
Welzijnsorganisaties bieden een keur aan leuke en gezellige  
activiteiten. Ook zijn er diverse zomeractiviteiten in onze woonzorg- 
centra. En natuurlijk is er aandacht voor speciale zomermenu’s. 

Wilt u weten wat er allemaal te doen is? 
Bel het dichtstbijzijnde woonzorgcentrum bij u in de buurt voor het aanbod. 

Zomeraanbod

De longverpleegkundigen van ViVa! 
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ACTUELE INFORMATIE VOOR CLIËNTEN VAN VIVA! ZORGGROEP
Kwaliteit van leven
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ViVa! Zorggroep werkt met een team van verpleeg- 
kundigen die gespecialiseerd zijn in luchtwegziekten,  
zoals astma en COPD. Hierdoor kunnen longpatiënten  
ook buiten het ziekenhuis rekenen op ondersteuning  
die perfect aansluit op hun zorgvraag.

‘Als een patiënt is ontslagen uit het Rode Kruis Ziekenhuis 
of een revalidatiekliniek, komen wij bij de patiënt thuis om 
te kijken hoe het gaat’, vertelt longverpleegkundige Babs 
Wiegers. ‘Ook bezoeken we cliënten die eigenlijk naar de 
polikliniek zouden moeten komen, maar daar niet goed  
meer toe in staat zijn. Ik controleer dan of de medicatie  
correct wordt ingenomen of leg het nog eens uit. 

Het komt ook wel voor dat een cliënt vermagert, dan geef ik 
voedingsadvies. Constateer ik dat iemand te weinig beweegt, 
dan kan ik hem stimuleren bij wat hij nog wel kan. Ook kan ik 
een fysiotherapeut inschakelen.’ ‘Op deze manier willen we 
de kwaliteit van leven zo hoog mogelijk houden’, vult long-
verpleegkundige Charlotte Casparie aan. ‘Als iemand steeds 
minder beweegt, dan is dat niet alleen slecht voor de longen, 

maar de patiënt kan zo ook in een sociaal isolement raken. 
Wij staan de cliënt met adviezen, informatie, instructie en 
voorlichting bij.’ 

In de zomerperiode
Ook onze medewerkers gaan met vakantie. Daarom zal het ook deze vakantie voorkomen 
dat u nieuwe gezichten, nieuwe medewerkers bij u thuis ziet. We realiseren ons dat het niet 
altijd leuk is om de vertrouwde medewerker te moeten missen. De kwaliteit van hulp en 
zorg blijft echter hetzelfde! 

Babs Wiegers en Charlotte Casparie

vakantie!



Mensen blijven steeds langer thuis wonen, dat geldt  
voor ouderen, maar ook voor mensen met psychische  
problemen, niet-aangeboren hersenletsel en andere  
meervoudige problematiek. 

Hun situatie vraagt vaak meer zorg en vaardigheden dan 
een basis thuishulp bieden kan. Daarom introduceert ViVa! 
Zorggroep: de Medewerker Plus.

Hulp bij het Huishouden hoort bij de vele diensten die ViVa! 
Zorggroep levert. Mensen die tijdelijk of langdurig hulp nodig 
hebben bij hun huishoudelijke taken, kunnen dit aanvragen 
bij het WMO-loket van de gemeente. Maar soms vraagt de 
situatie extra zorg. Bijvoorbeeld bij een ernstig zieke (alleen-
staande) ouder met jonge kinderen, of bij mensen die hulp 

Onze Medewerkers Plus: 
voor extra huishoudelijke 
ondersteuning 

Je bent goud waard
Heeft u trouwens onze campagne ‘Je bent 
goud waard’ gezien op straat en in de bus? 

Vanaf 27 mei zijn we een campagne gestart om vakantiekrachten 
te werven voor de altijd drukke zomerperiode. De uiting is te 
vinden als busreclame, video in de bioscoop, driehoek borden 
op straat, een advertentie in de huis-aan-huisbladen etc. etc.

Heeft u een kleinkind, nicht of neefje, een buurmeisje dat nog 
op zoek is naar vakantiewerk? Laat hem of haar ViVa! Zorggroep 
bellen of kijken op www.werkenbij.vivazorggroep.nl
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afwijzen maar bij wie het juist nodig is. Om die reden startte 
ViVa! Zorggroep een pilot waarbij tien thuishulpmedewer-
kers werden getraind. En het is een succes, zo vinden de 
betrokkenen: de zorgvragers, familieleden, gemeente en 
Medewerkers Plus zelf. Inmiddels is een tweede team gestart.

ViVa! ondersteunt u met allerlei diensten en producten om u zo lang 
mogelijk verantwoord in uw eigen huis te laten wonen.

Veilig thuis met hulp

Een van onze nieuwe producten is een 
leefstijl app. Een app waarop uw kinderen, 
vrienden of buren kunnen zien of het goed 
met u gaat. 

Een veilig gevoel voor u en uw naasten. 
ViVa! werkt voor deze dienst samen met 
Sensara.  

Hoe werkt het?
Op belangrijke plaatsen in huis worden 
draadloze sensoren, die uw bewegingen 
registreren, aangebracht. Denk aan het 
bed, de deur van de koelkast, het toilet,  
de voor- en achterdeur. 

De komende maanden start ViVa!  
een proef bij cliënten in Beverwijk. 

Team 2



Jon Meijer is 48 jaar, getrouwd met Ron 
en heeft drie dochters. Alle vier vrouwen 
hebben het Ehlers Danlos Syndroom, 
een bindweefselziekte die zorgt dat de 
‘lijm’ in je lichaam niet goed werkt, met 
als gevolg hypermobiele gewrichten, 
orgaanproblemen, ernstige pijn en 
vermoeidheid. EDS is niet progressief, 
maar de complicaties maken het wel 
progressief. In de medische wereld is 
nog niet veel bekend over dit syndroom. 

Jon krijgt onder meer zorg van ViVa! 
Zorggroep, zoals de hulp en tips van 
de ergotherapeuten en de diëtiste. 
Daarnaast heeft zij gesprekken met de 
geestelijk verzorger van ViVa!. Ze is erg 
tevreden over wat zij voor haar doen en 
betekenen. Jon heeft ook zorg gehad 
van thuiszorgmedewerkers. ‘Die zijn 
vaak wel echt gericht op oudere cliën-
ten. Ze praten dan heel hard tegen me 

Meer aandacht voor het Ehlers Danlos syndroom
Enige tijd geleden kreeg de redactie van de Nieuwsbrief voor Cliënten een mail van Jon Meijer: Jon wilde graag meer aan-
dacht voor jongere cliënten in de Nieuwsbrief voor Cliënten. Daarop nodigde de redactie Jon uit om haar verhaal te vertellen. 

en zeggen dingen als: kom nu gaan WE 
douchen.’ Hier moet ze niets van hebben. 
En terecht. 

Haar lichaam gaat hard achteruit, maar 
geestelijk is ze prima in orde. Sinds Jon 
in een rolstoel zit, merkt ze ook dat er 
nog heel wat voor gehandicapten moet 

gebeuren in het straat- en winkelleven. 
En daarom wil Jon Meijer aandacht voor 
haar ziekte. Zodat er meer geld beschik-
baar komt voor onderzoek en er begrip 
is voor deze ziekte. 

De redactie hoopt dat dit stukje iets 
hieraan bijdraagt.

ViVa! Zorggroep en vijf andere ouderenzorgaanbieders onderte-
kenden afgelopen maand, met de Hogeschool van Amsterdam, 
de samenwerkingsovereenkomst voor de start van de opleiding 
‘Wijkverpleegkundige Zorg duaal’. 

Samenwerken met oog op 
thuiszorg in de toekomst

De hbo-opleiding Wijkverpleeg-
kundige Zorg duaal wordt een 
gespecialiseerde opleiding met 
oog op de ouderenzorg van de 
toekomst, zonder kosten voor 
de student. Binnen de opleiding 
Wijkverpleegkundige Zorg  
worden studenten in 4 jaar tijd 
klaargestoomd tot volleerd wijkver-
pleegkundigen met erkend hbo-v 
-diploma, niveau 6. De studenten 
leren en ervaren om te kijken naar 

de behoeften van ouderen en 
speciaal daarop in te spelen. 

Tijdens de duaal-opleiding ont-
vangen de studenten direct salaris 
voor hun werk in de thuiszorg. Ook 
worden de studiekosten betaalt 
door het stageadres. Zo hopen we 
het aantrekkelijk te maken voor 
mensen om hiervoor te kiezen.  
De opleiding start in september 
2019 met 30 studenten. 

Logeren in 
Meerstate
Om zo lang mogelijk in uw eigen 
huis te kunnen blijven wonen en 
uw mantelzorgers even adem-
pauze te geven, kunt u naast het 
volgen van dagbesteding ook 
gebruik maken van respijtzorg; 
logeren op de dagbesteding van 
Meerstate. 

De eerste week van de maand kunt 
u vijf dagen logeren, van maandag 
tot en met vrijdagmiddag tot 15.30 
uur. Minder nachten is natuurlijk ook 
mogelijk. 

Meer informatie nodig?
Telefoon 088 – 995 74 71 / 
088 – 995 74 72 

Aandacht voor EDSvoor gehandicapten 
moet nog heel wat 
gebeuren



Colofon
Wilt u reageren? 
Stuur een e-mail of brief 
naar de redactie

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

T 088 – 995 80 00
E marketing_communicatie@vivazorggroep.nl
W www.vivazorggroep.nl Kwaliteit van leven

ViVa! ZorggroepViVa! ZorggroepViVa! Zorggroep

 

De ledenservice van ViVa! Zorgroep maakt het dagelijkse 
leven voor u makkelijker én leuker. Iedereen kan zo nu en 
dan wat ondersteuning gebruiken, nietwaar?  

Van huis-aan-huis-diensten zoals de kapper, pedicure of 
maaltijdservice tot diensten waarmee u zelfstandig kunt blij-
ven wonen, zoals de personenalarmering. De ledenservice 
helpt  u graag daarbij.

Fijn om te weten dat de diensten geleverd worden door  
professionele en betrouwbare leveranciers.  
En, niet onbelangrijk: op vertoon van de ViVa! ledenpas 
ontvangt u korting!

Onze cliënten hebben een streepje voor! 
Daarom kunt u nu voordelig lid worden. U krijgt maar liefst  
€ 12,75 korting op het lidmaatschapsgeld 2019 en betaalt 
i.p.v. € 22,75, slechts € 10, -. 

Word nÚ met flinke korting 
lid van ViVa! Ledenservice

Sinds begin mei heeft Sint Agnes in 
Heemskerk een nieuwe beweegtuin. 

De fitnessapparaten zijn gedoneerd en gemaakt door 
fa. Paul Stam Bouw BV uit Uitgeest. Kom eens een kijkje 
nemen of beter … probeer de nieuwe apparaten eens 
uit. Bewegen is voor alle leeftijden.  

 

Redenen om lid te worden:
1.  Gratis uitleen van eenvoudige loophulpmiddelen zoals rollator  

of krukken;
2.  Bemiddeling in diensten zoals kapper en pedicure aan huis,  

klussendienst en personenalarmering;
3.  Korting op schade- en zorgverzekeringen bij Univé en Zilveren Kruis 

én gratis het aanvullend Thuiszorgpakket;
4.  Ondersteuning bij uw vragen op het gebied van  wonen,  

over uw welzijn of zorg;
5.  Minimaal 10% korting op al uw aankopen in de Thuiszorgwinkel.

Het lidmaatschap geldt voor alle gezinsleden die 
op hetzelfde huisadres wonen.

Aanmelden
Dit kortingsaanbod is geldig tot en met 15 juli 
2019. Indien u hier gebruik van wilt maken, kunt  
u de bijgevoegde flyer invullen en retourneren.

Aanmelden kan ook via de website: 
www.vivazorggroep.nl/ledenservice. 
Vul dan bij Actiecode: client2019 in. U ontvangt 
dan zo spoedig mogelijk uw ledenpas. 

Heeft u vragen? 
Dan kunt u ons bellen via 
088 – 995 88 22 of mailen naar  
ledenservice@vivazorggroep.nl 
Wij staan u graag te woord!

Een beweegtuin 
in Sint Agnes

word lid& ontvangkorting!


