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‘Ik ben lid van ViVa! 
Ledenservice met het 
oog op de toekomst’

Gonny Mantje is al vele jaren heel blij met haar lidmaatschap 
van ViVa! Ledenservice. Dat scheelt haar veel geld, maar 
Gonny vindt het ook handig. ‘Het zorglandschap is ingewik-
keld. Als ik een vraag heb, dan ben ik met één telefoontje of 
e-mail direct aan het juiste adres. Toen mijn schoonmoeder 
nog zelfstandig woonde en Personenalarmering nodig had, 
was dat zo voor elkaar. Toen ze uiteindelijk zorg thuis van ViVa! 
nodig had en vervolgens in Heemswijk ging wonen, werd alles 
perfect en snel geregeld. 
Dat geeft rust!’

‘Jaarlijks maak ik gebruik van de korting via ViVa! 
Ledenservice op mijn zorgverzekering bij Zilveren Kruis. Dat 
levert mij een voordeel op van € 73,65. Dan krijg ik op mijn 
woonverzekering bij Univé nog 5% korting. Dat is een voor-
deel van € 20,47. Dit jaar heb ik mijn hypotheek overgesloten. 

En zo lekker, ik kreeg 10% korting bij de aangesloten notaris. 
Toch even € 65,-. Ik zwem regelmatig recreatief met mijn  
kleinkinderen bij zwembad De Waterakkers in Heemskerk.  
Een feestje! Op vertoon van de ViVa! Ledenpas, krijg ik  
20% korting. Dit jaar scheelde mij dat al € 12,-.Toen ik dit 
vertelde aan mijn zoon (44), is hij direct ook lid geworden van 
ViVa! Ledenservice  Als ik alles bij elkaar optel, bespaar ik zo 
jaarlijks € 171,12! 

En ik heb al gezien dat, als ik geopereerd moet worden  
aan mijn voeten, ik gratis krukken kan lenen bij de 
Thuiszorgwinkel. Zo bespaar ik € 55,20.’

Word óók lid van ViVa! Ledenservice voor € 10,-
Met het jaarlidmaatschap van ViVa! Ledenservice heeft u 
toegang tot verschillende diensten en producten die u helpen 
om prettig en veilig thuis te blijven wonen, voor hulp thuis, om 
gezond en fit te blijven mét interessante kortingen of soms 
zelfs speciaal voor leden: geheel gratis. 

Het lidmaatschap kost € 10,- (i.p.v. € 24,75 per jaar,  
per huishouden) en is geldig tot 31/12/2021.

Vul het aanmeldformulier voor het lidmaatschap  
dat bij deze nieuwsbrief zit, vandaag nog in. 
En stuur het aanmeldformulier (in een envelop zonder  
postzegel) naar: 

ViVa! Ledenservice, 
Antwoordnummer 504
1940 WB Beverwijk

Als u in 2022 lid blijft ontvangt u bovendien van ons  
een leuk presentje!

Word lid van ViVa! Ledenservice voor € 10,- 
Velen gingen u voor!
Gonny Mantje (65) werd in 2005 lid van  
ViVa! Ledenservice. Ze maakt tot op de dag 
van vandaag geregeld gebruik van de dien-
sten en producten die de Ledenservice biedt. 

word lid& ontvangkorting!



De Ledenservice belt met leden en 
cliënten van ViVa! om te vragen hoe 
het met ze gaat. Gewoon om even 
bij te praten en te laten weten dat er 
aan ze wordt gedacht. 

Als het contact goed bevalt, 
wordt er direct een vervolgafspraak 
gemaakt en wordt er ongeveer één 
keer per twee weken even contact 
opgenomen.

Kent u iemand die eenzaam is, een 
steuntje in de rug kan gebruiken in 
de vorm van een gezellig praatje 
of wilt u zelf graag even contact 
hebben? Aarzel dan niet en bel naar 
ViVa! Ledenservice. 

Bereikbaar op maandag t/m vrijdag 
van  8.30 – 17.00 uur op 
088 –  995 88 22 of per e-mail
ledenservice@vivazorggroep.nl

Zomaar een praatje 
Sinds vorig jaar is ViVa! Ledenservice gestart met ‘Zomaar 
een Praatje’ om eenzaamheid onder ouderen tegen te gaan.

Wandelen, 
goed voor u
In augustus stond beweging centraal  
bij de dagbesteding van Waterrijck  
van ViVa! Zorggroep.

Een speciale zomereditie van de wandelvierdaagse 
is opgetuigd waarbij iedere dag gemiddeld 10 cliën-
ten zo’n 2 tot 4 km aflegden, al dan niet met rolstoel. 
Voor cliënten die de vele kilometers niet konden 
lopen, was er een mini- wandeltocht door het park. 
Zo heeft iedereen meegedaan op zijn of haar eigen 
manier en het was een waar uitje. Mooi om te zien dat 
cliënten op deze manier onderdeel zijn en blijven van 
de wijk!

Wandelen is goed voor de bloedsomloop en de 
conditie, vermindert stress, maar zorgt ook nog eens 
voor een betere doorbloeding van de hersenen. 
Wandelen is aan te raden voor iedereen dus ook voor 
ouderen en mensen met dementie. Samen bewegen 
motiveert en is wel zo gezellig.
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Ook bij u in de wijk 
zijn wandelinitiatieven!



Week tegen Eenzaamheid

De Week vindt overal in Nederland plaats; deelname 
staat open voor elke gemeente en alle betrokken 
inwoners, vrijwilligers, maatschappelijke organisaties 
en bedrijven. 

De Week tegen Eenzaamheid kan in elke gemeente 
een andere invulling hebben. De Week tegen 
Eenzaamheid vraagt met ondersteuning van een lan-
delijke publiekscampagne en mediastrategie aandacht 
voor eenzaamheid. 

Dit jaar vindt de Week tegen Eenzaamheid plaats van 
donderdag 30 september tot en met donderdag 7  
oktober 2021. 

De oproep is: ‘Kom erbij’ en de boodschap: ‘Ook jij kunt 
iets doen tegen eenzaamheid’. De Week wordt lande-
lijk geïnitieerd vanuit het VWS-programma ‘Eén tegen 
eenzaamheid’.

Sinds 2010 vindt elk jaar in de eerste week van oktober de Week 
tegen Eenzaamheid plaats. Het is een week vol met activiteiten 
die sociale contacten en sociale netwerken stimuleren. 

Nieuwe folder over Wijkzorg
U wilt zo lang mogelijk zelfstandig thuis wonen. Dan kan het zijn dat u 
vanwege u leeftijd of ziekte hulp en begeleiding of zorg nodig heeft bij 
dagelijkse en/of medische zaken.  

Onze wijkverpleegkundige komt dan bij u langs om de mogelijkheden te 
bespreken. Samen bespreekt u wat nodig is om zelfstandig thuis te kunnen 
wonen en zo zelfredzaam mogelijk te zijn waardoor u de regie en kwaliteit van 
uw leven zo veel mogelijk behoudt. 

Wat kunt u zelf en wat kan uw omgeving betekenen? Welke zorgtechnologie 
kan worden ingezet? Is de inzet van onze medewerkers uit het wijkzorgteam 
nodig? Dit zijn de vragen die u samen bespreekt.  

In de nieuwe folder vindt u alle informatie over de start, 
het verloop en de kosten.  

SeniorWeb is de computerhulp voor u. En bestaat 
inmiddels 25 jaar. 

U vindt er onlinecursussen waar u in uw eigen tempo 
meer leert over computers, tablets, smartphones en het 
internet. Maar u kunt ook hulp vragen via het internet of 
met uw telefoon.

Kent u SeniorWeb?

Kijk op www.seniorweb.nl naar de mogelijkheden. 

kom
erbij!



‘De aanleiding voor het inzetten van de Sensara is 
meestal een gevoel van onszelf of van de familie dat 
het niet goed gaat, dat er meer aan de hand is dan dat 
wij of de familie zien,’ vertelt Karianne. ‘Zo waren er bij 
mevrouw B signalen dat zij weinig bewoog, veel op haar 
stoel zat en dwangmatig gedrag vertoonde. Na overleg 
met mevrouw en familie, werd de Sensara ingezet en ons 
‘onderbuik’ gevoel bleek bewaarheid. 

Mevrouw deed de deuren vaak open en dicht, ze was op 
zoek naar prikkels. Door meer gebruik te maken van de 
dagbesteding, verminderde haar dwangmatige gedrag. 
Met behulp van de Sensara kunnen wij ervoor zorgen dat 
zij langer zelfstandig thuis kan blijven wonen.  

Ook bij mijnheer A, gebruiker van de Sensara, werden 
wij en de familie gerustgesteld. We konden uitlezen dat 
mijnheer nog best wel even thuis kon wonen. 

Mijnheer is vrij stabiel. We hebben wel een Medido bij 
hem geplaatst; hij vergat regelmatig zijn medicijnen te 
nemen. ‘Ik ben heel enthousiast over de nieuwe techno-
logische middelen. Je kunt juist persoonsgerichte zorg 

leveren, omdat je zo goed op de behoefte van de cliënt 
kunt inspelen,’ vindt Karianne. 
‘Met het signaleren van wel of geen afwijkingen voorkom 
je ook risico’s en ontlast je de mantelzorger. Je band met 
de cliënt en familie wordt intenser en het verrijkt je werk. 
En dat is zo mooi!’

Sensara in de wijkzorg
Wijkverpleegkundige Karianne Lensen werkt in wijkzorgteam Uitgeest en is super 
enthousiast over de Sensara. Tot nu toe is bij drie cliënten de Sensara ingezet. 

Wat is de Sensara?

Met de inzet van Sensara kan het wijkzorgteam 

‘meekijken’ wat de cliënt doet.  Op belangrijke 

plaatsen in huis worden sensoren aangebracht, 

bijvoorbeeld bij bed, de deur van de koelkast, 

het toilet en de voor- en achterdeur. Sensara 

ontvangt dan signalen van deze sensoren. 

Die geven vervolgens een overzicht van de 

activiteiten.

Kijk op www.seniorweb.nl naar de mogelijkheden. 

Veilig
thuis 
wonen


