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Mevrouw Vendel is een kwieke dame van 80 jaar. Zij heeft 
zes kinderen, vijftien kleinkinderen en zeven achterkleinkin-
deren. Al twintig jaar is zij lid van ViVa! Ledenservice. 

Door corona is mevrouws drukke agenda op een laag pitje 
komen te staan. Maar ze houdt gelukkig ook van lezen, 
puzzelen, wandelen én facetimen. ‘Ik heb dat geleerd van 
mijn kleinzoon, heerlijk toch even die koppies te zien,’ zegt 
ze lachend.

Toen sloeg het noodlot toe. ‘Ik voelde mij al een tijdje niet 
zo lekker, had duizelingen. Ik wilde de kinderen er niet mee 
belasten. Maar ineens lag ik op de grond. Alles deed zeer.’ 
Familieberaad! ‘Mijn zoon opperde om Personenalarmering 
te nemen en na vier weken had ik het al nodig! Ik voelde mij 

Personenalarmering 
Ook in vakantieperiode een gerust gevoel

MaatjeZ organiseerde 17 juni een eerste wandeling voor 
mantelzorgers uit Beverwijk, Heemskerk, Castricum en 
Uitgeest. En hier gaan we mee door!

De meeste mantelzorgers zijn vooral gericht op het zorgen 
voor een ander.

Het doel is dat de mantelzorger even los is van alle dagelijkse 
beslommeringen en zorgtaken, door er even op uit te gaan en 
zo tijd voor zichzelf te hebben. Tegelijkertijd is het een mooie 
gelegenheid om andere mantelzorgers te ontmoeten en erva-
ringen te delen. MaatjeZ stelt een afwisselend programma 

samen. Ook kunnen we iemand uitnodigen die tijdens het 
wandelen van de route voor afwisseling zorgt. Heeft u daar 
ideeën over, dan horen we dat natuurlijk graag!

De wandeling is ongeveer een uurtje en na afloop is er een 
kopje koffie of thee. Natuurlijk nemen wij de corona maatrege-
len in acht.

Aanmelden kan via 
info@maatjez.nl; meer info: www.MaatjeZ.nl Ook kunt u bellen 
met de mantelzorgconsulenten Hanna Blankevoort  
(06  – 122 705 04) of Linda Crezee ( 06 – 226 328 69).

 
De vakantietijd breekt aan! 
Kinderen en mantelzorgers gaan met vakantie. Juist in deze tijd 
kan Personenalarmering uitkomst bieden. 

Wilt u meer weten over Personenalarmering?
Neem contact op met ViVa! Ledenservice via 088 – 995 88 22 of 
mail naar: ledenservice@vivazorggroep.nl

weer niet lekker en drukte op de alarmknop. Via 
het kastje op de vensterbank klonk een vriende-
lijke vrouwenstem. Er kwam direct hulp. Dat is zo’n 
gerust gevoel en voor mijn kinderen is het ook 
een fijne gedachte. Zeker nu met de aankomende 
vakantieperiode als al mijn kinderen met vakantie 
gaan!’

Wat is Personenalarmering?
In uw huis wordt een alarmapparaat geïnstalleerd 
en u draagt een halsmedaillon. Met één druk op de 
knop belt u naar de alarmcentrale. Dit kan dag en 
nacht, vanaf elke plek in en om het huis. Een ver-
pleegkundige staat u dan te woord. Als het nodig 
is, komt er zo snel mogelijk iemand naar u toe om 
te helpen. Dit kan een mantelzorger, een mede-
werker van ViVa! Zorggroep of zelfs een ambu-
lance zijn. Personenalarmering geeft ouderen, hun 
kinderen en mantelzorgers een veilig gevoel.

Wandelen met mantelzorgers



‘Een mooie ontwikkeling’, 
vindt projectleider Caroline van 
Voorthuysen. ‘Social media wordt 
steeds belangrijker in de commu-
nicatie. We werken natuurlijk al met 
Facebook, LinkedIn en Instagram, 
dus WhatsApp sluit hier perfect bij 

aan. Zo kiest iedereen zelf welke 
vorm van contact het beste bij hem 
of haar past. Bovendien kunnen wij 
zo veel sneller de vraag beantwoor-
den of doorsturen naar de juiste 
persoon. Blij dat we dit nu kunnen 
aanbieden!  

Ons WhatsApp-nummer is
06  – 144 617 26 en is bereikbaar 
van: ma-vr tussen 8.00 – 22.00 uur en  
za-zo tussen 9.00 – 17.00 uur.

ViVa! ook bereikbaar via WhatsApp!
Iedereen buiten ViVa! kan ons tegenwoordig ook via WhatsApp bereiken! Dat betekent dat we met dit extra 
kanaal, op een laagdrempelige manier bereikbaar zijn voor onze cliënten en anderen buiten de organisatie.

Onze nieuwe bestuurder Marja Sleeuwenhoek 
Marja Sleeuwenhoek: 'Sinds juni ben ik aan de slag bij ViVa! 
Zorggroep als bestuurder. Ik ken ViVa! als een organisatie die 
het welbevinden en de tevredenheid van cliënten en mede-
werkers voorop stelt en de kwaliteit van de dienstverlening 
zeer belangrijk vindt. Dat spreekt me bijzonder aan.

ViVa! is een prachtige organisatie, met gedreven en enthou-
siaste medewerkers, die elke dag weer, direct of indirect, klaar 
staan voor de cliënten. En nu, na de eerste weken voel ik mij zeer 
welkom, de ontvangst was hartelijk en warm. Binnen ViVa! heerst 
ook een warmte van “betrokkenheid, er samen voor gaan, 
gezamenlijk de schouders eronder, er voor elkaar zijn als we dat 
nodig hebben’, en dat is een goed gevoel.  Samen ViVa! morgen 
een beetje mooier maken dan vandaag, in een, plezierige 
omgeving, waar je van fouten mag leren, en waar samenwerken 
vanzelfsprekend is. Een samenwerking om gezamenlijk de ambi-
ties van de organisatie verder vorm en inhoud te geven'.

In de zomerperiode
Onze medewerkers gaan na een hectisch jaar 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!
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Medewerkers 
Verbeterpunten: 

● Ik zie graag een vast 
team. ● Ik zou willen dat 

de zorgverleners op 
vaste tijden komen.  
● Iets meer tijd per 
cliënt, zodat ze tijd 
hebben voor een 

praatje. ● 

Complimenten: 
● Ik ben tevreden over 
alles. ● Men is over het 
algemeen erg vriendelijk 

en zorgzaam. 
● Ik ben tevreden over 

de deskundigheid van de 
medewerkers. ● 

494 

8,4 8,1 7,5 8,9 8,7 8,7 

81% 

88% 

82% 

8,1 

8,5 

 

 

8,0% 39,8% 52,2%

0% 25% 50% 75% 100%

criticaster passief tevreden respondent promotor

Ervaringen met 
Wijkverpleging 2021 

Deze raadpleging heeft plaatsgevonden in april en mei 2021. Cliënten konden de vragen op papier of online beantwoorden.  
 

Cliënten tevreden over de wijkzorg van ViVa! 

Onder meer wordt gevraagd naar de 
waardering over de medewerkers van 
ViVa!, de ontvangen zorg en of ze ViVa! 
zouden aanbevelen. 

Daarnaast was er ruimte om compli-
menten en verbeterpunten op te schrij-
ven. In onderstaande afbeelding is de 
samenvatting van het resultaat te zien. 

Daarnaast hebben we ook goede 
verbetersuggesties ontvangen waar 
we mee aan de slag gaan. 

De meeste waarderingen (als de 
cliënt hiervoor toestemming heeft 
gegeven) zijn terug te lezen op  

www.zorgkaartnederland.nl.  

Wij zijn natuurlijk 
ontzettend blij met 
deze mooie cijfers  
en de inzet van  

onze medewerkers  
in de wijk! 

In april en mei hebben ruim 1000 wijkzorgcliënten een vragenlijst ontvangen met hierin de 
vraag of zij ervaringen met onze wijkzorg wilden delen. De toegestuurde vragenlijst is een 
landelijk vastgestelde vragenset, ook wel de PREM-wijkverpleging genoemd. 

Heeft u de campagne  
al gezien?
Eind maart is ViVa! een wervings- 
campagne gestart voor medewer-
kers in de wijkzorg. 

Na deze campagne volgde de 
werving van vakantiekrachten en 
zorgmedewerkers voor woonzorg. 

Heeft u hem al gezien?
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Wat doet dagbesteding? 
Met dagbesteding zorgen we dat kwets-
baren zo zelfstandig en prettig mogelijk 
in hun eigen, vertrouwde omgeving 
kunnen blijven. We richten ons op ver-
schillende groepen: ouderen (PG), maar 
ook mensen met NAH (niet aangeboren 
hersenletsel), meerzorg of revalidatie 
kunnen bij ons terecht.

Kwaliteit van leven gaat om meer dan 
het doorkomen van de dagen. We dra-
gen bij aan zelfredzaamheid van onze 
cliënten, zorgen voor ontmoeting en 
verbondenheid, voor het actief houden 
van de geest en het lichaam en gevoel 
van zingeving. 

Dagbesteding geeft de mantelzorgers 
alle ruimte om betrokken te blijven. We 
nemen geen taken van de mantelzorger 
over, maar ontlasten met het aanbod 
van dagactiviteiten, het wegnemen 
van de zorg én waardevolle momenten 
mogelijk te maken. Dagbesteding vindt 
op dit moment plaats op zes verschil-
lende locaties binnen ViVa! Zorggroep: 

Dagbesteding: wat wil de cliËnt? 
Met het oog op dat steeds meer mensen langer thuis blijven wonen en de behoefte voor een dag vul-
ling per generatie wijzigt, bewegen we mee, leveren we maatwerk en gaan we voor vernieuwingen in 
de dagbesteding voor ouderen. 

Sint Agnes, De Boogaert, Waterrijck,  
De Loet, Meerstate en Lommerlust. 

Dagbesteding als onderdeel van de 
Wijkzorg
Dagbesteding past goed binnen alle 
diensten en producten die we graag  
aanbieden om mensen langer thuis te 
laten wonen. Dus ook in de wijk.  

Inspiratie & ambassadeurs van de 
Dagbesteding 
We werken samen met andere organi-
saties om dagbesteding uit te bouwen 
en te verbeteren. Met elkaar denken we 
hierover na om de dagbesteding voor de 
toekomst te ontwikkelen. Hoe en wat? 

We houden u op de hoogte.  

Een geheugensteun: de Tessa
Ook kan Tessa vragen stellen die met ja of nee kunnen 
worden beantwoord. Het antwoord wordt automa-
tisch teruggekoppeld naar de bijbehorende app.

In deze app kunnen in een agenda afspraken worden 
vastgelegd voor een bepaald tijdstip, bijvoorbeeld 
wanneer komen uw verzorgers? Tessa vertaalt deze in 
teksten met haar eigen stem. Zo kan bijvoorbeeld ook 
een herinnering worden gegeven om medicijnen in te 
nemen of dat uw iets te drinken neemt. 

En … Tessa is vooral ook erg leuk: zo kan ze voorstellen 
om een muziekje te spelen. 

Het doel van de Tessa is om ouderen langer zelfstan-
dig thuis te kunnen laten wonen en zelf de regie in 
handen te houden.  

Meer weten over de inzetwijzer van de Tessa?
Stuur een mailtje naar: 
zorgtechnologie@vivazorggroep.nl

Aandacht voor de client
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