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in de etalage

Smoes: ‘Ik heb 
geen tijd voor het

ontbijt!’ 

ons lijf kunnen we verge
lijken met een auto: willen 
we de auto gebruiken, dan 
moeten we eerst de motor 
starten. het soort brandstof 
is ook nog van belang. een 
benzineauto loopt echt niet 
op diesel. zo is het ook met 
ons lichaam.

Om het lichaam zo optimaal mogelijk te laten 
functioneren - bijvoorbeeld voor concentratie 
of groei, wapenen tegen ziekte of overgewicht 
- moeten we het ‘s ochtends opstarten met 
een goed ontbijt. Een bakje fruit of een 
schaaltje melk met chocopops is niet de opti-
male brandstof. Ons lijf functioneert het 
beste op een ontbijt met een granenproduct, 
zoals een broodje kaas, volkoren crackers of 
een schaaltje yoghurt met muesli. Maar ook 
een volkoren boterham besmeerd met halva-
rine en bestrooid met gekleurde hagelslag is 

een prima ontbijt voor bijvoorbeeld de kinde-
ren. Uit onderzoek blijkt dat mensen die de 
dag starten met een gezond ontbijt de rest 
van de dag minder snoepen, gezonder eten en 
minder kans hebben op het ontwikkelen van 
overgewicht. Kortom: wilt u zo gezond moge-
lijk leven? Begin de dag met een goed ontbijt!

Waarom goed ontbijten 
belangrijk is

marije bosman 

Beroep: diëtist bij  
viva! Zorggroep

In de loop der jaren heb ik al 
aardig wat smoezen voorbij 
horen komen op mijn spreek-
uren. Mensen willen enerzijds 
alles doen om hun voedingsge-
woontes aan te passen, maar 
anderzijds tonen zij zich niet 
echt bereidwillig om dingen te 
veranderen. eén van de meest 
gehoorde smoezen is toch wel 
‘Ik heb geen tijd om te ontbij-
ten’.

Met recht een smoes, want 
ontbijten hoeft helemaal niet 
lang te duren. Dek ’s avonds 
vast de tafel, sta een kwartier-
tje eerder op en u heeft alle 
tijd om de dag met een gezond 
ontbijt te beginnen! 

Hoe gezond eet u?
Wilt u weten of u een gezond voe-
dingspatroon heeft? U kunt dan een 
afspraak maken met de diëtist voor 
de voedingscheck. De voedingscheck 
kost normaal € 35,- maar leden van 
onze ledenservice SenZ betalen € 25,-. 
voor een afspraak kunt u bellen naar 
088 – 995 74 20.

voor de eerste 10 aanmeldingen ligt 
een leuk informatiepakketje klaar.
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ViVa! zorggroep richt zich op allerlei vormen 
van wonen, welzijn en zorg in een groot deel 
van noordholland, zowel bij mensen thuis als 
in verpleeg en verzorgingshuizen.

in dit magazine willen wij u graag informeren 
over onderwerpen die daarmee verband hou
den en voor u als lezer wellicht interessant zijn. 
U vindt er tips die u kunnen helpen om zo lang 
mogelijk gezond thuis te kunnen blijven wonen. 
er staat informatie in over vrijwilligerswerk, 
over gezondheidsvraagstukken, over hulpmid
delen, over wonen, over wet en regelgeving, 
kortom over alles waarmee u te maken kunt 
krijgen.

Wij willen u daarbij graag helpen. niet alleen via 
dit magazine, maar ook elke dag via onze 
dienstverlening die voor u beschikbaar is zodra 
u er een beroep op doet.

daar zijn wij voor: om u het leven een stukje 
aangenamer te maken.

lucien van Ruth
Raad van Bestuur

volg ons op

  viva.zorggroep

 @vivazorggroep

 vivaZorggroep

 company/viva-zorggroep
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vriendschap

‘Het is fijn om een 
maatje te hebben met wie 

je dingen kan delen!’ 

‘Vriendschap 
van alle 

leeftijden’

Samen
De heren Bruin en Van Leeuwen leerden elkaar in Overkerck ken-
nen en zijn buurtjes, hun ruime en zonovergoten appartementen 
bevinden zich recht tegenover elkaar. De deuren van hun apparte-
menten staan overdag altijd wijd open zodat ze contact kunnen 
hebben en elkaar een beetje in de gaten kunnen houden. Ze zijn 
niet alleen buren, maar ook vrienden. Ze maken vaak kletspraatjes 
(‘klessebessen’ zoals meneer Van Leeuwen dat noemt) en houden 
van een lolletje. De heer Bruin: ‘Het is fijn om een maatje te hebben 
met wie je dingen kan delen, we zorgen een beetje voor elkaar. 
Als er wat is, zijn we er voor elkaar.’ De heer Van Leeuwen: ‘Ik voel 
me minder alleen omdat ik altijd bij Gerard terecht kan.’ De heer 
Bruin is overduidelijk de gangmaker van de twee, de heer Van 
Leeuwen is een stuk ingetogener. De heer Bruin: ‘We vullen elkaar 
prima aan zo’.

De heer Bruin mag graag puzzelen, maakt cryptogrammen, loopt 
regelmatig met zijn rollater naar buiten toe. Vaak loopt hij naar de 
begraafplaats waar zijn vrouw, die negen jaar geleden is overleden, 
begraven ligt. De heer Bruin is overigens niet de enige ‘Bruin’ in 
Overkerck. Zijn zus, schoonzus en neef wonen er ook. Trots toont 
hij een artikeltje uit de plaatselijke krant ‘vier Bruinen in Overkerck’ 
waarin hij samen met zijn familie op de foto staat. Glimlachend zegt 
hij: ‘Ja, Kees we worden nog echte beroemdheden zo, met al die 
interviews.’ 

De heer Van Leeuwen zijn favoriete bezigheid is het doen van ‘tuk-
kies’, dat doet hij graag en vaak. De echtgenote van meneer Van 
Leeuwen komt dagelijks langs en dan bezichtigen ze samen de tuin 
en genieten van elkaars aanwezigheid. Dat zijn momenten waar Van 
Leeuwen naar uitkijkt. Zijn vrouw woont nog zelfstandig thuis en 
is een vitale dame die nog drie keer per week tennist.

gerard BrUin (90) woont sinds een jaar in woon
zorgcentrum overkerck in heiloo. kees Van leeU
Wen (87) woont daar sinds twee jaar. overkerck is 

gelegen vlakbij het station en het winkelcentrum van 
heiloo, een bedrijvige en gezellige omgeving. 

Op de vraag wat de heren zoal samen doen ant-
woorden zij: ‘We hebben eigenlijk de hele dag door 
contact, vanuit ons eigen appartement kijken we 
beiden zo bij elkaar naar binnen. We kletsen zo 
wat af en ’s middags eten we vaak samen in het 
restaurant.’  De heer Bruin is nog erg vitaal en kan 
al dan niet met behulp van de rollator veel zelf, de 
heer Van Leeuwen is iets minder mobiel, hij heeft 
hulp nodig bij het uit zijn stoel komen en heeft af 
en toe wat moeite met praten. 
’s Maandags gaan de heren naar de soos, gezellig 
een borreltje doen en een beetje kletsen. Het is 
een echte ‘mannen’ soos, vrouwen zijn hier niet 
welkom.

Slapen
Op de vraag aan de heer Van Leeuwen wat hij de 
mooiste eigenschap vindt van meneer Bruin ant-
woordt hij gekscherend, een ‘bijdehandje’ waarop 
meneer Bruin in de lach schiet en dit beaamt:  
‘Ja, ik ben een boeffie’. Meneer Bruin over meneer 
van Leeuwen: ‘Onze karakters lijken wel een 
beetje op elkaar, we kunnen fijn met elkaar pra-
ten, maar Kees is veel rustiger en hij houdt enorm 
van slapen.’ Lachend: ‘Ik moet Kees regelmatig 
wakker schudden anders zou hij de hele dag wel 
kunnen slapen.’

Een andere favoriete activiteit van de heer Van 
Leeuwen is het eten van nasi en het is zijn geluks-
dag, vandaag staat nasi op het menu. De heren 
eten ’s middags samen en kunnen dan kiezen uit 
twee menu’s. Tevreden knikt meneer Bruin: ‘Het 
eten is hier goed, we hebben niets te klagen en er 
is altijd zo veel keus!’ .

Samen op stap
Onlangs zijn beide mannen naar IJmuiden 
geweest om een lekker ‘vissie’ te eten. ‘Wat was 
het gezellig hè Kees, en dat laatste stukje van het 
lekkerbekje hebben we meegenomen naar huis, 
zonde om weg te gooien!’  
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Kees van Leeuwen en Gerard bruin 

‘We zorgen 
een beetje voor
elkaar!’ 
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ViVa! varia

de steLLinG

26% > ja
Ineke de Braay (55):
‘de maatschappij verandert, er wordt steeds minder voor ons 
betaald; dus ik zie het eigenlijk als pure noodzaak. en twee 
uurtjes in de week is toch niet zo problematisch? Vele handen, 
maken licht werk en het geeft nog voldoening ook!’ 

Wat staat er bij jou op de vakantie
planning? Voor thuisblijvers die 
graag de handen uit de mouwen 
steken biedt ViVa! zorggroep vakan
tiewerk. kijk op de website voor de 
vacatures. www.vivazorggroep.nl

vakantiewerk!

iedereen zou 2 uur in de week vrijwilligerswerk moeten doen

74% > nee
Jan Kortrijk (36):
‘ik heb het daar echt te druk voor hoor. ik werk, heb een gezin, 
hobby’s en een druk sociaal leven. ik zou niet weten waar  
ik de tijd vandaan moet halen. en vrijwillig betekent niet  
‘vrijblijvend’ dus er wordt dan echt op je gerekend. 
die toezegging kan ik echt niet doen.’

mei de verjaardag van Florence 
nightingale, is het de Internationale 
Dag van de verpleging. Over de hele 
wereld is er op deze dag bijzondere 
aandacht voor de bijdrage van ver-
pleegkundigen en verzorgenden aan de 
gezondheidszorg. viva! Zorggroep zet 
haar medewerkers die dag graag in het 
zonnetje. Zij ontvangen allemaal een 
leuke attentie als blijk van waardering!
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online cursussen
Online leren heeft vele voordelen. U kunt het overal 
volgen, in uw eigen tempo en op het moment dat het 
u uitkomt. Dat maakt online leren geschikt voor ieder-
een: jong en oud! Ons aanbod:

•	 	OMGAAn MeT DeMenTIe: voor mantelzorgers, die te maken krijgen 
met een dementerende naaste. 

 Prijs: normaal € 25,50, senz ledenprijs € 19,50
•	  OFFICe 2010: een losse cursus Word, excel, PowerPoint of outlook. 
  Prijs: normaal € 22,50,  senz ledenprijs € 17,50. het complete office 

pakket is normaal € 49,50, senz ledenprijs € 44,50 
•	 	TyPen: voor het trainen van uw typevaardigheid en blind leren 

typen. ook voor kinderen!
 Prijs van € 49, voor € 44,

senz, de ledenservice van ViVa! zorggroep is hiervoor een samen
werking aangegaan met thuis & gezond, waarbij infolearn, livelife 
en noordhoff Uitgevers hun kennis bundelen.
kijk op www.senzpas.nl bij cursussen voor meer informatie en aan
melding. 

ViVa! zorggroep biedt in samenwerking met 
ijmond Werkt! en Medipoint tweedehands medi
sche hulpmiddelen aan via de kringloopwinkel in 
Beverwijk en de kringloopwinkel noppes in 
Velserbroek. U kunt hierbij denken aan tweede
hands rollators, bad en douchehulpmiddelen, 
staopstoelen, seniorencomputers, toiletstoelen, 
wandbeugels, wandelstokken etc. de medische 
hulpmiddelen voldoen aan de gestelde veilig
heidseisen en de medewerkers geven een speci
fieke gebruikersinstructie.

Mocht u thuis nog hulpmiddelen hebben staan, 
die u zelf niet meer gebruikt maar een ander blij 
mee wilt maken? U kunt de spullen zelf langsbren
gen of op laten halen. alvast bedankt!

locaties:
Kringloopwinkel, 
spoorsingel 115, Beverwijk 
telefoon 0251 279 086 
Kringloopwinkel noppes, 
Wagenmakerstraat 21, Velserbroek 
telefoon 023 303 13 00

Tweedehands 
medische 
hulpmiddelen

website tip 

er verandert veel in de gezond-
heidszorg. Bij welke instanties 
kunt u aankloppen, en wat wordt 
er nog vergoed? neemt u eens 
een kijkje op www.rijksoverheid.
nl/themas/gezondheid-en-zorg 
Hier is veel informatie te vinden!
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ziekenhuis
‘Uit het 

… en dan?’
na een ziekenhuisopname weer terug 
naar uw eigen vertrouwde huis. een fijn 
vooruitzicht, maar soms kunt u nog niet 
alles zelf. U kunt bijvoorbeeld niet alleen 
onder de douche of u moet elke dag nog 
geprikt worden. Uw partner of buurvrouw, 
de mantelzorger, kan deze zorg niet aan  
u geven. hoe wordt de nazorg voor u 
geregeld?

Samenwerking 
Rode Kruis en 
ViVa! Zorggroep 
jolanda kerstjens en Mieke neeft zijn transferverpleegkundigen in 
het rode kruis ziekenhuis in Beverwijk. ‘We hebben veel contact 
met de afdeling zorgbemiddeling van ViVa! zorggroep. door deze 
samenwerking is de patiënt goed voorbereid op de thuissituatie. 
Wij krijgen ongeveer 3000 aanvragen per jaar en we zien het aan
tal alleen maar groeien. deze groei komt door de vergrijzing,  
verkorting van de ligduur in het ziekenhuis en de hogere leeftijd 
van de patiënten. daarbij wordt de zorgvraag steeds complexer.  
de patiënten ontvangen van ons een folder ‘zorg na ziekenhuis
opname’, waarin alle mogelijkheden voor de zorg na de zieken
huisopname vermeld staan.’

de aanvraag voor hulp, de nazorg, wordt vanuit het 
ziekenhuis in gang gezet. de afdelingsverpleegkundi
ge en de behandelend arts bespreken met de patiënt, 
en zonodig de familie, aan welke zorg behoefte is. Bij 
geplande ziekenhuisopnames wordt de nazorg 
meestal vooraf bepaald.  

de aanvragen voor nazorg komen onder meer bij ViVa! 
zorggroep terecht via de afdeling zorgbemiddeling. 
deze afdeling zoekt naar de beste oplossing voor de 
cliënt. de zorg bestaat uit bijvoorbeeld persoonlijke 
verzorging, wondverzorging of stomaverzorging. 
daarnaast is het aanvragen van kortdurende huishou
delijke hulp (meestal drie maanden) een van de meest 
gevraagde zorg. 
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DOSSIER:  Uit het ziekenhuis…

9

enKele TIPS vOOR een GOeDe ZORG 
nA OnTSlAG UIT HeT ZIeKenHUIS

De 
mogelijkheden  

1 in enkele gevallen kunnen patiënten niet 
meteen naar huis omdat er uitgebreide zorg 
nodig is. dan is een tijdelijke opname in een 

verpleeghuis, een woonzorgcentrum of revali
datiecentrum noodzakelijk. hiervoor vraagt de 
transferverpleegkundige van het ziekenhuis een 
indicatie aan. tegenwoordig wordt er zeer streng 
gekeken bij ontslag uit het ziekenhuis, of iemand 
familie of vrienden thuis heeft, die hun steentje bij 
kunnen dragen. 

2 als u naar huis gaat met hulp van thuiszorg, 
regelt de transferverpleegkundige de juiste 
zorg en vraagt een indicatie aan. zij infor

meert u over eventuele hulpmiddelen zoals een 
bed, rollator of postoel.

3 naar huis zonder zorg: u kunt zichzelf goed 
redden, eventueel met de hulp van mantel
zorg.

•	  vraaG in het ziekenhuis naar de trans
ferverpleegkundige. U weet zelf het best 
welke hulp u al dan niet van familie, buren 
en vrienden kunt verwachten. Bedenk 
hoeveel zorgtaken er overblijven en geef 
duidelijk aan welke hulp u van de thuis
zorg nodig hebt. Vraag goed naar wat de 
(transfer)verpleegkundige voor u regelt, 
met wie hij of zij afspraken maakt en wan
neer u de eerste zorg kunt verwachten. U 
mag zelf een organisatie kiezen.

•	  vraaG naar de eigen bijdrage voor de 
thuiszorg en hoeveel deze (ongeveer) 
bedraagt. U kunt eventueel doorverwe
zen worden naar een instantie die dit 
voor u uit kan rekenen.

•	  vraaG aan degene die u in het ziekenhuis vertelt dat u naar huis mag, of 
u dezelfde medicijnen moet blijven gebruiken als in het ziekenhuis. 

•	  vraaG meteen ook of het medicatiedossier is bijgewerkt en opgestuurd 
aan uw eigen apotheek en of u een kopie voor uzelf kunt krijgen.

•	  vraaG of uw huisarts geïnformeerd is over uw ontslag uit het ziekenhuis 
of instelling. het is belangrijk dat hij uw complete dossier heeft, voor het geval 
dat hij of zij u nazorg moet geven.

•	  vraaG ook duidelijke instructies over wat u thuis wel of niet mag doen. 
denk aan revalidatieoefeningen, wel of niet tillen, wel of niet gaan werken.

•	  vraaG welke complicaties zich eventueel kunnen voordoen en wat u dan 
moet doen? 

•	  vraaG naar wat bij het gewone herstel hoort en wat beschouwd moet 
worden als complicatie. denk bijvoorbeeld aan zwellingen en blauwe plek
ken na een operatie.

•	  vraaG tot slot wie u kunt bellen en op welk nummer, mocht u later nog 
vragen hebben.
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leef het leven

zorgen voor je ouders of grootouders, of 
voor een andere dierbare. Vakanties zijn bij 
uitstek de perioden om even bij te tanken. 
Maar wat zijn de mogelijkheden voor men
sen met een zorgbehoefte of handicap? 

We spraken met mevrouw bos. ‘Door mijn visuele beperking 
moet ik met mijn man eerst een vakantiehuisje door lopen om te 
weten waar alles zit en ligt. Ik moet dan razendsnel het huisje en 
park in mijn hoofd prenten, zodat ik tijdens mijn vakantie nog een 
beetje zelfstandig kan zijn. Even een weekend weg is vaak een grote 
inspanning. Ik ben daarom heel blij dat we het Vakantiepark 
Weerterbergen van Roompot Vakanties hebben ontdekt. Daar had-
den ze voor ons een speciaal ingericht huisje en ook het park is heel 

toegankelijk voor mensen met een visuele beperking. Vanwege 
de reflecterende paaltjes naar het centrale plein in het park 
kon ik de eerste dag al zelfstandig naar de supermarkt.’

mevrouw van der ZaLm kunnen we met recht erva-
ringsdeskundige noemen. Ze ging op vakantie met De 
Zonnebloem, het Rode Kruis en al heel wat keren met Linde-
tours Zorgreizen. Zelf heeft mevrouw Van der Zalm geen zorg 
nodig. Echter zoon Paul (46) kreeg op drieëntwintigjarige 
leeftijd een ongeval waardoor hij totaal ADL*-en rolstoelaf-
hankelijk werd. Mevrouw Van der Zalm: ‘Paul kan door het 
ongeval niet meer praten, maar hij begrijpt alles en we genieten 
erg van de vakanties. Ik slaap wel bij mijn zoon op de kamer 
voor als er ’s nachts iets is, maar verder kan ik de zorg voor Paul 
aan de verzorgenden overlaten. Die helpen hem met wassen, 
aankleden, eten etc. zodat ik ook tijd voor mezelf heb. 
Binnenkort gaan we eerst naar Lourdes, daar ontmoeten we 
vaak veel bekenden. Daarna maken we een cruise naar de 
Fjorden.’ *ADL: Alge mene Dagelijkse Levens verrich tingen

mevrouw nijman blijft het liefst in eigen land en is 
inmiddels vaste gast bij Zeester Zorgvakanties. Mevrouw is een 
pittige dame en ‘staat haar mannetje wel’. Een paar jaar gele-
den las ik een stukje in de krant over deze vakanties en toen 
ben ik meegegaan voor een midweek Friesland en ik was ook 
een paar keer in Putten.’ De hotels vindt mevrouw prima. 
Alles is goed verzorgd en de excursies vindt ze ook voldoende. 
Op de vraag waarom zij kiest voor de zorgvakanties antwoordt 
ze: ‘Ik heb suiker en vind het fijn dat er begeleiding mee is, voor 
als er iets gebeurt. Daarom heb ik ook een alarmapparaat. Dit 
jaar ga ik mee naar Ootmarsum en Odoorn. ’ Zou u niet meewil-
len naar Spanje?’ ‘Nee’ is het resolute antwoord. ‘Er zijn nog 
zoveel mooie plaatsen in Nederland.’

inFormatie over de vakantiemogelijkheden (met zorg) 
vindt u op www.senzpas.nl onder ‘Mijn voordeel’.

Even ontzorgen,
vakantie

met zorg

Ook met vakantie 
of een dagje weg? 

Als u mantelzorger bent is het belangrijk de 
zorg af en toe aan een ander over te laten; ook 
voor een wat langere tijd zodat u zelf van een 
welverdiende vakantie kunt genieten.
U kunt dan respijtzorg aanvragen. MaatjeZ, 
centrum voor mantelzorg informeert u graag 
over de mogelijkheden. Telefoon 088 – 995 88 77.
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Column mtH

de dag- en 
nachtwacht
‘Je bent een dame van 101 jaar oud, in een 
benarde positie en je geeft zó’n gevatte reac-
tie.… Had ik weer hoor. Tijdens mijn dienst, 
voor het MTH team.’

Als je van het Medisch Team Handelen -MTH- 
bent, mag je specialistische verpleegkundige 
handelingen uitvoeren en medische verzorging 
geven. Het team is 24 uur per dag inzetbaar. ‘Ik 
verzorg nog wel eens een infuus, een sonde of 
een katheter, maar ook het toedienen van injec-
ties hoort erbij. Wondverzorging, medische con-
troles en het geven van medicijnen zijn taken die 
er allemaal bijhoren.’

Een ziekenhuisopname kan door dit werk soms 
worden voorkomen, uitgesteld, of de opname-
duur in het ziekenhuis kan worden verkort. 
Meestal fijn werk, niet iedereen is echter altijd 
tevreden …

‘Mijn collega’s en ik kregen een alarmoproep 
binnen. Mevrouw sprak tegen ons via haar alar-
meringssysteem. Ze had op de knop gedrukt om 
hulp in te roepen. Of we zo snel mogelijk naar 
haar toe wilden komen, …ze lag op de grond.’

‘Wij erheen en met de sleutel uit de kluis, die bij 
zo’n systeem hoort, snel naar binnen. Ja hoor, 
daar lag ze. Van de bank afglijden en niet zelf 
overeind kunnen, je zal er maar mee te maken 
hebben. Ze kon ook niet bij haar stok, niks… Ik 
begin met vragen stellen en kijk hoe ze er aan 
toe is, waarna een onderzoek volgt, om in te 
kunnen schatten of ze niet bijvoorbeeld iets 
gebroken heeft. En terwijl ik zo zorgvuldig en 
voorzichtig mogelijk bezig ben, zegt ze heel 
adrem en een beetje snibbig: ‘Til me nou maar 
op, die onzin hoeft allemaal niet hoor.’  Dat 
geloof je toch niet!

‘Helemáál geen hulpeloos vrouwtje. Zo pittig als 
maar zijn kan. Je maakt wat mee. En je weet 
nooit van te voren waar je terechtkomt of wie je 
in welke toestand treft. Bijzonder werk! Ik hou 
ervan.’

Dennis Lapré
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viva! bij u thuis

Je thuis voelen in een comfortabele en veilige omgeving met 
ruimte voor invulling van je eigen woon- en leefstijl. Dát is wonen 
bij viva! Zorggroep met ondersteuning dichtbij. Bij viva! kunt u sweet

Home
home

Mevrouw Tiny Meijer-Wentink woont sinds 2005 in Westerheem, 
in een zelfstandige woning, naast een woonzorgcentrum in 
Heemskerk. De huidige woning is een driekamerwoning, met een 
ruime badkamer. Mevrouw Meijer’s man is elf jaar geleden over-
leden. Hoewel mevrouw slecht ter been is, ze loopt met een 
rollator, doet ze haar huishouding grotendeels zelf. 

Mevrouw Meijer heeft haar leven lang gewerkt in de kraamzorg. 
Eerst bij gezinnen later in het Sint Josefziekenhuis in Heemskerk. 
Ze zorgde dertien jaar lang voor haar moeder in huis. Omdat ze zelf 
geen kinderen konden krijgen, hebben ze een zesjarig jongetje uit 
de familie geadopteerd, waar ze heel veel blijdschap, maar ook zorg 
om hebben gehad. 

Wonen
‘Ik vond het heel fijn om hier naar toe te gaan, ik heb het gebouwd 
zien worden - we woonden hier tegenover -  en ben zelfs wezen kijken 
bij de opening. Ik wil graag zelfstandig blijven en ik wil zeker niet naar 
een verpleeghuis. Ik ben erg actief, ik heb hier ook in de bewoners-
commissie gezeten en veel leuke feestjes georganiseerd. Ik kan het 
regelen nog steeds niet laten. Elke maandagvond hielp ik mee aan de 
meditatieavond, maar nu heb ik dat overgelaten aan een ander.’ 

Welzijn 
‘Ik sta niet te vroeg op, was me, ga een krantje halen en drink een kop 
koffie. Ik verveel me nooit, ik lees, heb een computer en doe mee aan 
de verschillende activiteiten in het woonzorgcentrum. Ook ben ik het 
afgelopen jaar naar Soldaat van Oranje geweest, en ik heb zo genoten! 
En menig traantje gelaten. Ik ben niet meer zo goed ter been, dus ik 
eet in het restaurant van woonzorgcentrum Wester heem, maar ik zou 
liever zelf de boodschappen willen doen en voor mezelf koken.’

Zorg
Mevrouw Meijer heeft een keer in de week huishoudelijke hulp bij 
zwaardere klussen in huis, en er komt een verzorgende de kousen 
uittrekken en de ogen druppelen. ‘Voor de rest kan ik alles zelf. Dat 
er minder geld is voor de zorg, maakt ouderen bang en onzeker. Dat 
de kosten stijgen heeft ook te maken met dat de ziekenhuizen zo 
duur zijn: mensen worden zo lang mogelijk in leven gehouden, maar 
ik vind dat je ook dood mag gaan als het je tijd is. Ik hoop dat wan-
neer het mijn tijd is daar ook rekening mee wordt gehouden.’

Mevrouw Tiny Meijer-Wentink (89):  
‘Ik kan alles zelf’
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viva! bij u thuis

De heer Toon Duijker, uit Heemskerk, voelt zich de koning te rijk 
in woonzorgcentrum Westerheem. na de hartaanval van vorig 
jaar kreeg hij een tijdelijke opvangkamer en nu heeft hij een 
appartement. na 32 jaar bij de Hoogovens gewerkt te hebben 
kon hij op zijn 56e met pensioen, waarna hij zich stortte op het 
vrijwilligerswerk. Zijn vrouw is in 2003 overleden, zijn zoon komt 
zo nu en dan langs. De heer Duijker is een tevreden mens en 
neemt het leven zoals het hem toekomt. 

Wonen
Voorheen woonde de heer Duijker in een flat in Beverwijk. ‘Niks 
geen gezelligheid daar. Ik had wel contacten, was actief bij de post-
duivenvereniging, maar deze ging ter ziele en zo kwam ik in een 
isolement. Ik heb daar alles achtergelaten, en de meubels in dit 
appartement overgenomen. Af en toe heb ik wel spijt dat ik er niet 
beter over na heb gedacht, maar het wonen is hier fantastisch. Ik 
hoef niet meer dan een woonkamer, slaapkamer, badkamer en bal-
kon.’

Welzijn
‘Ik doe aan veel activiteiten mee, zoals het koersballen, de kranten-
quiz en de uitjes van Gouden Dagen. Het kost wel wat, maar ik kan 
het geld toch niet meenemen. En het eten is hier fantastisch. Ik voel 
me hier goed, heb hier een vriend gevonden, met wie ik samen elke 
avond naar een medebewoonster ga om met zijn drieën naar het 
journaal te kijken. Woensdagavond gaan we met zijn tweeën naar 
de Aldi, in zijn auto. Natuurlijk zit ik wel eens een avond alleen, 
maar dat vind ik niet erg. Ook telefoneer ik dagelijks met een vrouw-
tje die in het buurtje woont waar ik vandaan kom. Als ik gezelligheid 
wil, dan loop ik naar beneden voor een bakkie koffie en een praatje. 

Zorg
Als ik mijnheer Duijker vraag wat hij zelf kan doen in zijn huishou-
ding en verzorging, vertelt hij dat de verzorging alles doet. De heer 
Duijker loopt weliswaar met een rollator, maar volgens zeggen doet 
hij dit alleen omdat hij bang is om te vallen. ‘Ik merk natuurlijk wel 
dat ik lichamelijk steeds meer achteruitga, maar in principe kan ik 
alles en heb ik hier alles. Het enige wat ik mis is dat er iemand mijn 
rug eens wast,’ zegt de heer Duijker lachend.

De heer Duijker (92): 
‘De koning te rijk’

vele kanten op, in een verpleeghuis, woonzorgcentrum, aanleun-
woning, appartement of het huis waar je al jaren woont en lang-
zaamaan enige zorg en welzijn nodig hebt. Twee verhalen van 

mensen over hun woon- en leefgenot. De een woont zelfstandig 
en heeft enige ondersteuning nodig. De ander woont in een 
woonzorgcentrum en is blij met de zorg en ondersteuning. 
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douchekruk days
Deze handige, compacte douchekruk biedt meer stabili-
teit en helpt vallen of uitglijden voorkomen. De kruk is 
lichtgewicht, roest niet en is makkelijk in of uit uw dou-
cheruimte te halen. De kruk staat zeer stevig in de dou-
che dankzij de antislip doppen onder de poten. 

thuiszorgwinkel

rolstoel 
lichtgewicht excel glite
de glite is een verfijnde transportrolstoel gericht op meer com
fort en gebruikersgemak. Uitstekend geschikt om mee te nemen 
door het zeer lage gewicht; geheel compleet minder dan 12 kg! de 
wielen zijn afneembaar en hebben geen spaken zodat de kans 
sterk vermindert dat er een voorwerp tussen uw spaken terecht 
komt. kortom de veiligheid wordt vergroot.

smartphone voor  
senioren aeg M800
Deze smartphone is speciaal voor senioren. een 
telefoon met alle elementen van een smart-
phone, maar met een eenvoudige werking.  
De bediening is zeer gebruiksvriendelijk met 
extra grote iconen en een geluidversterker.  
De telefoon is simlockvrij. 

van 64,95

vOOR 51,95

van 149,95

vOOR 115,-

van 499,95

vOOR 

375,-

thuiszorgwinkel 
ViVa! zorggroep | Medipoint
Belluno hoog-laagbed inclusief matras 
na een nacht heerlijk slapen, is veilig uit bed opstaan net zo belangrijk. dit 
bed kunt u op de juiste hoogte zetten zodat u gemakkelijk uit bed kunt 
stappen. door de elektrische rug en beenverstelling, kunt u het bed in 
verschillende comfortabele standen zetten. ook is dit bed ideaal voor ver
zorging op bed. nu inclusief matras.

van 1999,-

vOOR 

1399,-

Deze aanbiedingen zijn voor leden van SenZ, de ledenservice van viva! Zorggroep en geldig t/m 15 september 2014

Alkmaar, Frederik hendriklaan 3 l Heemskerk, Maltezerplein 35 l Haarlem, stephensonstraat 45 l Heemstede, lieven de keylaan 7
deze aanbiedingen zijn ook te bestellen via www.medipoint.nl 
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het beroep

Edith 
Tiecken 
beroep: aCtiviteitenbeGeLeidster

edith tiecken (47) is activiteitenbegelei
der bij ViVa! zorggroep, locatie huis ter 
Wijck in Beverwijk en coördineert de 
diverse activiteiten die voor de bewo
ners worden georganiseerd.

een gewone werkdag
het organiseren, coördineren en soms uitvoeren van de diverse 
activiteiten is de hoofdtaak van de bevlogen edith. een groot aantal 
activiteiten wordt ook door vrijwilligers begeleid. een nauwe 

Ik vind het fijn om het 
leven van de mensen net even 

wat leuker te maken

Welzijn is welbevinden of beter gezegd: leefplezier! 
viva! la vie. leef het leven! viva! Zorggroep vindt dit 
erg belangrijk, daarom is er in elke locatie een afwis-
selend programma van activiteiten te vinden: voor 
ieder wat wils, op fysiek, sociaal en mentaal vlak.

samenwerking tussen de activiteitenbegeleider, de vrijwilligers en de 
vrijwilligerscoördinatoren is dus onontbeerlijk. samen komen zij tot 
een mooi en divers aanbod aan activiteiten voor bewoners.

Uitbureau
sinds kort werkt edith vanuit een ‘welzijnsteam’, ontstaan na de 
oprichting van het Uitbureau Beverwijk. het Uitbureau Beverwijk orga
niseert activiteiten voor de locaties ViVa! elsanta en huis ter Wijck, en 
is officieel geopend vanaf 14 maart, daarom is er nog veel te doen. 
‘op dit moment besteed ik veel tijd aan het vullen van de eigen web
site www.vivalavie.nl. het Uitbureau organiseert allerlei activiteiten: 
verenigingen, inloopactiviteiten, activiteiten op inschrijving zoals 
workshops en uitstapjes. ook individuele ondersteuning en het uitle
nen van diverse faciliteiten zoals een duofiets is een onderdeel van 
het Uitbureau.’ 

net even wat leuker
‘ik ben wel een beetje ‘een pleaser’, ik vind het leuk om mensen blij 
te maken. dat kan door het organiseren van leuke activiteiten.  
de ideeën voor activiteiten doe ik dagelijks en overal op. daarna is het 
de kunst om een idee om te zetten in een concreet uitgewerkte acti
viteit. naast het blij maken van mensen, geeft het mij elke keer weer 
een ‘kick’ als een activiteit tot in de puntjes is georganiseerd. 
organiseren en netwerken zit in mij, verder kijken dan je neus lang is 
en gebruik maken van elkaars kwaliteiten.’ 

‘ik vind het ook mijn taak om bewoners erop te wijzen dat zij zelf de 
regie kunnen nemen door samen iets te organiseren, zoals een spel
letje doen of een kopje koffie drinken. de activiteitenbegeleiders zijn 
er in eerste instantie voor de activiteiten waar veel organisatie en 
mankracht bij komt kijken. het samenbrengen van goede ideeën, 
kwaliteiten van medewerkers en organisatietalent dat is onze kracht!’
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Wonen
in akersloot, Beverwijk, 
Castricum, heemskerk, 
heerhugowaard, heiloo, 
limmen en Uitgeest                                      
•	 aanleunwoningen	
•	 kleinschalig	wonen																	
•	 kortdurend	verblijf
•	 seniorenwoningen	
•	 woonzorgcentra			
•	 verpleeghuizen	
•	 appartementen

Zorg:
•	 begeleiding	
•	 	dagbehandeling	en	

dagverzorging
•	 Doc-team
•	 hulp	bij	het	huishouden			
•	 indicaties	zorg																																														
•	 jeugdgezondheidszorg																											
•	 	palliatieve,	terminale	zorg,	

hospice                    
•	 personenalarmering																																																												
•	 persoonlijke	verzorging																																
•	 revalidatiezorg																																														
•	 		spoedzorg,	24	uurzorg,	

medisch technisch handelen 

•	 thuisbegeleiding																																											
•	 thuiszorgwinkel
•	 verpleging																																						
•	 vervuilde	huishoudens																															
•	 	volledig	pakket	thuis	

(zorgarrangement)                        
•	 zorg	op	afstand	
•	 zorgarrangementen	op	maat

Behandeling 
•	 ergotherapie																																																	
•	 fysiotherapie																																																	
•	 	gespecialiseerd	

verpleegkundigen    
(bij oncologie/ kanker, 
dementie, CVa/ 
herseninfarct, diabetes, 
hartfalen, long, wond, 
incontinentie, stoma)

•	 geestelijke	zorg																																												
•	 logopedie																																																					
•	 psychologische	hulp																																						
•	 muziektherapie
•	 voeding	en	dieet

Welzijn:
•	 dagactiviteiten				
•	 dagopvang,	dagverzorging																										

•	 	maaltijdservice	aan	huis 
(koelverse en vriesverse 
maaltijden)

•	 mantelzorgondersteuning	
•	 	ontmoetingscentrum	 

(voor dementerenden  
en mantelzorger)

•	 restaurant	in	de	wijk	
•	 vrijwilligersinzet			

viva! Zorggroep
t. 088 – 995 80 00
e. info@vivazorggroep.nl
W. www.vivazorggroep.nl

  viva.zorggroep

 @vivazorggroep

 ViVazorggroep

 company/vivazorggroep

MaatjeZ, Centrum voor  
Mantelzorg, T. 088 995 77 88
voor wie?  Mantelzorgers en professionals
Wat?  Voorlichting, Praktische hulp &  

emotionele ondersteuning   
Waar?  Beverwijk, heemskerk, Uitgeest, Castricum

viva! Zorggroep I Medipoint 
Thuiszorgwinkels voor lenen, 
huren en kopen, T. 0900 112 1125

Heemskerk:   Maltezerplein 35  
(op het zorgplein boven de dekamarkt), 
mavrij 09.00  17.30 uur, za 09.00  13.00 uur

Heemstede:   lieven de keylaan 7, 
mavrij 12.30  16.30 uur, za gesloten

Haarlem:   stephensonstraat 45,  
mavrij 09.00  17.00 uur, za 10.00  16.00 uur

Alkmaar:  Fr. hendriklaan 3,  
mavrij 09.00  17.30 uur, za 09.30  16.30 uur

SenZ, de ledenservice van viva! Zorggroep   

biedt een uitgebreid pakket diensten en cursussen. iedereen kan gebruikmaken van het aanbod.  
de diensten en cursussen zijn op het gebied van handig thuis, gezond leven, Veilig wonen, Cursussen  
en activiteiten, informatie op maat en Mijn Voordeel. een greep uit de diensten en producten:

Producten en diensten

•	 	Pedicure
•	 	Kapper	aan	huis
•	 	Personenalarmering
•	 	Korting	op	Zorgverzekering	 

zilveren kruis & Univé 

•	 Rijbewijskeuring	70+
•	 	Klussendienst	
•	 	Korting	op	verzekering	

interpolis & FBto 
•	 	Maaltijdservice	

•	 	Tuinontwerp	en	 
onderhoud

•	 	Belastinghulp	
•	 	Health	Check	

SenZ  t. 088 – 995 88 22, e. info@senzpas.nl, W. www.senzpas.nl


