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et is 10 voor 7, de medewerkers van de 
afdeling Geriatrische Revalidatie van 
Meerstate druppelen binnen om te starten 

met hun dienst. Het belooft een drukke dag te 
worden, de afdeling ligt vol. Vol betekent ook echt 
vol: 72 revalidanten die uitkijken naar hun therapie, 
het gesprek met de dokter of therapeut …

Alle bedden zijn bezet 
Revalidanten kunnen overal vandaan komen, de 
meesten worden opgenomen vanuit het Rode Kruis 
Ziekenhuis en verder vanuit de ziekenhuizen om 
ons heen. Ondertussen is iedereen aanwezig en 
vindt de overdracht van de nachtdienst naar de dag-
dienst plaats. Bijzonderheden worden doorgespro-
ken, afspraken extra benadrukt en het werk wordt 
verdeeld. Het ontbijtbuffet staat vanaf ongeveer half 
8 klaar en revalidanten kunnen in een van de drie 

huiskamers ontbijten. In het kader van ‘alles is reva-
lidatie’ doen onze gasten zoveel mogelijk zelf. Voor 
de medewerkers is het de kunst om te werken met 
de handen op de rug. Hoe verleidelijk is het niet om 
even iets over te nemen! Straks gaat de cliënt weer 
naar huis en zal dan ook zelfstandig moeten functio-
neren. Soms met hulp van de thuiszorg. Het komt 
voor dat revalidanten na het doormaken van een 
ziekte, aandoening of operatie dit allemaal opnieuw 
moeten leren. 

Na het ontbijt begint de dag. En dan wordt het 
‘werken’. Werken naar zelfstandigheid, werken aan 
het terugkrijgen van verloren vaardigheden. De 
eerste therapieën starten om 8.45 uur. Iedere revali-
dant heeft een persoonlijk therapietraject, passend 
bij de aandoening waarvoor men op deze afdeling 
verblijft. Gedurende de dag vinden er therapieën 

plaats, individueel en in groepen. Daarnaast is er 
regelmatige inzet van logopedie, de psycholoog, 
diëtist en andere hulpverleners. 

In de middag start de therapie
Na de drukke ochtend vindt de lunch plaats in het 
restaurant van Meerstate. Vaak met een extraatje 
want al die inspanningen mogen best beloond 
worden. De gemiddelde leeftijd van de revalidanten 
is toch snel 75 jaar. De jongste rond de 50 en de 
oudste, jawel 100 jaar! Na een goede lunch gaan de 
meeste revalidanten rusten. De jongere revalidanten 
starten in de middag vaak met therapie vanaf 13.00 
uur, de oudere revalidanten hebben wat meer rust-
tijd, voor hen start de middag weer om 14.30 uur. 

Ondertussen is het zorgteam gedurende de hele dag 
naast zorg verlenen ook bezig met de verslagleg- 
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De overdracht 
vindt plaats

Van de ene therapie naar 
de andere gebracht worden

Een onderonsje

Fysiotherapie: de benen 
moeten sterk worden 

Bij heel veel mensen thuis en in de zorglocaties van ViVa! 
ondersteunen wij mensen die zorg nodig hebben. Elke keer 
zoeken we samen met cliënten en familie naar oplossingen 
die passen bij de persoonlijke wensen.

ViVa! kan hiervoor veel verschillende vormen van zorg en 
welzijn inzetten. Van jeugdzorg en huishoudelijke zorg tot 
thuiszorg. En als het thuis niet meer gaat, bieden onze woon-
zorgcentra uitkomst. Ook hebben we specialistische kennis op 
onder meer het gebied van dementie en palliatieve zorg in huis. 

We kunnen dit doen door de inzet van onze enthousiaste en 
professionele medewerkers. Helaas is het steeds moeilijker 
voldoende geschikte medewerkers te vinden. Dit speelt in het 

hele land. Hopelijk lukt het om met de landelijke campagne 
IK ZORG meer mensen te interesseren voor werk in de zorg. 
ViVa! nodigt iedereen van harte uit zich aan te melden! Zo 
nodig bieden wij een passende opleiding.

Natuurlijk doen we dit niet allemaal alleen. Wij werken bij-
voorbeeld samen met woningcorporaties om goede huisves-
ting te ontwikkelen. Met welzijnsorganisaties om mensen die 
dat nodig hebben thuis te ondersteunen. En uiteraard werken 
we ook samen met andere zorgorganisaties, zoals zieken-
huizen en huisartsen. Zo zorgen we samen voor kwaliteit van 
zorg en welzijn in onze regio! 

De redactie 

SAMEN ONDERSTEUNEN BIJ ZORG EN WELZIJN 

Alle aandacht voor dementie

e kans dat u hier, direct of indirect, mee 
te maken hebt of krijgt is heel groot. 
Dan is het goed te weten dat we deze 

uitdaging binnen onze regio op een professionele 
wijze oppakken. 

Samen met andere organi-
saties investeert ViVa! 
Zorggroep al jaren in 
goede dementiezorg. Zo is 
in Midden-Kennemerland 
een Dementieketen geor-
ganiseerd. De spin in het 
web daarin zijn onze case-
managers dementie. Zo’n 
casemanager wordt de vaste begeleider van de 
cliënt, direct nadat de diagnose dementie is 
gesteld. Ook is hij of zij het aanspreekpunt voor 
vrienden, familie en mantelzorgers die vaak met 
talloze vragen zitten. 

Doordat de casemanager direct contact heeft met 
de huisarts, het dementieteam, het ziekenhuis, de 
zorgteams en andere zorgprofessionals kan snel de 
juiste hulp worden geboden. En dat is voor ieder-
een een grote opluchting. Op deze manier worden 
nu 100 mensen met dementie begeleid.

Van ruzie naar hand in hand
Trees Berkhout (links) en Alie Bolhuis, beiden 
casemanager dementie bij ViVa! Zorggroep vertel-
len: ‘Onze aanpak is erop gericht om mensen met 

dementie zo lang mogelijk 
thuis te kunnen laten 
wonen. Dat doen we 
onder andere door de 
mantelzorgers goed te 
ondersteunen en voorlich-
ting te geven aan wijk-
teams en vrijwilligers. 
Maar als het niet meer 
gaat, zorgen we voor de 
best mogelijke volgende 

stap. Zo was er een ouder echtpaar die beiden 
steeds meer symptomen van dementie vertoonden. 
Waar zij elkaar in de eerste jaren juist wisten te 
ondersteunen, begonnen ze elkaar geleidelijk steeds 
verder in de weg te zitten. Ze begrepen elkaar niet 
meer wat leidde tot irritaties en uiteindelijk zelfs 
tot fikse ruzies. Met hulp van de specialist ouderge-
neeskunde, de huisarts, het wijkteam en onze 
bemiddeling kreeg het echtpaar een gezamenlijke 
kamer in een gesloten deel van een verpleeghuis en 
extra begeleiding. Nu lopen ze samen, hand in 
hand, door het pand. Daar doen we het voor.’

Ook u kent waarschijnlijk wel iemand met dementie. Naar schat-
ting zijn er in Nederland een kwart miljoen mensen die lijden aan 
deze verzamelnaam voor verschillende ziektes. Door de vergrijzing 
zal dit aantal over 20 jaar zijn verdubbeld.

ZO LANG MOGELIJK THUIS
Hoe kan de wijkverpleegkundige u hierbij helpen? 

Zo lang mogelijk zelfstandig is het nieuwe adagium. De capaciteit 
van woonzorgcentra en verpleeghuizen is verkleind, maar ook ou-
deren kiezen zelf voor langer zelfstandig thuis wonen. Soms lukt het 
niet (meer) om alles zelf te doen of op te lossen. Zeker niet als het om 
gezondheid gaat. 

Samen met de huisarts vormt de wijkverpleegkundige de schakel 
tussen de cliënt en aanbieders van zorg, wonen en welzijn om ervoor 
te zorgen dat u of uw ouders langer zelfstandig kunnen zijn. 

Ilse Rood is wijkverpleegkundige van wijkteam Wijk aan Zee- 
Akerendam (Beverwijk): ‘Ik kom in beeld als mensen het tijdelijk of 
voor langere tijd niet meer zelfstandig redden thuis. De redenen zijn 
heel divers: als mensen geopereerd zijn, een wond hebben, ouder-
domsklachten hebben waardoor mensen zichzelf niet meer goed en  
veilig zelfstandig kunnen verzorgen, of geheugen of psychische 
problemen hebben waardoor medicijnen niet meer goed ingenomen 
worden. 

Regelmatig is er ook sprake van een combinatie van deze factoren. 
Ik ga dan op huisbezoek en samen, ook met de mantelzorgers, bekijk 
ik de situatie. Wat gaat er wel goed, welke dingen geven problemen, 
wat vinden mensen belangrijk en wie hebben zij om zich heen? Soms 
regel ik dan hulpmiddelen, kijk of ik hen meer veiligheid kan geven, 
help hen op weg met het aanvragen van hulp in de huishouding. 
Ik bekijk welke zorg voor de korte of lange termijn nodig is en samen 
stellen we een zorgplan op met concrete doelen en afspraken over de 
geboden ondersteuning. Mensen ontvangen dan zorg van het wijk-
team, waar ik ook zelf onderdeel van ben. Ik blijf dus altijd dichtbij en 
als de situatie mocht veranderen, gaan we weer in gesprek.’

HET SOCIAAL TEAM
De wijkverpleegkundigen van ViVa! Zorggroep zijn ook in diverse Soci-
ale Teams vertegenwoordigd. Het Sociaal team is ervoor om mensen 
op allerlei gebieden zo goed mogelijk te helpen. Denk aan problemen 
met bijvoorbeeld werk, inkomen, opvoeding, wonen, schulden of 
gezondheid. Samen met het netwerk van de cliënt wordt gekeken wat 
er mogelijk is. 

Het mooie van een Sociaal 
Team is dat de verschillende 
hulpverleners samen werken. 
Met elkaar wordt er altijd een 
oplossing gevonden. En dat 
maakt het makkelijk voor u.

DEMENTIE

Mensen met 
dementie zo lang 
mogelijk thuis 

laten wonen

‘Ik blijf 
dus altijd 
dichtbij.’
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ging van de gegeven zorg, de bijzonderheden, de problemen, de art-
senvisite, de multidisciplinaire overleggen waar alle behandelaren bij 
zijn, de voorbereidingen voor de volgende dag, de ontwikkelingen 
etc. etc. 

Op woensdag is het meeloopdag
De familie of mantelzorgers van mensen die revalideren krijgen de 
gelegenheid om samen met hun familielid of partner, een dagdeel mee 

te kijken met de therapieën. Dit geeft inzicht in wat er gedaan wordt, 
want de therapie stopt natuurlijk niet als men met ontslag naar huis 
gaat. Kortom je bent niet zo maar klaar met revalideren. 

Uitgerust aan de volgende dag beginnen 
Om 14.30 uur pakt de avonddienst de draad van de dagdienst op. Na 
de avondmaaltijd treedt de rust in, veel revalidanten trekken zich 
terug op de kamer, ontvangen bezoek, drinken samen een kopje koffie 
of gaan vroeg naar bed, want revalideren is hard werken en morgen is 
er weer zo’n dag … 

aria Petronella Blokdijk-Tholen 
is een echte mug. Haar lieve 
moeder en hard -als olieboer- 

werkende vader woonden ook in Haarlem, 
met Rini, haar broer en zus. Rini heeft nog 
maar weinig energie, ‘als ik naar de wc ben 
gegaan, is het ook voorlopig op’. Ze loopt 
heel voorzichtig met een rollator en kan tot 
haar spijt, niet meer lezen, maar heeft een 
opperbest humeur. Ondanks drie TIA’s kan 
ze zich heel goed uitdrukken en kletst wat af. 
Rini vindt dat ze heel prettig en vriendelijk 

ondersteund wordt door ViVa!. Dagelijks 
krijgt ze een controlebezoek, wordt haar 
medicatie geregeld en zorgt een abonnement 
op Personenalarmering voor een veilig 
gevoel. Haar twee zonen staan altijd voor 
haar klaar, halen haar boodschappen en 
regelen alles wat ze nodig heeft. Rini start 
helemaal zelf ’s ochtends op en geniet van 
een ontbijtje. Ze doet wat ze nog kan en is 
daar heel handig in. Vroeger werkte ze als 
hulp in Bloemendaal en ze is zeer bedreven 
in het organiseren van haar zaken thuis. Wat 

is het prettig om zo met liefdevolle en profes-
sionele hulp thuis te kunnen blijven wonen. 
De pedicure komt elke vier weken en de 
kapper aan huis knipt de witte lokken. Het is 
mooi om te kunnen genieten van een bezoek-
je met iets lekkers van je kleinkind, die 
bakker is. Te kletsen met je buurvrouw Lisa 
en de hulp, die het huis voor je schoonmaakt. 
Rini vermaakt zich wel hoor. Vooral het 
bezoek van haar zonen, schoondochters en 
kleinkinderen met achterkleinkinderen is 
altijd feest. 

Je op je 92e prettig voelen in je eigen huis en liefdevol verzorgd worden door je zonen, hun 
familie en ViVa! Zorggroep is rijkdom. Dat vindt Rini Blokdijk tenminste. Ze heeft een  
heerlijke woning in Haarlem waar ze al 66 jaar woont.

Liefdevol verzorgd

Maria Petronella Blokdijk-Tholen

M

WIE VERBLIJVEN ER OP DE AFDELING?
Op de Geriatrische Revalidatieafdeling 

verblijven revalidanten met een CVA,  

na breuken, amputaties, met longklach-

ten, met hartklachten, ter observatie. 

Kortom veel verschillende groepen.  

In december wordt de nieuwe hartfalen-

afdeling geopend.

REVALIDATIE

VIVA! LEDENSERVICE

De nachten zijn weer langer en dus brengen we 
meer uren door in ons bed. Slaapcomfort is dan wel 
zo belangrijk. 

Tijdens de Slaapadviesdag, op 12 december in de 
thuiszorgwinkel op het Maltezerplein 35 in Heems-
kerk, krijgt u advies over bedden, matrassen, bed-
bodems en kussens. 

Meer informatie? 
Kijk op www.medipoint.nl/adviesdagen, bel 
088 – 10 20 100 (optie 3), of vraag het in de winkel. 

BOXSPRINGBED TIMELESS
Voldoet aan alle zorgcertificeringen

• Eenpersoonsbed vanaf € 1999.- 
 Nu voor leden al vanaf € 1599.-

• Tweepersoonsbed vanaf € 3999.- 
 Nu voor leden al vanaf € 3199.-

VISCO CLIMATE MATRASSEN
Van € 599,- voor leden € 299,- 
Prijs gebaseerd op een matras van 70 x 200 cm

Nú
Kortingvoor ledenSLAAPADVIESDAG Alles voor een optimale nachtrust!

D
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ViVa! Zorggroep 
Postbus 95, 1960 AB, Heemskerk
T 088 – 995 80 00, www.vivazorggroep.nl

Liefdevol de 
laatste levensfase in

Een lekkere en gezonde  
maaltijd op tafel? Ook als u geen 
zin heeft om deze te maken of  

als het niet meer lukt? Dan is de 
maaltijdservice iets voor u.

Het assortiment maaltijden bestaat 
uit Hollandse gerechten, 

internationale specialiteiten, 
vegetarisch eten, maar ook 

soepen en desserts … 

Een hoofdgerecht is verkrijgbaar 
vanaf  a 6,90 en leden van 
ViVa! Ledenservice krijgen 

5% korting. 

Onze vrijwilligers bezorgen weke-
lijks op een vaste dag lekkere, 

eenvoudig te bereiden maaltijden 
in de magnetron of oven. 

Ook dieetwensen zijn mogelijk. 
Een weekje overslaan is 

geen probleem. 

Heeft u interesse?
Neem contact op met de medewer-

kers van ViVa! Ledenservice, 
telefoonnummer 088 – 995 88 22

Probeer 
onze maaltijden

Bij ViVa! Zorggroep wonen veel mensen die in 
hun laatste levensfase zijn. Om hen de best mogelijke 
zorg te geven is er intensieve aandacht voor palliatie-

ve zorg. Daardoor kunnen cliënten en naasten 
bewuster kiezen wat te doen met de laatste, 

waardevolle tijd die hen rest. 

‘De dankbaarheid die onze cliënten uitstralen, geeft mij energie. 
Ik blijf dit werk doen, en ben ook blij dat ik het kan en mag doen!’ 
Riny Wondergem, verzorgende in de thuiszorg is in september 
65 jaar geworden. 

Diana Romijn, verpleegkundige: ‘We zijn goed gaan nadenken wat ie-
mand nodig heeft in zijn laatste levensfase. Niet alleen aan medische 
zorg, maar ook aan geestelijke zorg, spiritualiteit, omgeving, laatste 
wensen en hun sociale contacten. De eerste belangrijke stap hierin is 
dat we open en eerlijk het gesprek aangaan over de levensverwachting 
van de cliënt. 

Door er samen eerlijk over te zijn, doorbreek je een taboe waar uitein-
delijk iedereen blij mee is. 

Op grond van de levensverwachting kennen we een indeling toe aan de 
cliënten waarop de zorg wordt aangepast. Bijvoorbeeld hoe vaak de arts 
langskomt en welke zorg en behandeling we inzetten. Hierdoor wordt het 
echt maatwerk. Maar de wensen van de cliënt blijven altijd voorop staan!’ 

Ook specialist ouderengeneeskunde Marie José Gijsberts is enthousi-
ast. ‘We kunnen ook een beroep doen op speciaal getrainde vrijwilligers 
uit de hospicezorg. En als iemand de langdurige vertrouwensband met 
de eigen huisarts bij ons wil voortzetten, dan is dat ook mogelijk. Door 
de goede samenwerking tussen alle betrokkenen kunnen we nog beter 
bijdragen aan de kwaliteit van leven.’

ViVa! Ledenservice heeft bij Zilveren 
Kruis en Univé afspraken gemaakt 
voor haar leden. Als lid krijgt u korting 
op de basisverzekering én de aanvul-
lende verzekeringen, variërend van 
5% tot 10%. 

Univé en Zilveren Kruis bieden beide grátis 
aanvullende thuiszorgpakketten. Daarin 
zit bijvoorbeeld een extra vergoeding voor 
cursussen zoals (kinder-)EHBO en valpre-
ventie. En ook extra vergoeding voor hulp 
bij mantelzorg, (loop)hulpmiddelen, 100% 
vergoeding voor professionele alarmopvol-
ging en nog veel meer. 

Aansluiten bij het zorgcollectief van ViVa! 
Ledenservice is simpel: 
kijk op www.vivazorggroep.nl/ledenservice 
of bel 088 – 995 88 22.

Doe het vandaag nog, en maak gebruik van 
de grátis aanvullende thuiszorgpakketten!

GRATIS AANVULLEND    
THUISZORGPAKKET 
ZILVEREN KRUIS 
EN UNIVÉ

Riny deed mee aan de fotosessie van de VWS campagne IK ZORG. 
Een landelijke campagne om mensen enthousiast te maken voor de zorg.

‘TOT MIJN 70STE DOORGAAN IN DE ZORG’

VIVA! VARIA

Riny blijft werken. ‘Ik  vind het nog steeds heerlijk om met mijn cliënten om 
te gaan.’ Als 19-jarige startte Riny haar carrière in de zorg. Nu 46 jaar later: 
‘Voorlopig geniet ik van mijn werk, mijn cliënten en collega’s!’  

Wil jij Riny’s collega worden? 
Ook als zij-instromer met ervaring uit een andere branche ben je van harte 
welkom om de opleiding verzorgende IG te gaan doen bij ViVa! Zorggroep. 

Bel of stuur een mail: 
T 088 – 995 80 00 of solliciteren@vivazorggroep.nl 

Diana Romijn (links) & Marie José Gijsberts

Zorgkaart Nederland is de grootste en onafhan-
kelijke waarderingswebsite over de zorg waar 
wij als ViVa! Zorggroep mee samenwerken. 

Deze website helpt nieuwe cliënten met het kiezen 
van de zorgaanbieder die het beste bij hen past. 
Daarnaast kunnen wij aan de hand van onze 
cliëntenervaringen onze zorg- en dienstverlening 
verder verbeteren. Thuiszorgcliënten geven ons 
een gemiddeld rapportcijfer van een 7,8 en 90% 
van de waardeerders beveelt ons aan.

Wij ontvangen ook graag uw waardering! 
Dat kunt u doen via www.zorgkaartnederland.nl  
Vul in het zoekveld ‘thuiszorg ViVa! Zorggroep’ 
in en via de oranje knop ‘waarderen’ deelt u uw 
ervaring over ons. Hoe meer waarderingen, des te 
waardevoller het voor toekomstige cliënten is.

Alvast vriendelijk bedankt voor uw moeite!

Kiezen voor zorg 
die bij u past

7,8

CONTACT


