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Voorwoord

Bij ViVa! Zorggroep vindt u een breed 
pakket aan zorg en diensten. Zorg die is 
toegespitst op uw persoonlijke wensen. 
Voorlichting, advies, begeleiding, zorg aan 
huis en wonen in een woon zorgcentrum  
of een verpleeghuis. Voor al uw wensen  
en vragen kunt u bij ons terecht aan  
één loket. Dat is wel zo makkelijk.  
Onze deskundige medewerkers begrijpen 
precies wat u nodig heeft. Het spreekt 
voor zich dat persoonlijke aandacht voor 
de cliënt voorop staat. En daarbij past 
een vertrouwd gezicht. Daarom hechten 
wij sterk aan continuïteit. Uiteindelijk 
gaat het erom dat u zich goed voelt. 
ViVa! Zorggroep neemt u de zorg uit 
handen, zodat er ruimte is om  
te genieten. Zo stelt ViVa! Zorggroep u 
in staat om zo lang mogelijk zelfstandig 
thuis te blijven wonen. Wij willen onze 
diensten zo organiseren dat cliënten 
deze in de eigen woonomgeving kunnen 
ontvangen, in hun eigen wijk kunnen 
blijven wonen. U kunt ook gebruik maken 
van de faciliteiten die ViVa! in de wijk 
biedt. In elk wooncomplex is er een 
welzijnsprogramma vol activiteiten waar u 
als wijkbewoner van kunt genieten. Denk 
aan een wandeling, zang, dans, puzzelen, 
tuinieren, creatief bezig zijn, dat is ook 
kwaliteit van leven.

In deze brochure vindt u alle vormen 
van zorg en diensten die u thuis kunt 
ontvangen. Tevens leest u hoe u aan 
deze zorg komt en wat u hiervoor moet 

doen. Bij elk product of dienst staat met 
wie u contact moet opnemen, of u een 
indicatie nodig heeft voor deze dienst 
en wat de kosten zijn of dat er een 
eigen bijdrage verschuldigd is. In veel 
van de gevallen heeft u contact met 
de afdeling Zorgbemiddeling of onze 
wijkverpleegkundige. De wijkverpleeg
kundige komt, vóór de gevraagde zorg 
start, bij u op bezoek om alles door te 
spreken.  
U kunt bij haar terecht met vragen, zij kan 
eventueel een oplossing bieden om zo 
lang mogelijk in uw eigen omgeving te 
kunnen blijven wonen.
 
De afdeling Zorgbemiddeling verzorgt  
de aanvraag van de zorg en diensten  
die ViVa! Zorggroep levert en kan u 
eventueel ook informeren over het 
aanvragen van zorg en diensten bij andere 
instanties, bijvoorbeeld de gemeente.  
De telefoonnummers van deze afdeling, 
maar ook van andere instanties die met  
de aanvraag van zorg te maken hebben, 
vindt u achterin deze brochure. 

Er kunnen zich allerlei situaties voordoen waarbij u behoefte heeft aan zorg in 
de vertrouwde omgeving, in uw eigen huis: een herstelperiode na een ongeluk 
of de lichamelijke beperkingen die voortvloeien uit ziekte of het ouder 
worden. Deze situaties vragen speciale ondersteuning en extra begeleiding 
bij de dagelijkse gang van zaken. ViVa! Zorggroep levert deze zorg bij u thuis.
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Hulp bij het huishouden

Hoe regel ik deze zorg? 
U kunt contact opnemen met onze 
medewerkers van Zorgbemiddeling. 
Zij zijn bereikbaar op kantoordagen 
van 8.3017.00 uur via telefoonnummer  
088995 86 42 of 088995 86 43.
Zij informeren en adviseren u over het 
aanvragen van Hulp bij het huishouden  
bij het Wmoloket van de gemeente.  
De gemeente besluit of en voor hoeveel 
uur u in aanmerking komt wat betreft 
Hulp bij het huishouden. Er wordt 
gekeken wat u zelf nog kan doen, wat 
uw gezins of familieleden nog kunnen 
doen en wat ViVa! Zorggroep daarin 
aanvullend kan bieden. Heeft u gekozen 
voor ViVa! Zorggroep, dan komt onze 
coördinator huishoudelijke zorg bij u 
op bezoek om de verdere afspraken te 
maken over de hulp. Meer informatie 
kunt u vinden in onze folder ‘Hulp bij het 
huishouden’.
ViVa! Zorggroep levert naast Hulp bij 
het huishouden ook andere vormen van 
zorg. U kunt Hulp bij het huishouden dus 
combineren met bijvoorbeeld verpleging 
en verzorging, zorg die u op de overige 
pagina’s in deze brochure vindt. 

Hoe wilt u deze zorg geleverd krijgen? 
Indien u in aanmerking komt voor Hulp bij 
het huishouden kunnen de medewerkers 

van het Wmoloket van de gemeenten 
u informeren over deze vorm van hulp. 
U kunt bij de gemeente al aangeven dat 
u deze zorg van ViVa! Zorggroep wilt 
ontvangen.

Wat zijn de kosten? 
Voor de Hulp bij het huishouden betaalt 
u een eigen bijdrage. De gemeente 
bepaalt hoe hoog deze eigen bijdrage 
wordt. Deze bijdrage is afhankelijk van de 
zorg die u krijgt en uw gezinsinkomen.  
Het Centraal Administratie Kantoor (CAK) 
stuurt u namens de gemeente, een nota 
voor de eigen bijdrage. Kiest u voor een 
eigen hulp bij het huishouden, dan kunt 
u bij de gemeente informeren naar een 
financiële vergoeding voor het inhuren 
van een hulp bij het huishouden of voor 
een Persoonsgebonden Budget (PGB). 
Meer informatie kunt u krijgen bij het 
Wmoloket van uw gemeente.

Afwassen, bed opmaken, wassen, strijken, stofzuigen. 
Het zijn terugkerende bezigheden die deel uitmaken 
van ieder huishouden. Wanneer u ouder wordt, net 
een operatie achter de rug heeft of ziek op bed ligt, 
kunnen deze huishoudelijke taken een probleem 
vormen. ViVa! Zorggroep helpt u tijdelijk of blijvend 
bij het schoonhouden van uw woning, het opmaken 
van uw bed en al die andere kleine huishoudelijke 
activiteiten.
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Soms doen zich (gezins)situaties voor waarbij extra 
begeleiding en coaching een welkome steun in de rug zijn. 
Wij kunnen u ondersteunen bij het op orde brengen van de 
dagelijkse bezigheden en de mogelijkheid geven zelf de draad 
weer op te pakken. Wij helpen u bij het plannen en uitvoeren van 
de dagelijkse activiteiten of het aanleren van vaardigheden zoals het 
doen van uw administratie of het organiseren van uw huishouding, maar 
ook bij de opvoeding van uw gehandicapte kind.
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De begeleiding gaat vaak in 
samenwerking met andere 
instanties waarvan u hulp krijgt, 
zoals Bureau Jeugdzorg, de 
Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ), 
de Jeugdgezondheidszorg, de 
Brijderstichting of maatschappelijk werk.

Gespecialiseerde verzorgenden kunnen u 
coachen bij 
•  opvoedkundige en gedragsproblemen 

bij kinderen met een handicap;
•  het in structuur krijgen van het 

huishouden en/of persoonlijke 
verzorging; 

•  administratie;
•  invulling van de dag;
•  het aangaan van contacten met andere 

mensen.

Video Home Training
Een vorm van thuisbegeleiding bij het 
opvoeden is Video Home Training.  
De hulpverlener filmt situaties in huis  
die u samen terugkijkt. 

Hoe regel ik deze zorg? 
U kunt direct contact opnemen met onze 
medewerkers van Zorgbemiddeling.  
Zij zijn bereikbaar tijdens kantoordagen 
van 8.30 tot 17.00 uur via telefoon
nummer 088 995 86 42 of 088 995 86 43.
Voor thuisbegeleiding heeft u een 
‘indicatie’ nodig. Zorgbemiddeling  
helpt u graag bij het aanvragen van zorg 
bij het Centrum Indicatiestelling Zorg 
(CIZ). Het CIZ bekijkt of u recht heeft op 
de zorg die u wilt en, zo ja, op hoeveel 
zorg u recht heeft.

Wat zijn de kosten? 
Heeft u een indicatie voor thuis
begeleiding via het CIZ, dan worden de 
kosten vergoed uit de AWBZ. U betaalt 
echter wel een eigen bijdrage.

Thuisbegeleiding



Persoonlijke verzorging

Hoe krijg ik deze zorg? 
U kunt direct contact opnemen met onze 
medewerkers van Zorgbemiddeling.  
Zij zijn bereikbaar op kantoordagen van 
8.30 tot 17.00 uur via telefoonnummer  
088 995 86 42 of 088 995 86 43.
Voor verzorging aan huis heeft u 
een ‘indicatie’ nodig. Deze indicatie 
wordt vastgesteld door het Centrum 
Indicatiestelling Zorg (CIZ) maar voor 
sommige vormen van persoonlijke 
verzorging regelen de medewerkers van 
Zorgbemiddeling de indicaties voor u. 
Het CIZ bekijkt of u recht heeft op de 
zorg die u wilt en, zo ja, op hoeveel zorg 
u recht heeft. Zie voor meer informatie: 
www.ciz.nl. 

Ik heb met spoed zorg nodig
Is er sprake van spoed? Dan krijgt u direct 
de zorg die nodig is. Het CIZ doet dan 
achteraf de indicatiestelling. U kunt zich 
hiervoor aanmelden bij de medewerkers 
van Zorgbemiddeling op kantoordagen 
van 8.30 tot 17.00 uur via telefoon
nummer 088 995 86 42 of 088 995 86 43.  
Voor spoed buiten de kantooruren, belt u 
het algemene nummer: 088 995 80 00.

Wat zijn de kosten?
Voor persoonlijke verzorging is een  
eigen bijdrage verschuldigd. Zie hiervoor 
www.hetcak.nl.

Van de ene op de andere dag kan de vanzelfsprekendheid 
van talloze handelingen ineens verdwenen zijn. Als u zich 
om wat voor reden dan ook korte of langere tijd niet zelf 
kunt verzorgen, helpen wij u hierbij. ViVa! Zorggroep 
biedt hulp bij het uit bed komen, douchen, baden, wassen, 
aan- en uitkleden en het klaarmaken van de broodmaaltijd. 
Overdag, ’s avonds of in het weekend, onze zorg is altijd 
beschikbaar.
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Hoe krijg ik deze zorg? 
U kunt direct contact opnemen met onze 
medewerkers van Zorgbemiddeling.  
Zij zijn bereikbaar tijdens kantoordagen 
van 8.30 tot 17.00 uur via telefoon
nummer 088 995 86 42 of 088 995 86 43.
Voor verzorging of verpleging aan 
huis heeft u een ‘indicatie’ nodig. 
Zorgbemiddeling helpt u graag bij het 
aanvragen van zorg bij het Centrum 
Indicatiestelling Zorg (CIZ). Het CIZ bekijkt 
of u recht heeft op de zorg die u wilt en, 
zo ja, op hoeveel zorg u recht heeft.  
Zie voor meer informatie: www.ciz.nl.

Ik heb met spoed zorg nodig
Is er sprake van spoed? Dan krijgt u direct 
de zorg die nodig is. Het CIZ doet dan 
achteraf de indicatiestelling. U belt de 
afdeling Zorgbemiddeling tussen  
8.30 tot 17.00 uur via het telefoon
nummer 088 995 86 42 of 088 995 86 43. 
Voor spoed buiten de kantooruren kunt u 
naar het algemene nummer bellen:  
088 995 80 00.

Wat zijn de kosten? 
Voor verpleging is een eigen bijdrage 
verschuldigd. Zie hiervoor www.hetcak.nl.

Verpleging U bent het liefst onafhankelijk en in uw eigen omgeving. 
Soms heeft u na opname in een ziekenhuis nog verpleging 
nodig. Onze verpleegkundigen komen dan bij u thuis om te 
adviseren over het gebruik van medicijnen, hulpmiddelen en 
voorzieningen. Natuurlijk zorgen zij ook voor de praktische 
verpleging, zoals het toedienen van injecties, wondverzorging 
en het verwisselen van een katheter. Ook mensen die in de 
laatste levensfase zijn en thuis of in een hospice willen sterven, 
bieden wij persoonlijke verpleging aan huis. 
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Gespecialiseerde verpleging

Ieder (gezondheids) probleem is 
anders en vraagt om een eigen 
aanpak en specifieke kennis van zaken. 
Wanneer u complexe zorg nodig heeft, 
schakelen we verpleegkundigen in die 
gespecialiseerd zijn in uw specifieke 
zorgvraag, bijvoorbeeld op het gebied 
van diabetes, CVA en hartfalen, astma, 
COPD, dementie, incontinentie, 
stomazorg, kanker, wond en 
decubituszorg, infuuszorg en katheters. 
Zij geven voorlichting en advies over 
verzorging, verpleging, hulpmiddelen en 
aanpassingen in huis. Zij wijzen u de weg 
in de veelheid aan voorzieningen. 

Hoe schakel ik een gespecialiseerde 
verpleegkundige in? 
De aanvraag voor inschakeling van de 
gespecialiseerd verpleegkundige wordt 
vaak in overleg met u door het ziekenhuis 
gedaan, maar kan ook via uw huisarts 

gedaan worden. U kunt ook zelf contact 
opnemen: via 088 995 74 20 tijdens 
kantooruren, of stuur een email  
info@vivazorggroep.nl. 

Wat zijn de kosten? 
Jaarlijks mag er 3 maal één uur kosteloos 
advies, instructie en voorlichting gegeven 
worden door een gespecialiseerd 
verpleegkundige. Daarna wordt  
een eigen bijdrage gevraagd.  
De gespecialiseerd verpleegkundigen 
bieden geen structurele zorg. Als u 
wel structurele zorg nodig heeft, dan 
kan thuiszorg ingeschakeld worden. 
Voor deze laatste zorg is wel een eigen 
bijdrage verschuldigd. Zie hiervoor  
www.hetcak.nl. 

Indien gespecialiseerde hulp, speciale apparatuur of extra 
technische vaardigheid vereist is, bijvoorbeeld na een operatie 
of als u een chronische ziekte heeft, kunnen wij u thuis verplegen 
of/en begeleiden. U hoeft dus niet langer dan strikt noodzakelijk 
in het ziekenhuis te blijven. Onze verpleegkundigen komen u 
persoonlijk instrueren en bijstaan, als u thuiskomt met bijvoorbeeld 
een infuus, sondevoeding of een pompje voor het toedienen van 
medicijnen. Maar onze verpleegkundigen kunnen u ook begeleiden 
bij een bepaalde aandoening en de gevolgen hiervan.

Revalidatie en herstelzorg

Revalidatie en herstelzorg zijn erop gericht om mensen, 
meestal na een ziekenhuisopname, verder te begeleiden. 
Binnen ViVa! Zorggroep hebben we mogelijkheden om zorg 
en verpleging aan cliënten te bieden die in het ziekenhuis 
zijn uitbehandeld maar nog niet naar huis kunnen. Als u 
wacht op een opname in het verpleeghuis, verzorgingshuis, 
revalidatiekliniek of nog niet naar uw eigen huis kunt, dan zijn 
deze plaatsen een goede mogelijkheid.

Onder meer verpleeghuis Meerstate in 
Heemskerk is gespeciali seerd in verpleeg
huiszorg voor mensen met een beperking 
ten gevolge van een ziekenhuisopname. 
Mocht u in de regio MiddenKenne
merland en omstreken in het ziekenhuis 
uitbehandeld zijn, maar u kunt nog 
niet naar huis, dan kunt u in deze regio 
rekenen op goede zorg van onze mede
werkers. Steeds meer woonzorgcentra 
van ViVa! Zorggroep bieden deze dienst 
aan. De zorgverlening is zoveel mogelijk 
gericht op de individuele situatie van de 
cliënt. Dat betekent dat de cliënt, daar 
waar nodig, begeleiding krijgt bij het uit 
bed komen, wassen, aankleden, medi
cijngebruik, eten en drinken etc. Ook kan 
er gebruik gemaakt worden van groeps
gerichte en individuele activiteiten die 
georganiseerd worden door de activitei
tenbegeleiding. 

Hoe krijg ik deze zorg?
Als u in het ziekenhuis ligt en uitbehan
deld bent, maar nog niet naar uw eigen 
huis kunt, regelt de liaisonverpleeg
kundige in samenspraak met  
ViVa! Zorggroep uw verblijf op één van 
deze plaatsen. U kunt vooraf aan de  
opname in een ziekenhuis aangeven,  
dat u daar wilt verblijven. 

Wat zijn de kosten? 
De bekostiging van de revalidatie en  
herstelzorg is geregeld via de AWBZ.  
Er wordt dan ook een bijdrage van  
de cliënten gevraagd. Zie hiervoor  
www.hetcak.nl. 

Zorg aan huis 



Dagbehandeling en 
dagverzorging 

Dagverzorging
Als u zelfstandig woont en u hebt 
lichamelijke of geestelijke beperkingen 
of klachten, dan kunt u naar de dagver
zorging komen. Gedurende één of 

meerdere dagen per week kunt u in  
één van onze woonzorgcentra terecht 
voor begeleiding en verzorging.  
U neemt deel aan allerlei activiteiten op 
het gebied van sport, spel, cultuur en 

educatie en u kunt de maaltijd gebruiken 
in het woonzorgcentrum. Daarbij kunt 
u genieten van de gezelligheid en het 
onderlinge contact met andere cliënten. 

Dagbehandeling
Als u zelfstandig woont en u hebt zware 
lichamelijke of geestelijke beperkingen 
of klachten, dan kunt u naar onze 
dagbehandeling komen. Bijvoorbeeld als 
u moet revalideren na een operatie of als 
u de ziekte van Alzheimer heeft. U kunt, 
gedurende één of meerdere dagdelen 
per week, in één van onze verpleeghuizen 
terecht voor begeleiding, verzorging 
en behandeling. Daarnaast kunt u 
deelnemen aan allerlei activiteiten en de 
maaltijd gebruiken in het verpleeghuis of 
in het woonzorgcentrum.

Hoe regel ik deze zorg? 
U kunt direct contact opnemen met onze 
medewerkers van Zorgbemiddeling.  
Zij zijn bereikbaar tijdens kantoordagen 
van 8.30 tot 17.00 uur via telefoon
nummer 088 995 86 42 of 088 995 86 43.
Voor dagverzorging en dagbehandeling 
heeft u een ‘indicatie’ nodig. 
Zorgbemiddeling helpt u graag bij het 
aanvragen van zorg bij het Centrum 
Indicatie stelling Zorg (CIZ). Het CIZ bekijkt 
of u recht heeft op de zorg die u wilt, en 
zo ja, op hoeveel zorg u recht heeft.  
Zie voor meer informatie: www.ciz.nl.

Wat zijn de kosten? 
Voor deelname aan de dagverzorging en 
dagbehandeling is een eigen bijdrage 
verschuldigd vanaf 1 januari 2010.
Soms is voor het vervoer van en naar 
huis een eigen bijdrage verschuldigd.  
Zie hiervoor www.hetcak.nl. 
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Als zelfstandig wonende oudere kunt u overdag deelnemen 
aan georganiseerde activiteiten in onze woonzorgcentra of 
wijkcentra. In deze centra vindt u een uitgebreid programma 
van activiteiten, waar u in gezelschap van anderen aan mee kunt 
doen. Het houdt u actief en betrokken. Er zijn twee vormen van 
dagopvang: dagverzorging en dagbehandeling.



Ergo Thuis:  
ergotherapie aan huis

De ergotherapeut komt aan huis bij 
mensen met verschillende aandoeningen. 
Bijvoorbeeld reuma, multiple sclerose, 
beroerte, spierziekte of restverschijnselen 
na een ongeval. De ergotherapeut 
onderzoekt, samen met u, wat de 
mogelijkheden zijn van u en uw 
omgeving. De ergotherapeut behandelt, 
adviseert en helpt bij het aanvragen 
van hulpmiddelen. Het doel is dat u tot 
een optimale deelname aan de door u 
gewenste activiteiten kan komen. 

Waar vindt de behandeling plaats?
De behandeling vindt bij u thuis plaats. 
Soms kan er ook afgesproken worden 
dat u naar één van de locaties van 
ViVa! Zorggroep komt. 

Hoe schakel ik een ergotherapeut in?
De huisarts of specialist vraagt ErgoThuis 
aan met het verwijsformulier ‘ErgoThuis’. 
Na ontvangst van de verwijzing neemt 
één van de ergotherapeuten contact met 
u op voor het maken van een afspraak. 

Waar kunt u ons bereiken? 
Voor meer informatie kunt u contact 
opnemen via het telefoonnummer  
088 995 74 20 in Heemskerk.  
U kunt zich laten doorverbinden met 
een medewerker van de afdeling 
ergotherapie. 

Wat zijn de kosten?
Ergotherapie maakt deel uit van het 
basispakket. Iedere verzekerde in 
Nederland heeft recht op maximaal 
10 uur ergotherapie per kalenderjaar.  
Bij een eventueel aanvullend pakket kunt 
u recht hebben op meer behandelingen 
per jaar. Er zijn dus geen kosten 
verbonden aan ErgoThuis. Soms kan 
het voorkomen dat er voor bepaalde 
hulpmiddelen een bijdrage nodig is.  
De ergotherapeut zal dit altijd van te 
voren duidelijk met u doorspreken.
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Als het moeilijk wordt om bepaalde zaken zelfstandig te blijven 
doen, u steeds meer last krijgt van uw rug nu u uw zieke partner 
helpt of u denkt baat te hebben bij een bepaald hulpmiddel maar 
weet niet goed hoe u dit moet aanpakken, dan kan ergotherapie 
thuis helpen bij deze en tal van andere problemen. 



Fysiotherapie

Wanneer u klachten heeft ten gevolge 
van bijvoorbeeld de ziekte van 
Parkinson, multiple sclerose, beroerte, 
dementie, artrose, COPD, amputatie 
of een combinatie van verschillende 
ziektebeelden kunt u gebruik maken 
van onze fysiotherapie. Tevens kunt 
u bij ViVa! Zorggroep terecht om te 

revalideren voor of na een operatie voor 
een nieuwe heup of knie. Ook kunnen 
wij de behandeling voortzetten na uw 
ontslag uit het verpleeghuis of ziekenhuis 
of wanneer u begeleiding nodig heeft van 
een fysiotherapeut die gespecialiseerd is 
op het gebied van geriatrie/neurologie.  
Als u last heeft van vocht in uw arm of 

been, bijvoorbeeld na een borstamputatie 
of (buik)operatie kunt u bij ons terecht 
voor manuele lymfedrainage.

Daarnaast heeft onze afdeling fysiotherapie 
ruime ervaring in het adviseren over 
indicaties voor orthopedische schoenen, 
orthesen of (loop)hulpmiddelen. 

Waar kunt u behandeld worden?
De fysiotherapeuten werken voornamelijk 
vanuit verpleeghuis Meerstate in 
Heemskerk, maar ook vanuit andere 
woonzorgcentra van ViVa! Zorggroep.  
Ook kan de behandeling bij u thuis 
plaatsvinden.  

Hoe kunt u de fysiotherapeut 
inschakelen?
Met een verwijzing van de huisarts, 
verpleeghuisarts of specialist, en in 
sommige gevallen zonder verwijzing, kunt 
u rechtstreeks contact met ons opnemen. 
In overleg wordt besloten met welke 
frequentie u behandeling nodig heeft. 

Waar kunt u ons bereiken? 
Voor meer informatie kunt u contact 
opnemen via het telefoonnummer  
088 995 74 20. U kunt zich laten 
doorverbinden met een medewerker  
van de afdeling fysiotherapie.

Wat zijn de kosten?
Dit is afhankelijk van de wijze waarop u 
bent verzekerd. Hiervoor kunt u contact 
opnemen met uw eigen zorgverzekering.
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Bewegen en kunnen bewegen is belangrijk voor iedereen, ook voor ouderen.  
Het doel van fysiotherapie is het bevorderen van de gezondheid met betrekking 
tot het bewegen of/en de houding. Bij de eerste afspraak vormt de fysio-
therapeut een zo volledig mogelijk beeld van uw klachten. Op basis daarvan  
stelt de fysiotherapeut samen met u een behandelplan op. 



Logopedie

Behandeling bij spraak- en 
stemproblemen
Problemen met het spreken (dysartrie) 
kunnen ontstaan door bijvoorbeeld een 
beroerte of ziekte. Bij de behandeling 
van dysartrie besteedt de logopedist 
aandacht aan het verbeteren van 
houding, adem, stem en mondmotoriek. 
Indien nodig kan ook gezocht worden 
naar een passend hulpmiddel om de 
communicatie te ondersteunen. 

Behandeling bij taalstoornis
Mensen die een beroerte hebben gehad, 
hebben regelmatig problemen met het 
verwoorden van hun gedachten.  
Deze taalstoornis noemt men afasie.  
De logopedist geeft oefeningen om het 
begrijpen, spreken, lezen of schrijven te 
verbeteren en helpt u de communicatie 
tussen u en uw omgeving zo optimaal 
mogelijk te maken. 

Behandeling bij problemen  
met het eten en drinken 
Sommige mensen hebben problemen 
met het eten en drinken als gevolg van 
bijvoorbeeld een beroerte. De logopedist 
adviseert zowel over de samenstelling 
van het eten en het drinken als over 
de manier van aanbieden. Daarnaast 
gebruikt de logopedist gerichte 
therapieën om het slikken te trainen.

Behandeling bij gehoorstoornis
Tot slot kunnen cliënten last hebben van 
slechthorendheid. Als dit een probleem is 
voor de communicatie, kan de logopedist 
een hoortest afnemen. Soms wordt er 
dan in samenwerking met een audicien 
een hoortoestel aangemeten. De logo
pedist kan de cliënt en zijn omgeving 
begeleiden bij het gebruik en het 
onderhoud van dit toestel. 

Waar vindt de behandeling plaats?
De logopedisten van ViVa! Zorggroep 
werken vanuit verpleeghuis Meerstate.  
Ook kan de logopedist op medische 
indicatie bij u thuis behandelen.

Hoe schakelt u de logopedist in?
Uw huisarts of een specialist kan u 
aanmelden bij de logopedist van 
ViVa! Zorggroep. De logopedist van 
ViVa! Zorggroep neemt vervolgens 
contact met u op.

Waar kunt u ons bereiken?
Voor meer informatie kunt u contact 
opnemen via telefoonnummer  
088 995 74 20. U kunt zich laten 
doorverbinden met een medewerker van 
de afdeling logopedie. 

Wat zijn de kosten?
Dit is afhankelijk van de wijze waarop u 
bent verzekerd. Hiervoor kunt u contact 
opnemen met uw eigen zorgverzekeraar. 
Het kan voorkomen dat er voor bepaalde 
communicatiehulpmiddelen een eigen 
bijdrage wordt vereist.

De logopedisten van ViVa! Zorggroep bieden u en uw 
omgeving hulp bij problemen op het gebied van de 
communicatie en het eten en drinken. Deze moeilijkheden 
kunnen veroorzaakt worden door bijvoorbeeld een beroerte, 
de ziekte van Parkinson, multiple sclerose of de ziekte van 
Alzheimer. Door middel van onderzoek, adviezen en therapie 
probeert de logopedist om de taal, spraak en het slikken bij 
u te verbeteren. Ook kan de logopedist de gehoorfunctie 
onderzoeken en hierbij advies geven.
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Psychologische hulp 

Als u last heeft van onderstaande 
gevoelens / gedachtes dan kunnen wij u 
hierbij begeleiden:
•  Gevoelens van somberheid, depressie
•  Angst en spanningsklachten
•  Verwerkingsproblematiek/rouw, over 

ouder worden, ziekte, verlies van een 
naaste

•  Relatieproblemen (bijvoorbeeld ten 
gevolge van een hersenaandoening van 
een van de partners)

•  Gevoelens van eenzaamheid
•  Mantelzorgers met psychische klachten 

die voortvloeien uit de zorg voor naaste
•  Klachten/gedragsproblemen na een 

hersenaandoening (psychoeducatie, 
advies, etc.)

In het eerste gesprek verduidelijkt 
de psycholoog het probleem en kijkt 
samen met u welke stappen nodig zijn 
om tot een oplossing te komen. In de 
vervolggesprekken gaan we samen aan 
de slag. Het aantal gesprekken hangt 
af van de aard van de problematiek. 
Een standaard gesprek duurt ongeveer 
45 minuten. Er zijn geen, of beperkte 
wachtlijsten, dus u kunt snel worden 

geholpen. Soms kan het zijn dat de 
psycholoog aangeeft dat het beter zou 
zijn als u door een andere hulpverlener 
geholpen wordt, bijvoorbeeld iemand van 
de GGZ. 
De psycholoog werkt op verwijzing van 
de huisarts en houdt de huisarts op de 
hoogte van de voortgang (uiteraard 
alleen met uw toestemming).

Waar vindt de behandeling plaats?
De psycholoog werkt vanuit verschillende 
locaties van ViVa! Zorggroep in heel 
MiddenKennemerland. In overleg komt 
de psycholoog bij u thuis.

Hoe regel ik deze dienst?
Voor meer informatie over psychologische 
hulp bij ViVa! Zorggroep, kunt u contact 
opnemen met het planningsbureau op 
nummer 088 995 74 20.

Wat zijn de kosten?
Afhankelijk van uw zorgverzekeraar zijn er 
wel of geen kosten aan de behandeling 
verbonden. Voor meer informatie hierover 
kunt u het bovenstaand nummer bellen.
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Bij ViVa! Zorggroep werken psychologen die gespecialiseerd zijn in de 
behandeling en begeleiding van de ouder wordende mens en zijn omgeving. 
Zij zijn bij uitstek bekend met de psychische problemen die samenhangen met 
het ouder worden. 

Geestelijke zorg

Consulten 
U kunt thuis een geestelijk verzorger 
consulteren. De geestelijk verzorger 
verkent samen met u de zorgen en 
vragen die op u afkomen, zoals het 
verlies van een dierbare, de overgang 
naar een andere levensfase en andere 
bestaansvragen die u bezighouden. 
Hierbij wordt uitgegaan van uw eigen 
levensbeschouwing en levenservaring. 
De geestelijk verzorger heeft een 
professionele geheimhoudingsplicht. 

Uitvaarten en crematies
De geestelijk verzorgers van  
ViVa! Zorggroep zijn beschikbaar voor het 
verzorgen van vieringen en leiden van 
een uitvaart of crematie. Hierbij wordt 
altijd eerst een voorbereidend gesprek 
met de naaste familie en/of betrokkenen 
gevoerd. 

Wat zijn de kosten?
Het leiden van een uitvaart of crematie 
is niet inbegrepen in de AWBZ of de 
zorgverzekering, maar mogelijk wel in uw 
uitvaartverzekering. Voor het leiden van 
een uitvaart worden kosten in rekening 
gebracht. De tarieven kunt u opvragen 
via het telefoonnummer 088 995 74 20.

Bij ViVa! Zorggroep zijn geestelijk verzorgers werkzaam.  
In de verpleeghuizen en de woonzorgcentra staan zij de bewoners 
onder meer bij in vragen en gevoelens die (de overgang naar) het 
verblijf in een zorginstelling met zich meebrengen. Voor cliënten in de 
thuissituatie bieden zij de volgende diensten aan: 



Maaltijdservice aan huis

Maaltijdservice Tafeltje Dekje is een 
voorziening voor ouderen. De maaltijden 
zijn bestemd voor iedereen die (tijdelijk) 
niet in staat is zelf te koken. Dat kan zijn 
door ziekte, in verband met herstel of na 
een ziekenhuisopname. Het kan ook zijn 
dat het koken teveel wordt, bijvoorbeeld 
omdat de jaren gaan tellen of door het 
achteruitgaan van de lichamelijke of de 
geestelijke gesteldheid.

De maaltijden worden op een speciale 
manier bereidt, zodat ze lang houdbaar 
blijven. Deze maaltijden moeten verwarmd 
worden in de magnetron. Bovendien 
wordt er speciaal voor ouderen gekookt 
en is de smaak uitstekend. Er is een keuze 
uit 20 maaltijden, 20 soepen en 10 nage
rechten. Diëten zijn geen probleem.

Wat zijn de kosten? 
Afhankelijk van het inkomen kan er een 
vermindering van de kosten plaatsvinden.  
Voor meer informatie hierover kunt u 
altijd uw eigen gemeente bellen.

Hoe moet ik betalen?
Om de kosten laag te houden,  
regelen wij de betaling via een incasso.  
U ontvangt een formulier om ons hiertoe 
te machtigen.

Hoe meld ik me aan?
Voor meer informatie of voor aanmelding 
voor de Maaltijdservice kan men contact 
opnemen met Maaltijdservice Tafeltje 
Dekje, via telefoonnummer 088 995 71 20.

Maaltijdservice is één van de diensten van 
ViVa! Zorggroep. Van oudsher is dit de 
vertrouwde maaltijdservice bij uitstek!
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Voeding en dieet

De diëtist is dé deskundige op het 
gebied van voeding en gedrag bij 
gezondheid en ziekte. Of u nu jong bent 
of oud; u kunt bij ViVa! Zorggroep terecht 
voor persoonlijke dieetbehandeling en 
voedingsadvies. U kunt bij ons op één 
van de diverse spreekuurlocaties komen 
of wij komen bij u thuis. Maar u bent ook 
welkom op een voorlichtingsbijeenkomst 
of een cursus. De diëtist werkt nauw 
samen met bijvoorbeeld de oncologie, 
COPD en wondverpleegkundige. 

Hoe regel ik deze zorg? 
Om voor vergoeding in aanmerking te 
komen heeft u een verwijzing nodig van 
uw arts of specialist. De diëtisten van 
ViVa! Zorggroep zijn bereikbaar via het 
telefoonnummer 088 995 74 20. Via dit 
nummer kunt u informatie verkrijgen of 
een afspraak met een van onze diëtisten 
maken. 
Speciale spreekuren zijn er voor sporters, 
cliënten met diabetes, een verstandelijke 
handicap of een eetstoornis.  
Bij diabetes kunt u gebruik maken van het 
gecombineerde spreekuur van de diëtist 
en de diabetesverpleegkundige. 

Wat zijn de kosten? 
Dieetadvisering, via verwijzing, is 
opgenomen in de basisverzekering.  
Bent u aanvullend verzekerd, dan heeft u 
veelal nog recht op extra uren. Raadpleeg 
hiervoor uw zorgverzekeringspolis. 
U kunt ook zonder verwijzing bij ons 
terecht. De kosten voor begeleiding 
komen dan voor eigen rekening. 

Gezondheidsproblemen zoals diabetes, overgewicht, 
doorliggen, voedselallergie, kanker en hart- en 
vaatziekten hebben een relatie met uw voedings-
gewoonten. Uw voedingsbehoeften zijn ook anders als 
u bijvoorbeeld intensief sport beoefent, zwanger bent 
of als u ouder wordt. 

Uit eten bij u in de buurt?
Bij de diverse woonzorgcentra van 
ViVa! Zorggroep zijn ook restaurants  
waar u als 55+er kunt aanschuiven,  
de zogenoemde open eettafel. Maar 
natuurlijk kunt u uw kinderen of/en 
kleinkinderen meenemen. Ook kunt u bij 
deze locaties terecht als u een receptie  
of een verjaardagsfeestje wilt geven.  
Hier kunt u een heerlijke maaltijd 
genieten. Hiernaast vindt u een overzicht 
van de locaties met een open eettafel. 
Wilt u meer over deze restaurants weten? 
Dan kunt u altijd naar de betreffende 
locatie bellen. 

Beverwijk
Lommerlust (t/m november 2013)
Huis ter Wijck 
ViVa! Elsanta (vanaf november 2013)

Heemskerk
Westerheem
Sint Agnes 
Meerstate
Heemswijk

Uitgeest
Geesterheem 

Akersloot 
Strammerzoom 

Limmen
De Cameren 

Heiloo
Overkerck
de Loet 

Castricum
de Boogaert
de Santmark

Zie voor adressen en telefoonnummers 
pagina 42 
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Tijdelijk verblijf

U kunt van tijdelijk verblijf gebruik maken 
als:
•  degene die altijd voor u zorgt ziek 

wordt of met vakantie gaat;
•  u alleen woont en ziek wordt;
•  u uit het ziekenhuis komt, maar toch 

nog even aan moet sterken om weer 
voor uzelf te kunnen zorgen.

Hoe krijg ik deze zorg?
U komt in aanmerking voor tijdelijke 
verblijf als:
•  u in de regio ( Heemskerk, Beverwijk, 

Castricum en Uitgeest of Heiloo) 
woont;

•  het niet goed mogelijk is in de eigen 
thuissituatie de benodigde hulp te 
bieden;

•  de benodigde hulp binnen de 
mogelijkheden van het woon en 
zorgcentrum geboden kan worden;

•  als zeker is dat een vooraf afgesproken 
termijn niet wordt overschreden. 

Daarbij heeft u een indicatie nodig.  
Deze indicatie wordt vastgesteld door  
het Centrum Indicatie Zorg (CIZ). 
U kunt contact opnemen met onze 
medewerkers van Zorgbemiddeling.  
Zij zijn bereikbaar tijdens kantoordagen 
van 8.30 tot 17.00 uur via telefoon
nummer 088 995 86 40.

Wat zijn de kosten?
De kosten van tijdelijk verblijf is geregeld 
via de AWBZ en wordt grotendeels 
vergoed. U betaalt een eigen bijdrage.
Zie hiervoor www.hetcak.nl.

In sommige vestigingen van ViVa! 
Zorggroep bestaat ook de mogelijkheid 
om te logeren. Hier heeft u geen  
CIZindicatie voor nodig; u betaalt  
het verblijf dan zelf. 

Professionele  
alarmopvolging

In geval van nood drukt u op de knop  
van het zendertje dat u altijd bij u draagt. 
De meldkamer maakt direct contact 
met u en bepaalt wat er verder moet 
gebeuren. Dat kan bijvoorbeeld het 
inschakelen van een contactpersoon of 
ambulance zijn.  
Indien u geen contactpersonen heeft, of 
hen hiermee niet wilt belasten, kunt u 
een abonnement nemen op professionele 
alarmopvolging. In dat geval kunt 
u gebruik maken van een ervaren 
verpleegkundige van ViVa! Zorggroep  
die 24 uur per dag bereikbaar is. 

Hoe regel ik deze zorg  
en wat zijn de kosten? 
Voor informatie over de kosten kunt 
u contact opnemen met SenZ, de 
ledenservice van ViVa! Zorggroep. 
Het telefoonnummer is 088 995 88 22.  
Het emailadres is info@senzpas.nl

Er kunnen zich altijd situaties voordoen waarbij 
dringende hulp noodzakelijk is. Bijvoorbeeld als u 
valt of als u plotseling onwel wordt en niet meer bij 
de telefoon kunt komen. In dit soort situaties kunt u 
gebruik maken van een alarmeringssysteem. 
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Als u tijdelijk niet in staat bent om zelfstandig te wonen en voor uzelf te zorgen dan 
kunt u tijdelijk verzorging en ondersteuning in een van de vestigingen van ViVa! 
Zorggroep ontvangen. De verblijfsduur is maximaal 6 weken en kan zonodig met 
een zelfde termijn verlengd worden. Na uw verblijf gaat u in principe terug naar 
uw thuissituatie, eventueel aangevuld met hulp op het gebied van huishouding, 
verzorging en/of verpleging.
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Het SenZaanbod is gerangschikt in de 
volgende rubrieken:
 

zoals de kapper, pedicure, 
maaltijden of huishoudelijke 
hulp

zoals een Health Check, 
Massage, Yoga of zwemmen

zoals eenvoudige loophulp
middelen of personenalarmering 

De Serviceadviseur zoekt samen 
met u naar oplossingen

zoals zorg, woon en 
schade verzekeringen of 
Thuiszorgwinkel

 Cursussen en activiteiten, zoals 
Eerste Hulp bij Kinderongevallen 
of Instructie tablet en mobiele 
telefoon

Vijf meest genoemde redenen om lid  
te worden:
1.  Gratis uitleen van krukken, looprek 

e.d.
2.  Korting op alle cursussen en diensten
3.  U bent al cliënt bij ViVa! Zorggroep 

en het SenZaanbod is een mooie 
aanvulling

4.  Uw gezinsleden profiteren ook van het 
lidmaatschap; een abonnement geldt 
voor het hele huishouden

5.  Uit solidariteit

Wilt u ook lid worden van SenZ, de 
ledenservice van ViVa! Zorggroep?  
Bel voor meer informatie 088 995 88 22 
of kijk op www.senzpas.nl

Vrijwillige thuishulp

Deze vrijwilliger neemt de zorg tijdelijk 
over. De taken van een vrijwilliger 
bestaan bijvoorbeeld uit het maken 
van een praatje, een stukje wandelen, 
ziekenhuisbegeleiding of gewoon 
aanwezig zijn. Er zijn ook vrijwilligers 
voor de ondersteuning van een chronisch 
zieke, zij begeleiden de zieke bij allerlei 
zaken en zijn in eerste instantie niet ter 
ontlasting van de mantelzorger. Dit wordt 
buddyzorg genoemd. 

Hoe regel ik deze zorg?
MaatjeZ is een organisatie die mantel
zorgers onder steunt. Zij krijgt hiervoor 
subsidie van de gemeenten. Zij leidt 
de vrijwilligers op en bemiddelt bij de 
inzet van een vrijwilliger. Eén telefoontje 
naar MaatjeZ is voldoende. U kunt ook 
een kijkje op de website nemen. Een 
vrijwilligerscoördinator van MaatjeZ 
neemt dan contact met u op en maakt 
een afspraak voor een huisbezoek.  
Zo kan bepaald worden welk soort 
vrijwilliger het beste bij u en uw 

naaste past. U kunt bellen met het 
telefoonnummer 088 995 77 88 of kijken 
op de website www.maatjez.nl.

Wat zijn de kosten?
Er zijn geen kosten verbonden aan deze 
vorm van ondersteuning en u hebt geen 
indicatie van het CIZ nodig. 

Als u zorgt voor een naaste die ziek of gehandicapt is, komt er veel op 
u af. Het kost tijd en energie om, naast de zorg, praktische zaken te 
regelen en ook nog voor uzelf te zorgen. Helaas schiet dat laatste er 
vaak bij in. Toch is het juist zo belangrijk dat ook u gezond blijft om de 
zorg vol te kunnen houden. Door het inzetten van een vrijwilliger krijgt 
u als mantelzorger even tijd voor uzelf.
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SenZ, de ledenservice 
van ViVa! Zorggroep

U wilt zo lang mogelijk zelf alles blijven regelen en zo min mogelijk 
afhankelijk zijn van anderen. Met de SenZpas kunt u zelf bepalen wat 
u uit handen geeft aan een ander. Zoals dat klusje dat al zo lang ligt, of de 
belastingaangifte die gedaan moet worden. Iedereen kan lid worden van SenZ, 
ongeacht leeftijd of woonsituatie. SenZ bemiddelt voor haar leden bij een groot 
aantal diensten op het gebied van wonen, welzijn en zorg. Zij heeft hiervoor 
afspraken gemaakt met gekwalificeerde dienstverleners. Leden krijgen op vertoon 
van de SenZpas korting of betalen een speciale ledenprijs.
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Mantelzorgondersteuning

Praktische hulp
Als mantelzorger heeft u al genoeg 
regelzaken. De dagelijkse zorg 
brengt veel papieren met zich mee: 
aanvragen, indicaties, correspondentie 
met instanties. U kunt hulp krijgen bij 
het aanvragen van respijtzorg of een 
mantelzorgcompliment. Ook kunt u 
ontlast worden in de dagelijkse zorg 
door de inzet van een zorgvrijwilliger, die 
enkele uren per week of maand de zorg 
van u uit handen neemt. 

Consulten
De mantelzorgondersteuning van 
MaatjeZ is ook gericht op de emotionele 
aspecten van mantelzorg. Met de 
mantelzorgconsulent kunt u uw 
positie en ervaringen als informele 
zorgverlener bespreken. Het kan u 
sterken in de omgang met de ziekte 
of handicap van uw naaste, u kunt 
leren duidelijker uw grenzen aan 
te geven. De mantelzorgconsulent 
kan u, indien wenselijk, aanmelden 
voor een lotgenotengroep of een 
voorlichtingsbijeenkomst. 

Voorlichting en advies
MaatjeZ, Centrum voor Mantelzorg 
biedt voorlichting en scholing, werkt 
nauw samen met andere instanties en 
biedt preventief advies aan betrokkenen 
bij mantelzorg. Scholieren kunnen 
voorlichting krijgen over mantelzorger 
zijn op jonge leeftijd, volwassenen 
kunnen advies krijgen over de dagelijkse 
zorg, ouderen kunnen terecht voor 
informatie over dementie of regionale 
woonvoorzieningen. 

Hoe regel ik deze dienst?
Eén telefoontje naar MaatjeZ is 
voldoende. MaatjeZ, Centrum voor 
Mantelzorg is actief binnen de 
gemeenten Beverwijk, Heemskerk, 
Castricum en Uitgeest. U kunt bellen met 
het telefoonnummer 088 995 77 88 of 
kijken op de website www.maatjez.nl.

Wat zijn de kosten?
Er zijn geen kosten verbonden aan deze 
vorm van ondersteuning en u hebt geen 
indicatie nodig. Deze ondersteuning 
wordt gefinancierd vanuit de gemeente.

Tijd om voor je zelf te zorgen schiet er bij mantelzorgers vaak bij in. Toch heeft u  
uw energie en gezondheid hard nodig om de dagelijkse zorg vol te kunnen houden. 
Bij MaatjeZ, Centrum voor Mantelzorg, kunt u mantelzorgondersteuning krijgen  
die kan bijdragen aan de versterking van de mantelzorger. 
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Zorg op Afstand,  
zeker van zorg 

Met Zorg op Afstand bent u in contact 
met ons als het nodig is én kunnen wij 
contact met u opnemen via de tablet of 
computer. Elkaar kunnen zien, vinden wij 
heel belangrijk. Even een praatje maken 
of ondersteuning vragen bij de zorg. Via 
Zorg op Afstand heeft u de zekerheid van 

een verpleegkundige. Een professional bij 
wie u dag en nacht terecht kunt, via uw 
tablet thuis.

Waar kunt u ons bereiken?
Voor meer informatie kunt u contact 
opnemen via het nummer 088 995 88 22.

Direct en persoonlijk contact met onze professionele verpleegkundige via een 
beeldscherm thuis? Dat kan door het nieuwste van het nieuwste binnen de 
thuiszorg: Zorg op Afstand. U kunt met onze medewerkers overleggen, advies 
vragen en krijgen via een tablet (kan ook via de PC) bij u thuis, op het moment 
wanneer u dat wilt. Zorg op Afstand is geen vervanging van, maar een nuttige 
aanvulling op uw gewone zorg!

Trees is een apparaatje dat de demen
terende cliënt bij zich draagt, waardoor 
de mantelzorger met een telefoon, 
een tablet (bijvoorbeeld een iPad) of 
computer op een digitale kaart ziet waar 
de cliënt zich bevindt. Degene die ‘Trees’ 
draagt, kan ook met Trees bellen en 
gebeld worden.  
Op het apparaat staan cijfers en een  
SOSknop. Achter de cijfers 1, 2 en 3 
kunnen bijvoorbeeld de telefoonnummers 
van de mantelzorgers staan. Als de 
SOSknop wordt ingedrukt, neemt de 
alarmcentrale op. De alarmcentrale kan, 
door het GPSsysteem, precies zien waar 
de persoon zich bevindt. 

Verder kan Trees ook een denkbeeldige 
bewegingszone (virtueel hek) plaatsen. 
Dit betekent dat er een signaal naar de 
mantelzorger(s) gaat, als de gebruiker 
van Trees zich buiten de bewegingszone 
begeeft.

Waar kunt u ons bereiken?
Voor meer informatie kunt u contact 
opnemen via het nummer 088 995 80 00. 

Trees biedt bewegingsvrijheid
Mensen met dementie vormen een kwetsbare groep in onze samenleving. Een veel 
voorkomend probleem bij dementie is het (ver)dwalen. Een probleem waardoor 
het niet meer vanzelfsprekend is om alleen op pad te gaan. Het gevolg is dat 
dementerenden steeds vaker thuis blijven; een beperking van de vrijheid van zowel 
de dementerende als de mantelzorger. Om de onafhankelijkheid van mantelzorgers 
en mensen met dementie te vergroten is daarom ‘Trees’ ontwikkeld. 
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Volledig Pakket Thuis

Onze medewerkers helpen u graag met 
uw dagelijkse activiteiten of begeleiden u 
bijvoorbeeld naar de tandarts of de kap
per. Maar ze assisteren u ook bij uw per
soonlijke verzorging of komen bij u langs 
in geval van nood. Doet u graag mee aan 
activiteiten die worden georganiseerd in 
uw gemeente, maar ziet u er tegenop om 
alleen te gaan? Onze medewerkers staan 
graag voor u klaar.

Welke mogelijkheden zijn er? 
•  Een ruime keuze uit warme maaltijden.
•  Hulp bij het huishouden.
•  Persoonlijke verzorging en verpleging.
•  Alarmopvolging 24 uur per dag.
•  Begeleiding naar de therapeut, kapper, 

pedicure etc. 
•  Ondersteuning bij activiteiten, zoals sa

men boodschappen doen, wandelen etc.
•  Mogelijkheid tot deelname aan recrea

tieve programma’s, bijvoorbeeld in het 
nabijgelegen woonzorgcentrum.

•  Ondersteuning bij het regelen van dien
sten, administratie etc. 

•  Klusjes in  en rond het huis.
•  Mantelzorgondersteuning.

Hoe regel ik deze zorg?
Na aanmelding maakt een verpleegkun
dige van ViVa! Zorggroep een afspraak bij 
u thuis om uitgebreid uitleg te geven over 
wat Volledig Pakket Thuis u kan bieden. 
Tijdens dit persoonlijke gesprek worden 
uw specifieke wensen en behoeften be
sproken. Uiteraard is het mogelijk dat er 
een familielid of bekende bij dit gesprek 
aanwezig is.

Waar kunt u ons bereiken?
Voor vragen kunt u contact opnemen met 
ViVa! Zorggroep, telefoon 088 995 86 40. 
Vraag naar de afdeling Zorgbemiddeling. 

Wat zijn de kosten?
De kosten voor het volledig pakket thuis 
worden vergoed vanuit de AWBZ. Net als 
bij thuiszorg of hulp bij het huishouden 
van de WMO, geldt voor u een eigen 
bijdrage. Het bedrag wordt bepaald en in 
rekening gebracht door het CAK (Centraal 
Administratie Kantoor). Voor vragen over 
de kosten van uw eigen bijdragen kunt u 
contact opnemen met het CAK, telefoon 
0800 00 87. 

Als u graag thuis wilt blijven wonen, en u heeft meer begeleiding, ondersteuning of 
verzorging nodig, dan kunt u gebruik maken van ons aanbod Volledig Pakket Thuis 
(VPT). Het Volledig Pakket Thuis is een arrangement van zorg en diensten, toegespitst 
op uw persoonlijke wensen, dat u thuis, in uw vertrouwde omgeving, ontvangt.

Ontmoetingscentrum 

Vergeetachtigheid is iets waar iedereen wel eens last van heeft.  
Bij dementie zijn de geheugenproblemen zo ernstig dat ze het 
dagelijks leven verstoren. Voor de betrokkene wordt het leven 
steeds ingewikkelder, voor de directe verzorger is het omgaan met de 
veranderingen in gedrag en stemming moeilijk. 

In een ontmoetingscentrum kunnen 
mensen met dementie en mantelzorgers 
een tot vier dagen in de week terecht 
voor contact met lotgenoten, voor 
begeleiding bij het omgaan met de 
gevolgen van dementie en het doen van 
activiteiten. Het bijzondere van deze 
dagbehandeling is dat zowel de mensen 
met dementie als de mantelzorger 
begeleiding krijgen en dat gedurende het 
proces de plaats van de begeleiding in 
het vaste team begeleiders niet wisselt.
Voor de bezoekers richten de 
activiteiten zich op het stimuleren van 
de zelfredzaamheid, het onderhouden 
van vaardigheden en het geheugen, 
het opbouwen en onderhouden van 
contacten en het hebben van een 
plezierige dagbesteding. Voor de 
mantelzorgers is er gelegenheid tot 
lotgenotencontact, deelname aan 
een gespreksgroep, informatieve 
bijeenkomsten en ondersteuning en 
advies in de vorm van een persoonlijk 
gesprek. 

Hoe regel ik deze zorg?
Voor deelname aan het ontmoetings
centrum is een indicatie van het CIZ 
noodzakelijk, deze kunt u via de huisarts 
verkrijgen of de casemanager. 

Waar kunt u ons bereiken?
De ontmoetingscentra zijn gevestigd 
in Wijkcentrum Waterrijck, woonzorg
centrum Sint Agnes in Heemskerk, 
in woonzorgcentrum De Boogaert in 
Castricum. 
Voor vragen kunt u contact opnemen met 
ViVa! Zorggroep, telefoon 088 995 86 40. 
Vraag naar de afdeling Zorgbemiddeling. 

Wat zijn de kosten?
De kosten van het ontmoetingscentrum  
is geregeld via de AWBZ. U betaalt een 
eigen bijdrage.  
Zie hiervoor www.hetcak.nl. 
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Activiteiten in de wijk

Een kaartje leggen, gezamenlijk een hapje eten of sporten in de bewegingstuin … 
Bij ViVa! Zorggroep kunt u ook voor dergelijke activiteiten terecht. Want het leven 
moet ook geleefd worden: ViVa! la Vie. 

Waar kunt u dit doen?
Elke huis van ViVa! heeft zijn eigen 
activiteitenprogramma, niet alleen voor 
de mensen die in het woonzorgcentrum 
cq verpleeghuis wonen, maar ook voor 
de bewoners in de wijk. En voor ieder wat 
wils. 

Waar kunt u ons bereiken?
Voor meer informatie over de activiteiten 
in uw buurt, neem contact op met het 
centrale telefoonnummer 088 995 80 00 
en vertel in welke wijk u woont. 

Wat zijn de kosten?
Een wandeling, zingen, dansen, puzzelen, 
tuinieren, creatief bezig zijn behoort tot 
mogelijkheden om lekker bezig te zijn, 
nieuwe mensen te ontmoeten, op andere 
gedachten te komen. Ook worden er 
uitstapjes georganiseerd waar u zich op 
in kunt schrijven. Aan elke activiteit hangt 
natuurlijk wel een prijskaartje. Maar deze 
prijzen zijn niet dermate dat u dit leuke 
uitje ervoor hoeft te laten. 

ViVa! Zorggroep biedt meer dan alleen 
zorg aan huis. Onze overige zorg en  
diensten kunt u ook vinden in: 
1.  de algemene brochure ‘Goede zorg  

betekent kwaliteit van leven’. 
2.  de brochure ‘Een bewuste keuze’, 

waarin u alle woonzorgcentra en ver
pleeghuizen met hun karakteristieken 
op een rij aantreft. 

3.  de brochure ‘Gezond zijn en blijven’, 
waarin u informatie vindt over onder
steuning bij mantelzorg, begeleiding bij 
ontwikkeling en opvoeding van jonge 
kinderen, het huren, kopen en lenen van 
hulpmiddelen en verpleegartikelen in 
de thuiszorgwinkel en wat u als abonnee 
van SenZ voor kortingen krijgt op  
cursussen, workshops, een zorgver
zekering en verschillende  
servicediensten en producten. 

Werkgebied 
De kern van ons werkgebied ligt in 
VelsenNoord en de gemeenten Beverwijk, 
Heemskerk, Uitgeest, Castricum, Heiloo, 
Alkmaar, Bergen en Heerhugowaard.  
Buiten dit gebied mogen wij ook Hulp bij 
het Huishouden bieden in regio Zaan
streek/Waterland, Haarlem en omstreken 

en WestFriesland. In Haarlem leveren 
wij ook verzorging en verpleging thuis. 
ViVa! Zorggroep heeft haar werk gebied 
verdeeld in wijken. In deze verschillende 
wijken worden tal van voorzien ingen 
gerealiseerd om mensen in staat te stellen 
zo lang mogelijk zelfstandig thuis te blijven 
wonen. Hiervoor worden verschillende 
wijkzorgcentra ontwikkeld. 

Meer informatie over  
ViVa! Zorggroep
 

Voor alle zorg en diensten kunt u bij ons aan één loket terecht. U kunt 
uw vragen stellen of zich laten adviseren door onze medewerkers. Indien 
u de leveringsvoorwaarden, het privacyreglement of een klachtenfolder/
formulier wilt ontvangen, kunt u ook contact opnemen met ViVa! Zorggroep. Als u 
een indicatie nodig heeft voor één van onze zorgdiensten dan kunt u zich wenden 
tot de regionale vestiging van het CIZ. Voor financiële vragen kunt u het zorgkantoor 
benaderen of het Centraal Administratie Kantoor. 



Hoofdkantoor
ViVa! Zorggroep 
Parlevinkerstraat 23,
1951 AR VelsenNoord
Postbus 95, 1960 AB Heemskerk
T 088 995 80 00
E info@vivazorggroep.nl
I www.vivazorggroep.nl

Zorgbemiddeling
T 088 995 86 42
T 088 995 86 43

Haarlem
ViVa! Zorggroep
Vestiging Haarlem
Schipholweg 1, 2034 LS
T 088 995 80 80

Heemskerk
Woonzorgcentrum Sint Agnes
Zamenhof 65, 1962 GA 
Ook verpleeghuisplaatsen

Woonzorgcentrum Westerheem *
Westerheem 90, 1964 EJ 

Verpleeghuis Heemswijk
Heemswijk 1, 1964 RM 

MaatjeZ, centrum voor mantelzorg
Postbus 95, 1960 AB
T 088 995 77 88
I www.maatjez.nl

Waterrijck, woningen met 
verpleeghuiszorg
Lessestraat1, 1966 SG 
Vanuit dit wijkcentrum wordt alle zorg-  
en dienstverlening aangeboden

Verpleeghuis Meerstate
Mozartstraat 91, 1962 AB

SenZ, ledenservice van ViVa! 
Zorggroep
Diensten-aan-huis, cursussen en 
bewegingsaanbod
Postbus 95, 1960 AB 
T 088 995 88 22
I www.senzpas.nl

Heemskern, wijkcentrum
Maltezerplein 25, 1961 JC 

Beverwijk 
Woonzorgcentrum en dagverzorging 
Lommerlust *
Peperstraat 17, 1941 GA
(t/m nov. 2013)

ViVa Elsanta
President Kennedyplein 225, 1945 SG
(vanaf nov. 2013)

Woonzorgcentrum Huis ter Wijck *
Plesmanweg 1, 1945 WK

Bree-peper, kleinschalig wonen
Breestraat 154  156  156a, 1941 EN 

Wijkcentrum Prinsenhof 
Beatrixlaan 28, 1947 HS
Vanuit dit wijkcentrum wordt alle  
zorg- en dienstverlening aangeboden 

ViVa! Zorggroep 
Dagbesteding
Bullerlaan 4 B, 1945 SR 

Parktoren Zeta
Woningen met zorg en  
ondersteunende diensten
J. Van der Hoopstraat, 1945 TS

De Citadel, gezondheidscentrum
Steenhouwerskwartier 29, 1967 KD 

Heerhugowaard
FORUM II, Woonvoorziening
Stationsplein 39, 1703 WD

Akersloot 
Woonzorgcentrum Strammerzoom
Mozartlaan 1 B, 1921 XC

Uitgeest 
Woonzorgcentrum Geesterheem * 
Dokter Brugmanstraat 15, 1911 EN

Vestiginig Uitgeest
Kantoor Thuiszorg 
Middelweg 25, 1911 EA

Limmen
Woonzorgcentrum De Cameren *
Lage Weide 3, 1906 XA
Ook verpleeghuisplaatsen

Castricum
Woonzorgcentrum De Boogaert
De Boogaert 161, 1901 GP

Verpleeghuis Heemstate
Duinenbosch 3A, 1901 NT

Woonzorgcentrum De Santmark * 
De Santmark 1, 1901 WZ
Ook verpleeghuisplaatsen

Thuiszorg Castricum/Limmen
Kantoor thuiszorg
Geesterduinweg 5, 1902 CB

Heiloo
Woonzorgcentrum Overkerck *
Stationsweg 92 C, 1852 LN

Woonzorgcentrum De Loet *
Omloop 22, 1852 RJ
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Adressen

* Bij deze locaties bevinden zich 
zelfstandige seniorenwoningen
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Centrum indicatiestelling zorg (CIZ), 
www.ciz.nl

Regio Kennemerland
voor de indicatie aanvraag
Postbus 9555
2003 LN Haarlem
T 088 789 13 40

Regio Noord-Holland Noord
voor de indicatie aanvraag
Postbus 9306
1006 AH Amsterdam
T 088 789 13 30

Het zorgkantoor Kennemerland is
Achmea Zorgkantoor
Postbus 353
8000 AJ Zwolle
T 0900 235 29 89

Het zorgkantoor Noord-Holland Noord is 
Zorgkantoor Noord-Holland Noord
Postbus 676
5600 AR Eindhoven
T 072 537 80 90

Centraal Administratie Kantoor (CAK) 
www.hetcak.nl
Antwoordnummer 1608
2509 VB Den Haag
T 0800 00 87

Thuiszorgwinkel
Heemskerk
Maltezerplein 35 (op het Zorgplein  
boven de Dekamarkt),
1961 JC
mavrij 09.0017.30 uur,  
za 09.0013.00 uur
T 0900 250 00 06

Heemstede
Lieven de Keylaan 7,
mavrij 12.3016.30 uur,  
za gesloten

Haarlem
Stephensonstraat 45, 
mavrij 09.0017.00 uur, 
za 10.0016.00 uur

Alkmaar
Fr. Henddrikstraat 3, 
mavrij 09.0017.30 uur,  
za 09.3016.30 uur

T. 0900 – 2500 006
W. www.medipoint.nl/vivazorggroep 

Zorg regelen 

Voor al uw vragen over zorg hebben wij een centraal nummer  
088 995 80 00. Op werkdagen zijn wij bereikbaar van 8.30 uur - 
17.00 uur. In geval van nood of spoed is het nummer 24 uur per dag 
bereikbaar. Om zorg te krijgen, moet u eerst zorg aanvragen.  
Dat gebeurt bij het Centrum Indicatiestelling Zorg, het CIZ. Het CIZ 
onderzoekt voor welke zorg u in aanmerking komt. Hulp bij het huishouden 
vraagt u niet aan bij het CIZ. Hiervoor kunt u zich wenden tot uw gemeente. 
Ook kunt u even contact opnemen met ons. Onze medewerkers helpen u 
graag bij het regelen van goede zorg.

Wmo
Hulp bij het huishouden valt onder de 
verantwoordelijkheid van de gemeenten. 
De Wet maatschappelijke ondersteuning 
(Wmo) heeft een aantal oude regelingen 
vervangen. Als u behoefte heeft aan 
voorzieningen, zoals een rolstoel, een 
scootmobiel, aanpassingen in uw woning 
of Hulp bij het huishouden dan wordt dit 
via de Wmo geregeld. Hiervoor kunt u 
dus rechtstreeks terecht bij de gemeente. 
De medewerkers van het Wmoloket 
bekijken of u voor deze vorm van 
thuiszorg in aanmerking komt en regelen 
de zorg voor u. Sommige voorzieningen 
lopen echter niet via de Wmo. Krukken of 
een rollator kunt u bijvoorbeeld lenen bij 
de Thuiszorgwinkel of aanvragen bij uw 
zorgverzekeraar.

CIZ 
Voor alle vormen van zorg aan huis, met 
uitzondering van Hulp bij het huishouden, 
heeft u een indicatie van het CIZ nodig. 
Het CIZ stelt vast welke zorg u nodig 
heeft. Dat heet indicatiestelling. Naar 
gelang uw behoeften en mogelijk
heden wordt u geïndiceerd voor één of 
meerdere functies. Er zijn zes mogelijk

heden. Vaak bevat een indicatie een 
combinatie van de functies:
•  persoonlijke verzorging;
•  verpleging;
•  begeleiding;
•  behandeling;
•  verblijf.

Voor zorg aan huis zijn de laatste twee 
indiceringen niet van toepassing. 
In het indicatiebesluit staat vermeld 
hoeveel uur zorg u krijgt en gedurende 
welke periode. De geïndiceerde zorg 
wordt betaald uit de AWBZ. 

Overige adressen



AWBZ
In de Algemene Wet Bijzondere Ziekte
kosten zijn bepaalde zorgdiensten 
onder gebracht. Voor deze diensten heeft 
u een indicatie nodig. De indicaties 
worden verstrekt door het Centrum 
Indicatiestelling Zorg (CIZ). Er wordt 
vastgesteld welke en hoeveel zorg u nodig 
heeft. U kunt dan ook aangeven van wie u 
deze zorg wilt krijgen. U ontvangt thuis 
bericht van de uitslag. U bent wettelijk 
verplicht mee te betalen aan de kosten 
van de zorg. Dit wordt de eigen bijdrage 
AWBZ genoemd. Deze bijdrage is 
afhankelijk van uw jaarinkomen. Onder 
jaarinkomen wordt verstaan uw inkomen, 
AOW, pensioen en rente van spaargelden. 

Eigen bijdrage
U betaalt ook een eigen bijdrage 
voor thuiszorg. Deze eigen bijdrage is 
afhankelijk van het gezinsinkomen en het 
aantal uren zorg per 4 weken. Hoe lager 
uw inkomen, hoe lager uw eigen bijdrage. 
De eigen bijdrage wordt landelijk 
vastgesteld. Wilt u weten hoeveel de 
eigen bijdrage voor u bedraagt? Neem 
dan contact op met het CAK: 0800 1925 
(gratis nummer) of kijk op www.hetcak.nl.

PGB
In feite kan iedereen die een indicatie 
heeft van het CIZ of van de gemeente 
kiezen voor een Persoonsgebonden 
Budget. Voor alle vormen van zorg 
waarvoor u geïndiceerd bent kunt u een 
PGB aanvragen. Voor meer informatie 
hierover kunt u contact opnemen met het 
Zorgkantoor in uw regio.
Een voorwaarde om te kiezen voor een 
Persoonsgebonden Budget is dat u 
zélf in staat bent afspraken te maken 
met de zorgverlener. Wanneer u kiest 

om uw zorg bij ViVa! Zorggroep in te 
kopen dan kunnen de medewerkers 
van ViVa! Zorggroep u hierin prima 
ondersteunen. Met onze medewerkers 
kunt u bespreken welke zorg u nodig 
heeft en wanneer die geleverd wordt. 
Als overigens blijkt dat een PGB niets 
voor u is, dan kunt u nog altijd over
stappen op de reguliere vorm van zorg 
regelen, waarbij ViVa! Zorggroep de zorg 
voor u organiseert en uitvoert. 

Wanneer u kiest voor een Persoons
gebonden Budget, dan stelt het 
zorgkantoor uw budget vast. Ook in dit 
geval betaalt u een inkomensafhankelijke 
bijdrage, die automatisch in mindering 
wordt gebracht op het toegekende PGB. 
Het zorgkantoor stuurt u vervolgens een 
beschikking waarin staat uit welk bedrag 
het PGB bestaat, wanneer het wordt 
uitbetaald en voor welke periode het 
budget geldig is.
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Folders en brochures 

ViVa! Zorggroep heeft een aantal brochures en folders 
uitgegeven. Deze kunt u bestellen via het algemene nummer.  
Ook staan deze op onze website www.vivazorggroep.nl

•   Goede zorg betekent kwaliteit van 
leven

•  ViVa! Zorggroep: een bewuste keuze
•  Gezond zijn en blijven
•  Zorg aan huis
•  U heeft een klacht. Wat nu?
•  Ergo thuis
•  Fysiotherapie
•  Logopedie
•  Psychosociale zorg
•   Decubitus,  

Doorliggen, wat kan ik er aan doen?
•  Wond en stomazorg, in goede handen
•   Goede zorg bij longziekten; een hele 

opluchting 
•   Leven met kanker … hoe gaat dat 

thuis? 
•  Diëtist, wijzer in voeding 
•  Diabetes, goed geregeld
•  Na een CVA weer thuis 
•  Hulp bij het Huishouden 
•  Vrijwilligerswerk
•  Thuisbegeleiding
•  Dagverzorging
•  Tijdelijk verblijf
•  Opleidingen
• Volledig Pakket Thuis

Locatiebrochures
•  ViVa! Elsanta (vanaf november 2013) 
•  De Boogaert
•  De Cameren 
•  De Loet
•  Geesterheem
•   Sint Agnes, verpleegafdeling  

de Kruisberg
•  Sint Agnes
•  Heemstate 
•  Heemswijk
•  Huis ter Wijck
•  Meerstate
•  Overkerck
•  Westerheem
•  De Santmark
•  Strammerzoom 
•  Breepeper
•  Forum II
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