkalender in hun brievenbus. Bovendien ligt deze ook 
bij de receptie.

Adres
Het adres van Waterrijck is
Lessestraat 8, 1966 SG Heemskerk
Telefoon serviceloket is 088 – 995 72 50 

Voor de bewoners van Pimpelmees geldt hetzelfde adres, met vermelding van het appar-
tementnummer. Deze bewoners hebben een eigen brievenbus met sleutel en zijn hier zelf 
verantwoordelijk voor. Telefoon Pimpelmees, kantoor 3e etage 088 – 995 84 19

Iedere PG-afdeling heeft een apart huisnummer. De brievenbussen zijn te vinden bij de 
zijingang.

PG 1e etage, Kraanvogel
Lessestraat 14B, 1966 SG Heemskerk
088 – 995 84 15

PG 2e etage, Waterhoen
Lessestraat 28B, 1966 SG Heemskerk
088 – 995 84 16

PG 3e etage, Grutto
Lessestraat 42B, 1966 SG Heemskerk
088 – 995 84 17

PG 4e etage, Lepelaar
Lessestraat 54B, 1966 SG Heemskerk
088 – 995 84 18

Afval(verwerking)
Op de afdeling Pimpelmees kunt u uw afval kwijt in uw afvalbak op uw eigen appartement. 
Deze dient u zelf aan te schaffen en zelf dagelijks te legen in de containers beneden. Indien 
het voor u niet mogelijk is zelf het afval weg te brengen, dan kan u hier in samenspraak de 
zorg afspraken over maken. 

Houdt u rekening met grotere afvalproducten zoals stoelen, tafels, kastjes, grote stukken 
karton en/of lampen. Voor dit afval bent u zelf of uw wettelijk vertegenwoordiger verant-

Doet u ook mee . . . 

. . . met onze 
activiteiten?
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woordelijk. Dit kunnen wij niet aannemen om weg te gooien of naar de kringloop te bren-
gen. Het ophalen van grof vuil kunt u zelf aanvragen bij de gemeente.

Op de PG-afdelingen worden de afvalbakken geleegd door de verzorging.

Afwezigheid
Indien u een dagdeel of langer afwezig bent, laat u dit vooraf aan de verzorging weten, 
zodat de eventuele praktische zaken als maaltijden en medicijnen geregeld kunnen wor-
den. Het vervoer voor een bezoek buiten de deur dient u zelf te organiseren.

Alarmsysteem/oproep
Alle kamers en appartementen zijn voorzien van een Domotica-alarmsysteem. Bij het alarm-
systeem op de afdeling Pimpelmees hoort een halszender, deze vindt u in uw appartement. 

U kunt het alarmsysteem gebruiken als u direct hulp nodig heeft van de verzorging. ’s 
Nachts wordt, indien nodig op de PG-afdelingen, gewerkt met meldingen door mobiele 
bewegingssensoren.

Apotheek
Waterrijck is aangesloten bij apotheek Farmadam, die dagelijks medicijnen bezorgt. De 
verzorging regelt, in samenwerking met de specialist ouderengeneeskunde, de bestelling 
en verstrekt u de medicijnen. Er wordt geen gebruik gemaakt van de apotheek beneden 
in het gebouw.

Balkon
Op de afdeling Pimpelmees kunt u zelf de balkondeur openen door middel van een sleu-
tel. Op de afdelingen PG is de balkondeur gesloten. Deze kan in overleg met de verzor-
ging geopend worden. Het betreden van het balkon gebeurt altijd onder begeleiding. 

Bed
Alle appartementen zijn voorzien van een elektrisch hoog/laag bed en zijn eigendom van 
ViVa! Zorggroep. Heeft u een verlengd bed nodig, geeft u dit dan door aan de verzorging. 
Zij regelen in overleg met de ergotherapeut een dergelijk bed voor u.

Bedrijfskleding
De medewerkers van Horeca & Services dragen bedrijfskleding. De medewerkers van de 
Zorg dragen geen bedrijfskleding. Zij zijn herkenbaar aan een badge. 

Behandelteam
ViVa! Zorggroep heeft haar eigen behandelteam dat bestaat uit verschillende behandela-
ren. Naast de behandelaren hieronder genoemd heeft ViVa! Zorggroep ook specialistische 
behandelaren. Deze kunt u vinden op de website www.vivazorggroep.nl

De zorg staat daardoor ook nauw in contact met alle behandelaren die betrokken zijn bij 
het zorgproces. De zorg schakelt disciplines in als zij zien dat het nodig is. Ook de spe-
cialist ouderengeneeskunde kan een indicatie stellen tot het inzetten van een bepaalde 
discipline. 

Door de nauwe samenwerking kunnen problemen vroegtijdig gesignaleerd en behandeld 
worden. 

   Specialist ouderengeneeskunde
  De behandelend arts van uw afdeling (of diens waarnemer) neemt de taak van uw huis-

arts over en is verantwoordelijk voor de medische zorg. De medische zorg is 24 uur per 

dag gewaarborgd. De specialist ouderengeneeskunde komt wekelijks op locatie. U (of 
uw familie) kunt met de arts een afspraak maken via het medisch secretariaat.

  Ergotherapeut
  Biedt ondersteuning met of zonder hulpmiddelen, bij het zoveel mogelijk opheffen van 

hindernissen die u ondervindt van uw ziekte, handicap /ongeval of het ouder worden. 

   Fysiotherapeut
  Biedt ondersteuning en geeft adviezen en oefeningen om het bewegen te bevorderen. 

Dit gebeurt op verschillende wijzen zoals oefentherapie, looptraining of fietsen, indivi-
duele therapie of in groepsverband.

   Psycholoog
  Biedt ondersteuning bij het omgaan met verlies en achteruitgang en problemen die 

samenhang hebben met het ouder worden, zoals dementie en andere hersenaandoe-
ningen. Daarnaast biedt de psycholoog behandeling bij klachten als somberheid, span-
ning en relatieproblemen.

   Logopediste
  Biedt ondersteuning wanneer u hulp nodig heeft, omdat u moeite heeft met slik-

ken, spraak, taal of stem. Dit kan mogelijk veroorzaakt worden door bijvoorbeeld een 
beroerte, ziekte van Parkinson, Multiple Sclerose (MS), Ziekte van Alzheimer etc.

   Diëtiste
  Biedt ondersteuning bij het onderhouden van een zo optimaal mogelijke voedingstoe-

stand. Als door ziekte of vanwege andere redenen eten en drinken niet meer vanzelf-
sprekend is heeft dit invloed op meer dan alleen de maaltijd, maar ook op de algehele 
voedingstoestand en conditie. 

   Maatschappelijkwerk
  Biedt ondersteuning en begeleiding aan u en/ of uw familie/mantelzorger in het omgaan 

met de ziekte of beperkingen en alle daaruit voortvloeiende veranderingen in uw leven. 
Ook adviseren en geven zij voorlichting over financiële regelingen of bewindvoering en 
mentorschap. Zij ondersteunen en adviseren bij ontslag naar huis of het veranderen van 
woonvorm. Via uw contactpersoon kunt u een afspraak maken met de maatschappelijk 
werker.

B
Bezoek
Bezoek is welkom en hoeft zich in principe niet te melden. Bezoek kan gedurende de hele 
dag komen. Wij vragen uw bezoek wel om, in overleg met de verzorging, rekening te 
houden met eet- en rusttijden. Wij vragen uw bezoek ook om rekening te houden met de 
overige bewoners binnen Waterrijck. Door bezoekers meegebrachte etenswaren kunnen 
in overleg in de afdelingskoelkast(en) bewaard worden. 

Natuurlijk kunt u ook op bezoek gaan bij familie, vrienden of kennissen. Wij stellen het 
zeer op prijs als u dit vooraf aan de verzorging laat weten zodat de eventuele praktische 
zaken als maaltijden en medicijnen geregeld kunnen worden. Het vervoer voor een bezoek 
buiten de deur dient u zelf te organiseren.

Bepaalde ruimten in ons gebouw zijn aangemerkt als bedrijfsruimten en als zodanig niet 
toegankelijk voor bezoek. Te denken valt aan kantoren, keukens en magazijnen.
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Wij verzoeken uw bezoek de auto te parkeren op de daarvoor bestemde parkeervakken (in 
verband met de bereikbaarheid voor hulpdiensten en leveranciers).

Brand
In geval van brand direct 112 bellen. Wees u er van bewust dat alle nooddeuren op de 
PG-afdelingen van het slot gaan en de bewoners van de afdeling kunnen lopen. Bent u op 
bezoek dan wordt u verzocht bij de deuren te staan en de instructies van de BHV’er op te 
volgen.

Brandveiligheid
Conform wettelijke voorschriften zijn er veiligheidsmaatregelen getroffen. Zo hangen er 
overal rookmelders en brandslangen. Dagelijks zijn er voldoende opgeleide medewerkers 
aanwezig om eerste hulp bij calamiteiten te verlenen (BHV). Het is belangrijk om bij een 
calamiteit de instructies van de hulpverleners op te volgen. Ook worden er oefeningen 
gehouden in samenwerking met de brandweer. 

Brasserie
De Brasserie is bedoeld voor bewoners van Waterrijck en voor bewoners uit de omgeving. 
In de Brasserie kunt u overdag terecht voor een kopje koffie en thee, een hapje en een 
drankje en een maaltijd rond het middaguur, met een wisselend weekmenu. De Brasserie 
is geopend van 9.30 tot 16.30 uur.

Eens per maand is er een luxe maandmenu in de Brasserie. De uitnodiging hiervoor vindt u 
in de liften en de Brasserie. Het is mogelijk om de Brasserie te huren voor een feest (inclu-
sief catering). U kunt dit aanvragen via de verzorging.
Tevens wordt er samengewerkt met het SIG, deze organisatie begeleidt verstandelijk 
gehandicapten in hun dagactiviteit. Deze medewerkers van het SIG werken in de Brasserie 
en verrichten hand en spandiensten op de zorgafdelingen in Waterrijck.

Brievenbus
Alle appartementen van de Pimpelmees hebben een individuele brievenbus. Bewoners 
zijn daarom ook zelf verantwoordelijk voor het legen van de brievenbus.
Elke PG-afdeling heeft zijn eigen brievenbus, de zorg zal zorgdragen voor het legen van 
de brievenbus. Belangrijke post (facturen en dergelijke) sturen zij door naar uw financieel 
contactpersoon. Zie Adres [A].

C
Camerabeveiliging
Op de gangen is camerabeveiliging aanwezig. De camera’s zijn geplaatst voor de veilig-
heid van de bewoners.

Cliëntdossier
Iedere bewoner heeft een eigen cliëntdossier. Het cliëntdossier is van u en ligt op uw eigen 
appartement. U kunt ook bepalen wie toegang heeft tot uw cliëntdossier. Na afloop van 
de zorgperiode is ViVa! Zorggroep verplicht uw dossier te archiveren, u mag het dus niet 
houden. 

Cliëntenraad
Ieder woonzorgcentrum heeft een (lokale) cliëntenraad die de belangen behartigt van de 
cliënten. De Cliëntenraad bespreekt met medewerkers en cliënten zaken die er spelen op 
de locatie. Het is een van de manieren om onze zorg- en dienstverlening beter te laten 
aansluiten op uw behoefte en het verbeteren van onze kwaliteit. De lokale cliëntenraden 

informeren ook de Centrale Cliëntenraad van ViVa! Zorggroep. De Centrale Cliëntenraad 
heeft het recht om advies te geven over beleidszaken. In de folder Cliëntenraad vindt u 
meer informatie over het werk van de Cliëntenraad, deze folder bevindt zich achter in het 
cliëntendossier. De Cliëntenraad is regelmatig op zoek naar nieuwe leden.

Contactpersoon
Elke cliënt heeft een contactpersoon: het eerste aanspreekpunt voor u en uw familie. De 
contactpersoon coördineert de zaken rondom het gehele zorgproces van de cliënt en is 
nauw in contact met het Multidisciplinaire team [zie behandelteam].
     

D
Dagbehandeling
De dagbehandeling in het gebouw is bestemd voor cliënten vanuit de omgeving.

Wat zijn . . . 

. . . uw wensen?
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Deuren en drangers
De appartementen van de afdeling Pimpelmees worden geopend door een kastje met 
drukknop of met een sleutel. De vier PG-afdelingen zijn gesloten afdelingen en zijn alleen 
te bereiken met een tag. Ook de tussendeuren zijn alleen te openen met een tag [zie S. 
Sleutels].

Mocht er een brandmelding zijn, dan vallen de deuren automatisch dicht. Na een brand-
melding staan de drangers in de weerstand, om dit uit te schakelen moet de deur eenma-
lig op 90 graden gezet worden. De deuren van de PG-afdeling gaan bij een brandmelding 
van het slot. Wees alert dat de gesloten afdeling dan niet meer gesloten is [zie Brand].

Deuren in de verbindingsgangen hebben een kleefmagneet. Deze deuren staan open, 
maar vallen dicht bij een brandmelding. De schuifdeuren bij de entree blijven bij een 
brandmelding dicht staan, maar zijn wel handmatig te openen. 

Diefstal
In geval van diefstal dient u altijd aangifte te doen bij de politie en een melding te maken 
bij uw contactpersoon.

Duofiets
De duofiets kan, in overleg met de verzorging, kosteloos worden gehuurd via de receptie, 
wel wordt er een borg gevraagd. De fietsen bevinden zich op de begane grond tegen-
over de receptie. Op de Duofiets bevindt zich elektrische trapondersteuning en een 3 
punts-gordel voor de veiligheid.

F
Familienet
Familienet is een communicatiemiddel tussen familie en de zorg. Dit middel is bedoeld 
om foto’s en berichten van uitstapjes en activiteiten te delen. Bij inhuizing wordt de 1e 
contactpersoon van de familie uitgenodigd via de email.

Fietsen(berging)
Aan de buitenzijde is een fietsenrek waar u uw fiets kunt plaatsen.

Fotograferen en filmen
Het fotograferen van cliënten of anderen dan uw eigen familielid is niet toegestaan, tenzij 
de betrokkene (of familie) daarvoor uitdrukkelijk toestemming geeft.
De verzorging van de PG-afdelingen zet (in overleg met u en uw familie) regelmatig foto’s 
of video’s op familienet.

G
Geestelijke Verzorging
ViVa! Zorggroep heeft eigen geestelijk verzorgers in dienst. U kunt een afspraak maken. 
Voor bewoners van de PG-afdelingen wordt desgewenst een afspraak gemaakt door de 
verzorging. Eens per maand is er een kerkdienst, ook vrij toegankelijk voor familie en 
bekenden en vrienden van bewoners. Aankondigingen voor deze kerkdiensten hangen in 
de lift.

Bent u gewend om elke zondag naar de kerk te gaan, dan moedigen wij dit natuurlijk ook 
aan. Vervoer kunnen wij echter niet voor u regelen, hier bent u zelf verantwoordelijk voor.

Gladheidbestrijding
De parkeerplaatsen en toegangspaden worden sneeuw -en ijsvrij gemaakt.

Glazenwasser
Externe glazenwassers wassen de buitenramen, ViVa! Zorggroep zorgt voor het wassen van 
de binnenramen.

Gouden Dagen
Gouden Dagen is een initiatief van de stichtingen RCOAK en Sluyterman van Loo. 
Aanleiding was het toenemende besef dat er meer aandacht moest komen voor de kwali-
teit van het leven van ouderen. 
Door het mogelijk maken van meer welzijnsactiviteiten, het bevorderen van sociale con-
tacten, het vinden en bereiken van kwetsbare ouderen en het vertegenwoordigen van 
deze belangrijke groep ouderen wil Gouden Dagen de leefsituatie voor deze doelgroep 
verbeteren.

ViVa! Zorggroep maakt deel uit van dit geweldige project. Door het benaderen van spon-
soren en donateurs en het werven van vrijwilligers kunnen wensen vervuld en activiteiten 
georganiseerd worden. In de hal van Waterrijck staat een wensboom. Hierin kunnen oude-
ren hun wens(en) kenbaar maken. 
 

H
Huisdieren 
Huisdieren zijn alleen toegestaan in overleg met de afdeling. Huisdieren mogen op geen 
enkele wijze overlast veroorzaken. U bent zelf verantwoordelijk voor de verzorging en u 
dient een huisdierenovereenkomst te tekenen en akkoord te gaan met de voorwaarden 
die erin vermeld staan.

Huisdieren meenemen op bezoek is toegestaan, mits aangelijnd. 

Huishoudelijke Zorg / Huishouding
ViVa! Zorggroep draagt zorg voor schone vloeren, sanitair, bed en nachtkastje. De rest van 
de woning dient door familie/mantelzorger/vrijwilliger schoongehouden te worden. 

Huiskamer
Op iedere PG-afdeling bevindt zich een gezamenlijke huiskamer waar huiselijkheid en 
welzijn voorop staan. In de huiskamer worden gezamenlijke activiteiten gedaan en wordt 
met ondersteuning van de gastvrouw dagelijks vers gekookt en gezamenlijk gegeten. Met 
ieders wens wordt rekening gehouden. Er is een wisselende menucyclus die in samen-
spraak met de diëtiste opgesteld is. 

Ook streven wij ernaar dat familie zich thuis voelt, u komt namelijk bij uw dierbare op bezoek.

Op de afdeling Pimpelmees bevindt zich geen gezamenlijke huiskamer.

Huismeester
De huismeester is behulpzaam bij allerlei klussen en het oplossen van storingen bin-
nen Waterrijck. Heeft u hulp nodig van de huismeester, dan kunt u dit aanvragen bij de 
verzorging. 

Huisreglement
U ontvangt het huisreglement van Waterrijck bij het betrekken van uw appartement/kamer.
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I
Ingang
 
De ingang van Waterrijck bevindt zich op de Lessestraat 8. Bij de glazen schuifdeur kunt u 
naar binnen met een tag. Vanuit hier kunt u met de lift of trap naar de diverse verdiepingen. 

Inschrijven
Indien u iemand kent die in aanmerking wil komen voor een woning in Waterrijck, kunt u 
doorverwijzen naar onze afdeling Zorgbemiddeling, telefoon 088 – 995 86 40. Meer infor-
matie over inschrijven, de toewijzingsregels en het woningaanbod staat op de website 
www.vivazorggroep.nl. 

Internet
Indien u vragen heeft over de aansluiting (televisie en internet), dan dient u rechtsreeks 
met de provider contact op te nemen. U bent particulier klant van de provider (Ziggo /
KPN of elders). U betaalt ook zelf de factuur. Bij het aansluiten kunt u hulp krijgen van de 
Technische Dienst.

U kunt gebruik maken van wifi in het gebouw. Het wachtwoord is te verkrijgen bij de recep-
tie en de verzorging.

K
Kapper
De contactverzorgende kan een kappersbezoek voor u regelen bij de vaste kapper van 
Waterrijck, zij gaat met u in overleg over de kosten. Uiteraard kunt u ook gebruik maken 
van uw eigen kapper. Kosten van de kapper zijn voor eigen rekening.

Klachtenprocedure
Mogelijk bent u niet tevreden over de door ons geboden dienstverlening en ervaart u dit 
als dermate bezwaarlijk dat u dit wilt melden. Bespreek dit dan met uw contactpersoon. 
Komt u gezamenlijk niet tot een oplossing dan kunt u schriftelijk een klacht indienen door 
middel van een brief of het klachtenformulier. Dit formulier staat op de website www.viva-
zorggroep.nl. U kunt uw klacht richten aan: ViVa! Zorggroep, t.a.v. Secretariaat klachten, 
o.v.v. klacht, antwoordnummer 504, 1940 WB  Beverwijk (een postzegel is niet nodig).

Kleding
Voor de PG-afdelingen binnen Waterrijck bestaan verschillende wasabonnementen. U kunt 
ervoor kiezen de kleding door de zorg te laten wassen of de kleding door familie/man-
telzorger te laten wassen. Aan het wassen van de kleding zit een bijdrage die door ViVa! 
Zorggroep wordt geïncasseerd. De zorg zal u vragen om de keuze op het wasabonnement 
formulier kenbaar te maken en te ondertekenen.

Voor de afdeling Pimpelmees is de keuze om de kleding extern te laten wassen (Rentex 
Floron) of de kleding door familie/mantelzorger te laten wassen.

Merken van kleding: het is verplicht de kleding te laten merken door Rentex Floron, ook als 
u geen gebruik van deze externe wasdienst maakt. Dit kost u eenmalig een vast bedrag, 
inclusief het laten merken van nieuwe kleding op een later moment. Mocht u de kleding 
niet willen laten merken, is Waterrijck niet aansprakelijk voor het wegraken van kleding en 
tekent u hiervoor een verklaring.

Voor het merken van kleding dient u bij opname het inschrijfformulier/automatisch incasso 
formulier te tekenen en het formulier ‘Merken Rentex Floron’.

Koken
In de appartementen van Pimpelmees is vanwege de veiligheid geen mogelijkheid om te 
koken. Wel is er een magnetron aanwezig en de mogelijkheid voor een koffiezetautomaat/
waterkoker.

Kranten
U kunt een abonnement op een krant nemen, Waterrijck heeft zelf geen krant. Voor bewo-
ners van de PG afdelingen met een abonnement, worden de kranten bezorgd in de alge-
mene brievenbus. Voor de bewoners van de afdeling Pimpelmees worden de kranten, net 
als de post, in de individuele brievenbussen bezorgd. 

L
Laborante
Als er bij u bloed moet worden geprikt, dan komt er een laborante van het Rode Kruis 
Ziekenhuis bij u langs.

Lift
In de centrale hal bevinden zich een grote en een kleine lift. Bij defect wordt er een mel-
ding gemaakt bij de Huismeester. Indien het gaat om de grote lift dan wordt de melding 
ook doorgegeven aan de brandweer. De liften mogen in geval van brandmelding niet 
gebruikt worden.

Linnengoed
Bewoners krijgen linnengoed aangeboden van ViVa! Zorggroep. Dit linnengoed wordt 
geleverd door Rentex Floron. 

Samen het . . . 

. . . nieuws 
doornemen
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Laat u door ons . . .

. . . kundig verzorgen!

Medicijnen
[zie A. Apotheek].

O
 
Openingstijden en toegang
Waterrijck is dagelijks vrij toegankelijk tussen 8.30 en 17.00 uur. Buiten de openingstijden 
is de toegangsdeur alleen door de medewerkers op afstand te openen door middel van 
de intercom. 

Overlijden
Bij overlijden staat het de familie vrij om naar keuze op te baren in het appartement of in 
het uitvaartcentrum. Conform de zorgleveringsovereenkomst heeft de familie 7 dagen de 
tijd om de kamer of het appartement leeg op te leveren.

P
Pakketten
(Post)pakketten moeten door de pakketbezorger zelf naar uw appartement gebracht wor-
den. De gastvrouw neemt geen pakketten aan. Indien u niet aanwezig bent, neemt de 
bezorger het pakket weer mee terug. 

(Post)pakketten voor de bewoners van de PG afdeling worden bij de receptie afgeleverd. 
De receptionist neemt het pakket aan in overleg met de afdeling.

Parkeren 
Bij de ingang en in de buurt is voldoende parkeerruimte. Invalideparkeerplaatsen op ken-
teken zijn aan te vragen bij de Gemeente Heemskerk. 

Pedicure
ViVa! Zorggroep heeft eigen pedicures in dienst. De verzorging schakelt, indien nodig, de 
pedicure in. Ook de specialist ouderengeneeskunde kan een indicatie stellen voor behan-
deling door de pedicure. Het is natuurlijk ook altijd mogelijk om uw eigen pedicure te 
houden, dit is voor eigen kosten.

Pinnen
In de Brasserie kunt u contant of met uw pinpas betalen. Een pinautomaat vindt u in het 
winkelcentrum Europassage op loopafstand van Waterrijck.

R
Raamsleutel
De ramen in de appartementen op de afdeling Pimpelmees kunt u zonder sleutel zelf open- 
en. Om de ramen op de PG afdelingen te openen, is een sleutel nodig, deze kunt u vragen 
bij de zorg.

Radio en televisie
Indien u een televisie of radio op uw appartement of kamer wilt, dient u deze zelf aan 
te schaffen. Indien u vragen heeft over de aansluiting (televisie en internet), dan dient u 
rechtsreeks met de provider contact op te nemen. U bent particulier klant van de provider 
(Ziggo /KPN of elders). Wij adviseren u om gebruik te maken van de monteur van uw pro-

Logeren
Op de afdeling Pimpelmees mogen familie en vrienden kosteloos in uw appartement ver-
blijven. Uiteraard betalen zij wel voor de afgenomen diensten. I.v.m. brandveiligheid, altijd 
melding maken bij de zorg dat er iemand blijft slapen.

M
Maaltijden
Er zijn drie maaltijden per dag. Alle (aangepaste) maaltijden worden verzorgd door ViVa! 
Zorggroep. Alle extra luxe voedingsmiddelen zijn voor eigen kosten. 

Op de PG afdelingen worden de maaltijden in de huiskamer genoten, tenzij bewoners 
aangeven op hun appartement te willen eten. Op de PG afdelingen is een gezamenlijke 
koelkast en vriezer aanwezig. Door familie meegebrachte voedingsmiddelen mogen in 
overleg met de afdeling in de gezamenlijke koelkast/vriezer geplaatst worden.

Op de afdeling Pimpelmees ontbijten de cliënten in het eigen appartement. Indien nodig 
wordt het ontbijt klaargemaakt door de verzorging. Voor de lunch en het diner is er de 
keuze om naar het restaurant te gaan of in het appartement te eten. Op elk appartement 
van de afdeling Pimpelmees is een koelkast aanwezig. 

Ook is de mogelijkheid om uw eigen budget te beheren. Dit betekent dat u zelf alle maal-
tijden en extra’s verzorgt. Voor vragen hierover kunt u terecht bij het zorgteam Pimpelmees.
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vider voor uw aansluiting. Helaas kan dit niet door ViVa! Zorggroep geregeld worden. Bij 
het aansluiten kunt u hulp krijgen van de Technische Dienst.

Rentex Floron
Rentex Floron verzorgt de was voor cliënten van ViVa! Zorggroep. U kunt zich hier voor 
aanmelden. Tegen betaling kunt u gebruik maken van deze dienst [zie K. Kleding].

Reparaties
Gewenste reparaties kunt u doorgegeven aan de verzorging. Zij stellen het Facilitair meld-
punt hiervan op de hoogte [zie H. Huismeester].

Restaurant
Zie B [Brasserie].

Roken
In het verpleeghuis is roken op de kamer, in de huiskamers en in de openbare ruimten 
(wettelijk) niet toegestaan. Dit om de niet-roker te beschermen. Ook vanuit het oogpunt 
van brandgevaar is roken in de genoemde ruimten niet gewenst.

Wij zullen samen met u zoeken naar de mogelijkheden om aan de wens om te roken te 
voldoen.

Rolstoelen
ViVa! Zorggroep heeft een aantal rolstoelen die u via de verzorging kunt lenen, voor maxi-
maal één dag. Voor de bewoners van Pimpelmees en de PG afdelingen wordt door de 
ergotherapeut als nodig een rolstoel verzorgd. Dit wordt gefinancierd vanuit het zorg-
zwaarte pakket. (ZZP)

S
Schade
Indien u schade ondervindt door toedoen van een medewerker van ViVa! Zorggroep, dan 
kunt u hiervoor het schadeformulier invullen. Het schadeformulier kunt u vinden in het cli-
entdossier en kunt u opvragen bij de verzorging.

Scootmobiel/booster
Scootmobiels of boosters dienen in het appartement gestald te worden.

Sleutels
Waterrijck maakt gebruik van digitale sleutels, zogenoemde tags, en voor sommige appar-
tementen normale sleutels. Bij inhuizing worden er door de zorg 2 tags voor u aange-
vraagd. Deze tag houdt u voor het zwarte digitale plaatje bij de deur. U kunt de deur 
openen zodra u een groen lampje ziet branden. Een rood lampje betekent dat u geen 
toegang heeft. 
De aanvraag van extra tags verloopt via de receptie. U mag maximaal twee extra tags aan-
vragen en betaalt hiervoor een borg. Het kwijtraken van een tag dient gemeld te worden 
bij de receptie.

T
Tag
[zie S. Sleutels].

Tandarts
U kunt uw eigen tandarts behouden. U kunt ook gebruik maken van de tandarts van ViVa! 
Zorggroep op een andere locatie. Uw contactpersoon kan een afspraak voor u maken. 
ViVa! Zorggroep heeft eigen medewerkers mondzorg in dienst. Deze medewerkers komen 
op locatie.

Taxi
Mocht u een taxi nodig hebben dan kunt u deze zelf reserveren en u draagt ook zelf de 
kosten voor de taxi. Daarnaast is er ook de RegioTaxi (voor boven de 65 jaar): 0900 – 88 78.
Ook de Bios-groep, telefoonnummer: 0900 – 88 78 is een mogelijkheid. Hiervoor heeft u 
een persoonlijk pasje nodig. Dit pasje kunt u bij de gemeente Heemskerk aanvragen.

Technische Dienst
[zie H. Huismeester].

Telefonie
ViVa! Zorggroep kiest de telefonieprovider. U kunt hiervoor terecht bij de Technische 
Dienst.

Televisie
[zie R. Radio en televisie].

Bij ons restaurant
kunt u . . . 

. . . dagelijks terecht!
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Thermostaat
In de woning is geen radiator aanwezig. Het hele gebouw inclusief de appartementen zijn 
voorzien van vloerverwarming en vloerkoeling. De standaardtemperatuur op de apparte-
menten is 22 0 C. Door aan de thermostaatknop te draaien kan de temperatuur aangepast 
worden. Koeler = links en warmer = rechts. Het duurt enige tijd voordat het merkbaar is 
dat er een paar graden verschil optreedt, c.a. één uur per graad. 

Het advies is daarom alleen bij grote temperatuurverschillen de stand van de thermostaat 
te wijzigen. Het is van belang dat u op de thermostaat uw aanwezigheid instelt, instructies 
hierover kunt u vragen bij de zorg en de huismeester.

Toiletten
Op de begane grond (bij de receptie) bevinden zich twee openbare (invalide)toiletten.

U
Uitbureau
Het Uitbureau organiseert activiteiten. Ook wijkbewoners, vrienden en familieleden kunnen 
tegen betaling deelnemen aan activiteiten. De activiteiten die het Uitbureau van Waterrijck 
organiseert, vindt u op de activiteitenkalender. 

Aanmelden voor activiteiten kan via het Uitbureau. Meer informatie en prijzen zijn te vin-
den op www.vivalavie.nl of in de map bij het Uitbureau [zie A. Activiteiten].

V
Veiligheid
Hulpmiddelen (rollator, rolstoel of booster) mogen vanwege de veiligheid de gangen en 
uitgangen niet blokkeren. 

Verlichting
De slaapkamers en de badkamers van de appartementen zijn voorzien van basisverlichting. 
De verlichting in de overige ruimten niet. De verlichting in de badkamer gaat aan en uit 
door middel van een bewegingssensor. De andere lichtpunten zijn handgeschakeld.

Vervoer
Bij gepland ziekenhuisbezoek vragen wij de familie om de cliënt te begeleiden en het 
vervoer te regelen. Indien deze begeleiding niet mogelijk is, dan kunt u vragen of een 
vrijwilliger met u mee kan gaan. Het verzoek voor een vrijwilliger bij begeleiding van het 
vervoer gaat via de contactpersoon en moet ruim van tevoren gebeuren.

Verwarming 
[Zie T. Thermostaat].

Verzekeringen 
ViVa! Zorggroep heeft een opstalverzekering en een glasverzekering afgesloten. U bent 
zelf verantwoordelijk voor het afsluiten van een inboedel en/of WA-verzekering. 

ViVa! Ledenservice
Dit is de ledenorganisatie van ViVa! Zorggroep. Met een lidmaatschap krijgt u korting op 
diverse diensten en cursussen. Een folder hierover is terug te vinden in het folderrek. Voor 
informatie of bemiddeling bij een dienst belt u 088 – 995 88 22.

Vrijwilligers
In Waterrijck werken vrijwilligers bij diverse activiteiten. Nieuwe vrijwilligers zijn te allen tijde 
erg welkom en kunnen zich aanmelden bij de vrijwilligerscoördinator via de verzorging.

Voordeurbel
Alle appartementen op de afdeling Pimpelmees hebben een bel naast de voordeur. 
Medewerkers bellen aan voor zij een woning betreden. De PG afdelingen hebben een 
afdelingsbel.

Vuilnis
[zie A. Afval].

W
Wasverzorging
[zie R. Rentex Floron].

Water
Bij een aantal appartementen is een maximale watertemperatuur ingesteld. Wilt u dit ver-
anderen, neemt u dan contact op met de huismeester.

Wifi 
[zie I. Internet]

Als vrijwilliger . . . 

. . . koffie schenken 
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Kwaliteit van leven

ViVa! ZorggroepViVa! ZorggroepViVa! Zorggroep

WMO 
WMO is de afkorting van Wet Maatschappelijke Ondersteuning.

WLZ 
WLZ is de afkorting van de Wet langdurige zorg; werd voorheen AWBZ genoemd. U ver-
blijft onder deze voorwaarden en krijgt volledige zorg, inclusief maaltijden, huishouding en 
lidmaatschap van één vereniging van het Uitbureau.

Z
Zorgbemiddeling
Zorgbemiddeling verzorgt de toewijzing van appartementen voor mensen met een zorgin-
dicatie. Zij zijn te bereiken op 088 – 995 86 40.

Zorgovereenkomst 
De zorgovereenkomst wordt de dag van aankomst besproken en ondertekend door de 
verzorging en de cliënt. 

Zonwering
De zonwering op de appartementen is te bedienen vanuit het appartement. Dit kan door 
middel van de bedieningsknop bij het raam. Naast de bediening vanuit de appartementen 
wordt de zonwering ook automatisch omhoog gerold bij bijvoorbeeld harde wind en auto-
matisch omlaag zodra de zon op het appartement schijnt.

Als het scherm automatisch omlaag is gegaan, dan is de bedieningsknop voor tien minu-
ten geblokkeerd. Bij te veel wind wordt de bedieningsknop ook geblokkeerd.

Zorgkaart Nederland
Deel uw ervaring over de zorg en het wonen op deze locatie en help zo anderen met kie-
zen. Dat kan op www.zorgkaartnederland.nl 

Correspondentieadres ViVa! Zorggroep  
Postbus 95 • 1960 AB Heemskerk • T 088 – 995 80 00 (lokaal tarief)  
E info@vivazorggroep.nl • I www.vivazorggroep.nl

Wij hopen dat u 
zich snel . . .

. . . thuis voelt bij 
ons in Waterrijck


