
Jaargang 7, maart 2015

Per 1 januari 2015 zijn er veel zaken gewijzigd in 
de zorg. De AWBZ bestaat niet langer, onder-
delen van de AWBZ zijn overgeheveld naar de 
WMO (begeleiding), Zorgverzekeringswet en de 
Wet langdurige zorg. De verpleging en verzor ging 
zijn overgeheveld naar de Zorgverzekeringswet. 
Hierdoor is de verpleging en verzorging door  
de (wijk)verpleegkundigen en andere zorgmede-
werkers dichtbij de huisarts gepositioneerd.  
Het gaat om zorg in de buurt die rechtstreeks 
toegankelijk is. Er is geen indicatie van het CIZ 
meer nodig. De wijkverpleegkundige stelt de 
behoefte van de cliënt aan zorg vast. Het gaat 

Wijzigingen in het basispakket
om de producten (diensten), de duur, omvang  
en de deskundigheid die ingezet moet worden.
De Zorgverzekeringswet kent een verplicht eigen 
risico en geen eigen bijdrage zoals de AWBZ die 
kende. De verpleging en verzorging komt net  
als de huisartsenzorg niet ten laste van het eigen 
risico. 

Verder zijn nog een aantal specifieke behande-
lingen en een tweetal specifieke geneesmiddelen 
toegevoegd aan het pakket van de Zorgverzeke-
ringswet. Meer informatie op de website van de 
overheid, www.rijksoverheid.nl.
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Meest gestelde 
vragen van 
cliënten over de 
veranderingen 
in de zorg

Moet ik zelf achter mijn indicatie aan en wie 
moet ik daarvoor bellen?
Met de wijkverpleegkundige maakt u een 
afspraak, samen met haar bespreekt u wat u zelf 
nog kunt, wat uw familie, vrienden of buren voor 
u kunnen doen en welke professionele hulp u 
nodig heeft. Onze afdeling Zorgbemiddeling 
regelt vervolgens de indicatie voor u. U kunt ook 
rechtstreeks met onze afdeling Zorgbemiddeling 
bellen. U kunt ons via het telefoonnummer 
088 - 995 80 00 bereiken.
Afhankelijk van het soort hulp, bijvoorbeeld 
begeleiding of verpleging of verzorging, moet  
u bij cq. de gemeente of ViVa! Zorggroep zijn. 

Word ik vanaf nu door de gemeente 
gedoucht? 
Douchen valt onder persoonlijke verzorging en 
valt onder de Zorgverzekeringswet. Als u geïndi-
ceerd bent voor ‘douchen’ dan komt de wijkver-
pleegkundige of een andere medewerker van 
ViVa! bij u langs om u te douchen.

Kan ik hoge rekeningen verwachten voor de 
zorg die ik ontvang?
Als de zorg die u krijgt valt onder de Zorgver zeke-
ringswet, betaalt u slechts uw zorgverzekering. 
Zorg en verpleging vallend in de zorgverzekering 
betaalt u niet zelf en komt ook niet ten laste van 
uw eigen risico.

Krijg ik minder zorg?
Sommige zorg die u thuis krijgt valt onder  
de overbruggingszorg. Dit hangt van uw ZZP-
indicatie af. Als u in 2014 zorg op basis van  
de AWBZ heeft ontvangen, dan geldt deze 
overbruggingszorg. Deze zorg wordt vergoed  
op basis van de Wet langdurige zorg. Een eigen 
bijdrage bent u verschuldigd via het CAK.  
De nieuwe regels / wetten die per 1 januari 2015 
zijn ingegaan, zijn ingegeven vanuit de filosofie 
dat mensen langer thuis willen wonen, zelfred-
zaam zijn in de participatiesamenleving. 
Daarnaast werd de vroegere AWBZ te duur. We 
kunnen er niet om heen om te zeggen dat er 
minder geld uitge geven wordt aan de zorg en 
dat heeft conse quenties. In het algemeen kunnen 
we niet zeggen dat iedereen minder zorg krijgt, 
dat zal per cliënt verschillen en is afhankelijk van 
wat u zelf nog kunt, uw familie, vrienden en 
buren. Professionele zorg is altijd aanvullend. 
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Enkele vragen gesteld aan een van de wijkver
pleegkundigen van ViVa! Zorggroep. Vanaf 
2015 kunnen en mogen zij ook (her)indiceren, 
onderzoeken en bepalen welke zorg en hulp 
een cliënt nodig heeft.

Hoe bepaal je wat de cliënt nodig heeft?
In principe is alle zorg binnen persoonlijke 
verzorging en verpleging mogelijk, zo lang je  
het maar kan verantwoorden. Als de verpleeg-
kundige bijvoorbeeld vindt dat tien uur per week 
zorg nodig is, kan dit worden aangevraagd mits 
de verpleegkundige kan aangeven waarom zij dit 
nodig vindt.
Om te bepalen welke zorgbehoefte er is gaan 
we in gesprek met de cliënt en vullen we de 
anamnese in.

Waar kijk je dan naar?
De dienst is afhankelijk van de zorgvraag. Door-
gaans is de duur voor een indicatie afhankelijk 
van de zorgvraag, de verpleegkundige mag zelf 
beslissen hoe lang zij denkt dat de zorg nodig is. 
Meestal wordt ongeveer drie maanden aange-
vraagd, (bijvoorbeeld voor wondzorg), maar als 
iemand de zorg moet houden, wordt de indicatie 
voor een jaar aangevraagd. De maximale vraag  
is voor nu een jaar, hierna moet de indicatie 
(voordat deze afloopt) worden geëvalueerd, zo 
nodig worden bijgesteld en opnieuw een indi-
catie worden aangevraagd. De verpleeg kundige 
mag zelf bepalen hoeveel tijd en zorg er per 
week nodig is, mits zij dit kan verantwoorden.

Bij een herindicatie (en zorgopstart) kijken we 
naar hoe het huis er uit ziet, er dingen zijn  
die de veiligheid voor de cliënt en medewerker 

Wat wilt u 
weten 

over het  
indiceren? 

kunnen belemmeren of er hulpmiddelen nodig 
zijn om bepaalde zorg uit te kunnen voeren.  
En of er hulpmiddelen nodig/aanwezig zijn om 
overbelasting van de medewerker of mantel-
zorger te voorkomen (Arbowet), een cliënt nog 
thuis kan wonen etc. Zo nodig regelen we dat  
er hulpmiddelen komen, kan contact op worden 
genomen met de gemeente etc. We laten dit 
ook vaak de cliënt zelf of de mantelzorger/
familie doen.

Hoe lang duurt een gesprek?
De duur van het gesprek is ook afhankelijk van 
de zorgvraag, hoe groter de zorgvraag, hoe 
langer het gesprek. Het afnemen van een anam-
nese duurt ongeveer een half uur. Het bespreken 
van de zorgvraag, het zorgplan en het afwijken 
van het onderwerp inbegrepen duurt ongeveer 
één tot twee uur. Hierna kost het invullen van de 
formulieren op de computer en het compleet 
maken van het zorgdossier ook nog wel twee tot 
drie uur.
 
Wie is er bij aanwezig?
De wijkverpleegkundige, de cliënt, eventueel 
echtgeno(o)t(e), mantelzorger, vertaler, familie of 
iemand die de cliënt er bij wil.
 
Waar vindt het gesprek plaats? 
Bij de cliënt thuis.
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‘Na het overlijden van mijn man, was ons huis 
stil en groot. ‘Mam, je kunt naar een aanleun-
woning verhuizen en hulp krijgen met wassen, 
aankleden en je steunkousen. Natuurlijk 
komen wij je ook helpen,’ zei mijn dochter 
enthousiast. Verhuizen naar een aanleun-
woning? Ik wist niet wat ik kon verwachten.  
Na mijn gesprekje met mijn huisdokter en mijn 
kinderen voelde de gedachte om te verhuizen 
rustiger aan in mijn hoofd. Mijn huisdokter 
heeft vervolgens mijn persoonlijke en medische 
gegevens op papier gezet. Na mijn verhuizing 
kwam een medewerkster van ViVa! bij mij 
langs voor een kennismakingsgesprek. Ik kon 
in alle rust de gegevens van de huis dokter  

Toch wel fijn dat extra oogje in het zeil 

ViVa! staat voor betrouwbaarheid
met haar bespreken. Ook hebben we toen 
afspraken gemaakt over de tijden waarop ik 
geholpen word. Inmiddels woon ik met veel 
plezier en ik ben blij met de hulp die ik van 
ViVa! krijg. ‘Toch wel fijn dat er een extra 
oogje in het zeil is, mam.’’ 

Mevrouw is erg blij met haar zorg, maar  
vooral ook haar dochters! Tevens is mevrouw 
blij met de mogelijkheid dat haar zorgtijden 
bespreekbaar zijn. Altijd stipt op tijd is een 
illusie, de praktijk werkt soms niet zo, maar  
er wordt gestreefd om afspraken zo goed 
mogelijk na te komen met hierin ruimte voor 
het dagelijks leven van mevrouw. 

 VAN 59,95

 VOOR

  44,95

In 1 seconde is uw 
lichaamstemperatuur 
bekend!
Met de Omron MC720 infrarood  

voorhoofdthermometer wordt in  

1 seconde de lichaamstemperatuur 

gemeten zonder contact met de  

huid te maken. Heel geschikt voor 

alle leeftijdsgroepen. 

Het is eveneens mogelijk om de oppervlakte-
temperatuur te meten, bijvoorbeeld van een 
zuigfles. Wanneer de thermometer is 
uitgeschakeld, wordt de kamertemperatuur 
weergegeven. Verkrijgbaar bij de Medipoint 
winkels.
De actie loopt tot en met 15 april 2015.

Heemskerk: Maltezerplein 35
Haarlem: Stephensonstraat 45
Alkmaar: Frederik Hendriklaan 3
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Begeleid vervoer 
voor ViVa! cliënten

Het is weer bijna tijd om aangifte inkomsten
belasting te doen! ViVa! Ledenservice werkt 
samen met Caring Financials en de Belasting
winkel. De belastingconsulent komt bij u thuis 
om de aangifte te doen. 

Als lid van ViVa! Ledenservice kan de korting 
oplopen tot € 20,-. Maak op tijd de afspraak 

Belastinghulp aan huis
met de belastingconsulent. Ook voor het 
aanvragen van toeslagen kunt u terecht bij  
de belastingconsulent. 
 
Voor meer informatie of aanmelden kunt u 
contact opnemen met ViVa! Ledenservice via 
088 - 995 88 22. U kunt ook op onze website 
www.vivazorggroep.nl kijken.

Vanaf heden biedt ViVa! Zorggroep begeleid 
vervoer aan. Begeleid vervoer is voor (wijk)
bewoners die behoefte hebben aan begelei
ding voor, tijdens en na het vervoer. 

De organisatie van het begeleid vervoer wordt 
geregeld door het ViVa! la Vie Uitbureau.  
Bij bege leid vervoer wordt gebruik gemaakt van 
de auto van de vrijwilliger of de medewerker. 
Uitgangspunt van het beleid vervoer is dat het 
vervoer zoveel als mogelijk door een vrijwilliger 
gebeurt.

De prijs van het begeleid vervoer: 
•  Vervoer door vrijwilliger: € 0,27 per kilometer 

(de gebruikelijke kilometerprijs) + een start-
tarief van € 2,50 in verband met organisatie- 
en administratiekosten.

•  Indien begeleiding door een Uitbureau-
medewerker plaatsvindt dan bedraagt dit per 
uur € 32,00 incl. BTW, bovenop de kilometer-
vergoeding en het starttarief.

De dienst wordt betaald via de strippenkaart 
van het ViVa! la Vie Uitbureau.

Voor meer informatie kunt u langs komen bij het 
Uitbureau. Bel 088 - 995 80 00 voor het ViVa! la 
Vie Uitbureau bij u in de buurt.
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Colofon
Hebt u een idee of suggestie 
laat het ons weten. Alle reacties 
zijn welkom en kunnen
gebruikt worden om het 
volgende nummer verder te 
verbeteren. Stuur een e-mail  
of brief naar de redactie.  
De volgende Nieuwsbrief 
verschijnt in juni 2015.

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

Telefoon 088 995 80 00
E-mail: 
marketing_communicatie@vivazorggroep.nl
Website: www.vivazorggroep.nl

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

Oplage: 7.000

Vragen over huren 
bij ViVa! Zorggroep 

In november zijn we heel voorzichtig begonnen 
met het verhuren van appartementen in woon
zorgcentra. De huurders van deze appartemen
ten hebben vaak vragen. Hieronder vindt u de 
meest gestelde vragen.

1  KAN IK MIJN EIGEN HUISARTS EN APOTHEEK 

HOUDEN? Huisarts mag u behouden, 
apotheek is in overleg met de locatie.

2  KAN IK ZORGTOESLAG AANVRAGEN?  
Ja, naar gelang uw verzamelinkomen.

3 KAN IK OP DE WOONZORGLOCATIE GEBRUIK

MAKEN VAN DE AANWEZIGE VOORZIENINGEN  

OF FACILITEITEN, ZOALS DE KAPPER, 

ACTIVITEITEN, WINKELTJE EN MAALTIJDEN?  
U kunt altijd gebruik maken van onze 
voorzieningen of faciliteiten.

4  WAT IS HET VOORDEEL VOOR EEN APPARTEMENT 

BIJ VIVA!? Het is veilig, de zorg is dichtbij, 
activiteiten naar uw wensen en toch uw eigen 
huishouden voeren.

5  ZIJN ER VERSCHILLEN IN DE HUURPRIJZEN PER 

LOCATIE? Ja, variërend van huurtoeslagtoe-
gankelijk tot sectorvrije appartementen.
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