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Korting op uw zorgverzekering via ViVa! Ledenservice

 5% korting 
op uw basisverzekering

10% korting 
op uw aanvullende

verzekering

10% korting 
op uw tandartsverzekering

Bereken uw persoonlijke premie. 
Ga naar zk.nl/viva

Meer voordeel:
•  Gratis het pakket Extra Aanvullend Thuiszorg 

bij een aanvullende verzekering
•  Onze Keuzehulp helpt u bij het kiezen van 

een zorgverzekering die bij u past
•  Wij maken het u graag gemakkelijk. 

In Mijn Zilveren Kruis regelt u al uw 
zorgzaken online

•  U krijgt beter inzicht in uw zorg met de 
Zorgverkenner

95871-1711 Viva! Ledenservice.indd   1 25-09-17   12:47

 Helpenden(Plus)

  Verzorgenden IG

  (Wijk)verpleegkundigen

Word jij onze 
nieuwe collega? 
Wij zoeken:

Op zoek 
naar . . .  

. . . een leuke 
baan?

Interesse? Kijk op:
www.werkenbijvivazorggroep.nl en solliciteer!
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in de etalage

Ze bezoeken niet dezelfde groep, 
maar dat is geen belemmering om 
een geanimeerd gesprek met elkaar 
te hebben.  Beiden wonen zelfstan-
dig. Ann woont met haar zoon, die 
goed voor haar zorgt: ‘Ik ben zo 
gelukkig als wat. Voordat ik het be-
denk, heeft hij het al geregeld!’ Bi-
anca woont met haar dochter en kan 
zich goed redden met haar scoot-
mobiel en haar aangepaste huisje. 
‘Ik ben van heel ver gekomen, ik 
kon niks, maar ik ben zo vooruit 
gegaan door de ondersteuning van 
dagbehandeling. Mijn ogen zijn wel 
het grootste probleem. Mijn doch-
ter helpt me, maar het meeste doe 
ik zelf.’ Allebei krijgen ze thuiszorg: 
hulp bij het wassen en aankleden. 
Drie keer in de week naar dagbehan-

deling, hoe vinden de dames dat? ‘Ik 
vind de gesprekken interessant met 
elkaar, het brengt mij structuur, het 
is een fijne dagindeling. We beginnen 
met gymnastiek, daarna yoga, genie-
ten van een warme maaltijd. Sommi-
gen gaan dan een uurtje liggen, maar 
ik ga fietsen op de hometrainer of 
lees de krant. In de middag doen we 
een spelletje, leggen we een kaartje 
of laten we onze handen verwen-
nen,’ zegt Ann.
Bij Bianca spelen andere overwe-
gingen een rol: ‘Ik was aan het ver-
pieteren in mijn huis, dus vond het 
heerlijk om hier te zijn. Je hebt een 
goede band met elkaar, je bent bijna 
familie, zo voelt het. Voor mij is het 
belangrijkste dat ik hier elke dag fy-
siotherapie krijg.’ 

Ann Blankendaal (85) en Bianca Bouweriks (46) bezoeken 
beiden de dagbehandeling in Meerstate in Heemskerk.  
Ann sinds 2011 na een herseninfarct en gebroken heup, 
Bianca vanaf 2015 na een hersenbloeding.

Gezelligheid, zorg en ondersteuning

  

VIvA! Welzijn

 VANUIT DE WIJK NAAR 
DE DAGBESTEDING
Hoe ziet uw ideale dag eruit?

Uw dag gezellig doorbrengen met andere mensen. Zinvol bezig 

zijn, of een praatje maken; sociale contacten opbouwen en 

onderhouden zijn belangrijk. Net als structuur aanbrengen in de 

dag. En zo lang en goed mogelijk thuis blijven wonen. Misschien 

wilt u dat wel, maar lukt het niet door een beperking of ziekte. 

Dagbesteding kan een goede keuze zijn. Voor uzelf en mogelijk 

ook ter ontlasting van uw mantelzorger(s). Dagbesteding kan 

ook een tijdelijke oplossing zijn, voor als u bijvoorbeeld op een 

wachtlijst staat voor een plaats in een verpleeghuis.

Dagbesteding bij ViVa! Zorggroep is er op diverse locaties in 

Beverwijk, Heemskerk, Castricum, Bergen en Heiloo. Elke dag-

besteding heeft vaste, deskundige medewerkers en zijn eigen 

sfeer en activiteiten. Omdat het vaak in of bij een woonzorg-

centrum zit, kunt u eventueel ook een hapje eten in het huis of 

een optreden bijwonen. Er kan een beroep gedaan worden op 

de expertise van een fysiotherapeut, ergotherapeut, logopedist, 

psycholoog, de mantelzorgconsulent of pedicure. 

Wilt u rustig een kop koffie drinken of juist actief bezig zijn? Alles 

mag en kan, welke dagbesteding u ook bezoekt. U kiest zelf. En 

wij zijn er voor u en voor uw familie en vrienden. En om elkaar te 

ontmoeten. 
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BIJ ELKE DAGBESTEDING WORDEN 
ACTIVITEITEN GEORGANISEERD ZOALS  
 • Samen wandelen, ook met rolstoel of rollator
 •  De krant lezen, alleen of met elkaar
 •  Samen de lunch klaar maken of samen eten
 •  Geheugentraining door het doen van spelletjes
 •   Beweging en sport, aangepast aan de licha-

melijke mogelijkheden 

 •   Creatieve activiteiten, uw eigen hobby of iets 
nieuws proberen 

 • Muziek luisteren of samen zingen
 •  Dagelijkse karweitjes opknappen zoals 

boodschappen doen of opruimen
 • Uitstapjes maken 

Stephanie van Litsenburg & Sarah de Vos

Beroep: Verzorgende en activiteitenbegeleider

‘We houden rekening met de behoeften 

en de wensen van de bezoekers die hier 

komen. Op basis van interesses en het 

individuele zorgbehandelplan wordt het 

dagprogramma samengesteld. Alles in 

overleg met familie, docteam, huisarts en 

Wmo-consulent. In het programma zit een 

duidelijke structuur, dat is waar de cliënten 

behoefte aan hebben. Het ochtendpro-

gramma is gym en yoga, beweging is goed 

voor iedereen. In de middag doen we 

activiteiten op cognitief gebied: geheugen-

training, muziekactiviteiten, klaverjassen 

etc. Naast de onderlinge saamhorigheid 

en de activiteiten, hebben we hier alles in 

huis: fysiotherapie, logopedie, de tandarts 

… etc. Maar op nummer één staat voor alle 

bezoekers de gezelligheid en het onder-

linge contact. Bezoekers vinden het fijn om 

hier te komen. Voor mantelzorgers is be-

langrijk dat zij ontlast worden. Sinds enige 

tijd bieden we daarom ook logeren aan in 

Meerstate. Dan kan de mantelzorger ook 

eens een avondje uit of weekje weg.’ 

Informeer bij onze afdeling Zorgbemiddeling 

over de verschillende locaties. 

Natuurlijk kunt u ook direct een afspraak maken 

om een dagdeel mee te lopen. T 088 – 995 86 40

Is dagbesteding iets voor u? 

‘Het is hier altijd gezellig!’ ‘Ik ben zo blij met de saamhorigheid 

in mijn groep!’ ‘Alleen is ook maar alleen en ik wilde graag onder 

de mensen zijn.’ Deze uitspraken zijn afkomstig van bezoekers 

van dagbesteding. Veel bezoekers zijn op zoek naar contact met 

andere mensen en kunnen wel wat ondersteuning gebruiken bij 

het dagritme, hebben geheugenproblemen of moeite met lopen. 

Hoe regelt u dagbesteding?

Bij het regelen van dagbesteding, bedenkt u wat u wilt en nodig 

hebt. Dit bespreekt u met uw huisarts of de gemeente (WMO). 

ViVa! kan u helpen bij uw aanvraag of indicatie. Ook zonder 

een indicatie kunt u deelnemen aan de dagbesteding. U betaalt 

dan zelf uw deelname. Heeft u een PGB? Ook dan is deelname 

mogelijk. En wanneer dat nodig is, krijgt u vervoer van en naar 

de dagbesteding vergoed. Wij zorgen meestal dat het vervoer 

voor u geregeld wordt.

Het is hier altijd gezellig!
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vriendschap

Samen het 
vertier opzoeken
Zo’n vier jaar geleden hebben ze elkaar ontmoet in  

woonzorgcentrum De Marke in Bergen. Sindsdien doen ze 
veel samen. Ook het ontbijt en de warme middagmaaltijd 

wordt met elkaar genoten. Zo mogelijk drinken ze  
’s middags een drankje in de Brasserie van De Marke. 

Actviteiten
Bij het borreluurtje zijn ook andere be-
woners van De Marke aanwezig. De he-
ren Piet Sintenie (85) en Chris van Slobbe 
(89) genieten die momenten van elkaars 
gezelschap. ‘We zoeken elkaar meestal op 
bij een activiteit, bijvoorbeeld als er een 
mooie film vertoond wordt of een klaver-
jasje gelegd wordt. We biljarten op maan-
dagmiddag en dinsdag is er het zangkoor,’ 
zegt Van Slobbe. ‘Voorheen speelden we 
ook samen Jeu de boules, maar sinds Piet 
zijn handen niet meer goed werken, doe ik 
dat zonder hem. In De Marke is elke dag 
wel wat te doen.’

Elkaar opzoeken 
‘Het is gewoon leuker om samen naar ac-
tiviteiten te gaan, we zoeken zeg maar sa-
men het vertier op. O ja, en wat ons ook 
bindt is dat wij beiden Feyenoordfans zijn,’ 
zegt Piet lachend. 
Chris, een rasechte Rotterdammer, beaamt 
dit. Chris heeft samen met zijn broers lang 
in het lasbedrijf van zijn vader gewerkt. 
Daarna had hij met zijn vrouw een juwe-
lierswinkel. Piet komt uit Haarlem en 
woonde met zijn elf broers en zussen op 
een boerderij. Met twee broers heeft hij 

deze boerderij uitgebreid tot drie boerde-
rijen. Toen de grond onteigend werd, hij 
woonde inmiddels bij Schagen, is Piet met 
het boeren gestopt en vond hij een baan bij 
het Noord-Hollands Dagblad. Daar nam hij 
als hoofd afdeling distributie op gepensio-
neerde leeftijd afscheid. 

Vriendschap
‘We hebben elkaar altijd wel wat te vertel-
len. Piet is ook de eerste die het weet als er 
iets is. We delen het ‘liefs’ met elkaar, niet 
het ‘leed’,’ zegt Chris. ‘We kennen elkaars 
kinderen, maar spreken nooit af als we 
een afspraak met onze kinderen of klein-
kinderen hebben, dat houden we voor ons 
zelf,’ weet Piet te vertellen. Piet heeft 1 
dochter, 2 zoons en 7 kleinkinderen. Chris 
heeft 1 dochter en 2 kleinkinderen. 
Wat vinden de heren belangrijk in vriend-
schap? Dat je elkaar vertrouwt en dat je el-
kaar alles vertelt, daar zijn beide mannen 
het over eens. Humor speelt ook een rol 
in hun vriendschapsrelatie. ‘Daarom is het 
ook fijn om elkaar veel te zien. Dat er dan 
’s avonds nog andere bewoners aanschui-
ven voor het dagelijkse borreltje, is alleen 
maar gezellig.’ 

We delen het 
'liefs' met elkaar, 

niet het 'leed'
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Tekorten aan personeel in de ouderenzorg zijn al jarenlang een probleem en dit 

wordt steeds nijpender. Volgens ActiZ, de brancheorganisatie, zijn er zeventigdui-

zend extra medewerkers in verpleeg- en verzorgingshuizen en tien- tot vijftiendui-

zend in de wijkverpleging de komende jaren nodig. Ook ViVa! Zorggroep heeft te 

maken met vacatures en doet er alles aan om deze opgevuld te krijgen: interne 

opleidingen, het uitreiken van een bonus voor het aanbrengen van een nieuwe me-

dewerker, loopbaanbegeleiding … Daarom ook in dit magazine een oproep. Heeft 

u interesse om in de zorg te werken, wilt u een dag meelopen, kent u iemand die 

belangstelling heeft … we horen het graag. 

Kijk op www.werkenbij.vivazorggroep.nl

Handen aan het bed

bevinden zich in het nieuw 
gebouwde woonzorgcentrum 
Overkerck in Heiloo. In sep-
tember jl. zijn alle bewoners 
vanuit hun tijdelijke onderko-
men in Varnebroek na 2 jaar 
weer teruggekeerd naar hun 
nieuwe plek. Ze werden met 

ballonnen, een rode loper 
en zelfs een welkomstdiner 

onthaald. In totaal zijn er 
66 volwaardige tweekamer 

appartementen gerealiseerd, 
voor mensen die beschikken 
over een zorgindicatie vanuit 

de Wet Langdurige Zorg.*

‘Het appartement dat ik heb 
gekregen is práchtig. 

Dat is het heen en weer 
verhuizen toch echt 
wel waard geweest!’

*Deze indicatie is te verkrijgen via 

het Centrum Indicatiestelling Zorg. 

Gouden dagen
Gouden Dagen is een landelijke 

stichting die opkomt voor ouderen. 

Door het organiseren van uitstap-

jes en evenementen wil Gouden 

Dagen eenzaamheid voorkomen 

en ouderen een onvergetelijke 

dag bezorgen. Uitstapjes worden 

georganiseerd aan de hand van 

de wensen die ouderen zelf in één 

van de wensbomen (te vinden op 

verschillende locaties van ViVa! 

Zorggroep) kunnen ophangen. Nu 

de feestdagen er weer aankomen, 

zijn de wensen om een bezoek te 

brengen aan de kerstmarkt popu-

lair. De keuze is dit jaar De Boet in 

Hoogwoud. De Boet is een begrip in 

Noord-Holland en ver daar buiten. 

Wilt u ook in kerstsfeer komen 

met Gouden Dagen, dan kunt 

u altijd bellen naar Jolanda van 

Dam, T 06 – 229 131 88.

Personenalarmering, 
een veilig gevoel
‘Je moet er niet aan denken’, zegt Henk Alders uit de grond 

van zijn hart. ‘Het idee dat mijn moeder valt en niet bij de telefoon 

kan komen en urenlang hulpeloos op de grond ligt.’ 

De moeder van Henk is 78 en woont nog zelfstandig. Henk woont op een kwartiertje 

rijden, maar is vanwege zijn werk regelmatig verder weg. Sinds een half jaar maakt de 

moeder van Henk gebruik van personenalarmering van ViVa! Zorggroep. ‘Het geeft me 

een zeker en prettig gevoel dat mijn moeder snel hulp krijgt als er iets met haar gebeurt.’

Personenalarmering iets voor u?

U draagt een halszender met een alarmknop. In geval van een noodsituatie komt u met 

één druk op de knop in contact met de alarmcentrale die 24 uur per dag bereikbaar is. 

Zij regelen vervolgens dat u snel de juiste professionele hulp krijgt. 

Meer weten over de Personenalarmering van ViVa! Zorggroep? 

Kijk op www.vivazorggroep.nl/ledenservice of bel met 088 – 995 88 22.

deuren,

De stap naar een digitaal cliëntdossier
ViVa! Zorggroep stapt over op een digitaal cliënt- 

dossier. De eerste stap is dat het cliëntdossier 

digitaal gemaakt wordt, de tweede stap is dat 

cliënten en zorgpersoneel via een website inlog-

gen om het cliëntdossier te bekijken, het zoge-

heten Caren Zorgt. Dit cliëntportaal is een veilige 

omgeving voor mensen die zorg ontvangen of 

die voor iemand zorgen. Het helpt cliënten en 

hun naasten zorg te organiseren, informatie te 

delen en taken te plannen. Caren Zorgt bevor-

dert de samenwerking tussen de behandelaars 

en de zorgmedewerkers. Marianne Kraakman, 

wijkverpleegkundige in Heiloo, werkt inmiddels 

met Caren Zorgt: ‘Ik krijg veel positieve geluiden 

terug over de interactie tussen het team, de 

cliënt en mantelzorg. Het geeft overzicht en 

wekt vertrouwen.’ Op dit moment is ViVa! nog 

bezig met de testfase. Wilt u meer weten over 

Caren Zorgt? 

Kijk op www.Carenzorgt.nl

24/7
bereikbaar

ViVa! Ledenservice heeft bij twee grote zorgverzekeraars 

voor haar leden flinke kortingen en goede aanvullingen 

geregeld. Nog mooier: het geldt voor het hele gezin, een 

besparing die op kan lopen tot honderden euro’s per jaar!

•  Bij Univé krijgt u het lidmaatschapsgeld van ViVa! Leden-

service vergoed als u een aanvullende zorgverzekering 

bij hen heeft of afsluit. Voor fysiotherapie krijgt u dan 

maximaal 32 behandelingen vergoed. Ook ontvangt u 10% 

korting op de Zorg Samen Basisverzekering en de aanvul-

lende verzekering Extra Zorg Polis Goed, Beter of Best.

•  Zilveren Kruis: leden ontvangen 5% korting op de basis-

verzekering en 10% korting op de aanvullende verzeke-

ring. Er geldt 100% vergoeding van professionele 

opvolging bij Personenalarmering en er zit een 

veiligheidsgesprek in het pakket om langer thuis 

te blijven wonen bij gezondheidsrisico’s. Bij een 

aanvullende verzekering geldt een extra 

vergoeding voor hulpmiddelen. 

 

 Aanvragen & info kijk op:

 www.vivazorggroep.nl/ledenservice

Bespaar tot wel 10% op uw zorgpremie!
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Alles is revalidatie

Werk in uitvoering; revalidatie op de 
afdeling Geriatrische Revalidatie Zorg

Er zijn in de afgelopen periode wel veertien opnames ge-

weest en weinig mensen ontslagen. Om die reden zijn nu alle 

bedden bezet. De meeste revalidanten komen uit ziekenhui-

zen in de regio. Ondertussen is iedereen aanwezig en vindt 

de overdracht van de nachtdienst naar de dagdienst plaats. 

Bijzonderheden worden doorgesproken, afspraken extra be-

nadrukt en het werk wordt verdeeld. 

Werken naar zelfstandigheid
Het ontbijtbuffet staat vanaf ongeveer half 8 klaar en revali-

danten kunnen in een van de drie huiskamers ontbijten. In het 

kader van ‘alles is revalidatie’ doen de gasten zoveel mogelijk 

zelf. Als je thuis bent, moet je natuurlijk ook zelf je boterham 

smeren. Voor de medewerkers is het de kunst om te werken 

met de handen op de rug. Hoe verleidelijk is het niet om even 

iets over te nemen, even iets te doen voor een revalidant. Het 

zal vast wel eens gebeuren, verzorgenden, verpleegkundigen 

en voedingsassistenten die willen helpen, maar het gaat er 

tenslotte om dat de revalidant straks weer naar huis kan en 

zelfstandig kan functioneren. Soms met hulp van de thuis-

zorg. Het komt voor dat revalidanten na het doormaken van 

een ziekte, aandoening of operatie alle dagelijkse activiteiten 

opnieuw moeten leren. 

Aan het werk
Na het ontbijt begint de dag. En dan wordt het ‘werken’. Wer-

ken naar zelfstandigheid, werken aan het terugkrijgen van 

verloren vaardigheden. De eerste therapieën starten om 8.45 

uur. Iedere revalidant heeft een persoonlijk therapietraject, 

passend bij de aandoening waarvoor men op deze afdeling 

verblijft. Gedurende de dag vinden er therapieën plaats, indi-

vidueel en in groepen. Daarnaast is er regelmatige inzet van 

logopedist, psycholoog, diëtist en andere hulpverleners. De 

grootste groepen behandelaren zijn de fysiotherapeuten en 

Het is 10 voor 7, de medewerkers van de afdeling Geriatrische Revalidatie van Meerstate 
druppelen binnen om te starten met hun dienst die om 7.00 uur begint. Het belooft een 
drukke dag te worden, de afdeling ligt vol. Vol betekent ook echt vol: 72 revalidanten die 
uitkijken naar hun therapie, het gesprek met de dokter of therapeut …

de ergotherapeuten. De specialist ouderengeneeskunde (SO) 

is de arts. Daarvan zijn er meerderen aan de Geriatrische Af-

deling van Meerstate verbonden. De SO is eindverantwoorde-

lijk voor het revalidatieproces. 

Tijd om te rusten 
Na de drukke ochtend vindt de lunch plaats in het restaurant 

van Meerstate. Vaak met een extraatje want al die inspan-

ningen mogen best beloond worden. De gemiddelde leeftijd 

van de revalidanten is toch snel 75 jaar. De jongste rond de 50 

en de oudste, jawel 100 jaar! Als je op zo’n hoge leeftijd nog 

hard aan het werk bent naar zelfstandigheid, verdien je dat 

tussen de middag.

Na de lunch gaan de meeste revalidanten rusten. Mensen die 

niet gaan rusten zoeken een rustig plekje, lezen een boekje, 

kijken TV of ontvangen bezoek in het restaurant.

De jongere revalidanten starten in de middag vaak met thera-

pie vanaf 13.00 uur, de oudere revalidanten hebben wat meer 

rusttijd, voor hen start de middag weer om 14.30 uur. De plan-

ning doet haar best om iedereen op een passende tijd in te 

plannen voor de oh zo belangrijke therapie.

Ondertussen is het zorgteam gedurende de hele dag naast 

zorg verlenen ook bezig met de verslaglegging van de gege-

ven zorg, de bijzonderheden, de problemen, de artsenvisite, 

de multidisciplinaire overleggen waar alle behandelaren bij 

zijn, de voorbereidingen voor de volgende dag, de ontwik-

kelingen en veel meer andere werkzaamheden. Tijdens het 

multidisciplinaire overleg worden de vorderingen besproken 

en de haalbaarheid van de voorlopige ontslagdatum. Dit alles 

uiteraard in nauw overleg met de revalidant en haar of zijn 

mantelzorgers.

Mantelzorgers lopen een dagje mee
Op woensdag is het meeloopdag. De familie of mantelzorgers 

van mensen die revalideren na een herseninfarct krijgen de 

gelegenheid om samen met hun familielid of partner, een dag-

deel mee te kijken met de therapieën. Dit geeft inzicht in wat 

er gedaan wordt, want de therapie stopt natuurlijk niet als 

men met ontslag naar huis gaat. Soms wordt mantelzorgers 

gevraagd om bepaalde oefeningen of handelingen te trainen 

met de revalidant zodat het oefenen thuis ook door kan gaan.  

De avonddienst
Om 14.30 uur start de avonddienst. De overdracht waar alle 

bijzonderheden worden gedeeld, vindt plaats en de mede-

werkers die om 7.00 uur gestart zijn ronden de dag af. De 

avonddienst pakt de draad van de dagdienst over, verricht de 

handelingen die nodig zijn en helpt de revalidanten met van 

alles. Na de avondmaaltijd treedt de rust in, veel revalidanten 

trekken zich terug op de kamer, ontvangen bezoek, drinken 

samen een kopje koffie of gaan vroeg naar bed, want revali-

deren is hard werken en morgen is er weer zo’n dag… 

De nachtdienst
De avonddienst draagt om 23.00 uur de bijzonderheden over 

aan de nachtdienst. Weer een dag voorbij in de hectische 

maar oh zo mooie wereld van de Geriatrische Revalidatiezorg.

In het kader van 
‘alles is revalidatie’ 

doen onze gasten zoveel 
mogelijk zelf.

DE GERIATRISCHE REVALIDATIEAFDELING 

Op de Geriatrische Revalidatieafdeling verblijven 

revalidanten met een CVA (herseninfarct), na 

breuken, na amputaties, met longklachten, met 

hartklachten, ter observatie etc. Kortom veel 

verschillende diagnosegroepen.

dossier



Voor meer informatie en de voorwaarden kunt u bellen met 
ViVa! Ledenservice, 088-995 88 22 of kijk op vivazorggroep.nl

Ja, ik bestel een proefpakket 

en kies voor: (Aankruisen)
 

 Koelvers à € 20,70 

 Diepvries à € 17,40 

 

Dhr/mevr.                

Adres:

 

Telefoonnummer: 

Handtekening: 

IBAN nr: 

Actiecode: introductie12/17 

U kunt het proefpakket slechts eenmaal uitproberen. 

Deze bon opsturen naar:  ViVa! Zorggroep

Antwoordnummer 504, 1940 WB Beverwijk

ViVa! Maaltijden- en 
Boodschappenservice

V
 0

01
 (0
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Kwaliteit van leven

ViVa! ZorggroepViVa! ZorggroepViVa! Zorggroep

Maaltijden- en 
Boodschappenservice
In een handomdraai een lekkere en gezonde maaltijd op tafel? 

Ook als u geen zin heeft om deze te maken of als dit niet meer 

lukt? Dan is de Maaltijden- en Boodschappenservice van ViVa! 

Zorggroep iets voor u. Onze vrijwilligers bezorgen koelverse 

maaltijden of diepvriesmaaltijden bij u thuis. Er is een ruime 

keuze, van Hollandse pot tot iets exotischer. En ook uw dage-

lijkse boodschappen kunt u bij ons bestellen. Wel zo makkelijk! 

Proeven levert het bewijs 

Wilt u het eens proberen? Dit kan nu heel voordelig met het 

proefpakket: een vast pakket van 4 verschillende koelverse 

maaltijden voor samen € 20,70. Dat is een korting van 25%! 

Vul direct de bon in en bestel uw proefpakket.  

Probeer het
Nu! Ziekenhuiszorg, maar dan thuis

Eerder met ontslag of voorkomen van ziekenhuisopname 

Ze zijn 7 dagen in de week 24 uur per dag bereikbaar en doen 

medisch technische handelingen bij de mensen thuis en be-

oordelen en behandelen (triage) de cliënten op hun aandoe-

ningen in de meeste locaties van ViVa! Zorggroep. Een vaste 

werkplek hebben ze eigenlijk niet, ze zijn veel en route. Bij ViVa! 

Zorggroep werken er elf. Marjan Helvrich is een van hen. Een 

verpleegkundige van het Medisch Technisch Handelen Team. 

‘Een dienst bestaat uit geplande en ongeplande taken. We 

gaan op pad voor de taken die gepland zijn, maar tussendoor 

kan een oproep komen voor een spoedzorg, de ongeplande 

zorg. De geplande zorg bestaat uit het toedienen van een 

intraveneuze medicatie of voeding, specifieke wondzorg, 

palliatieve sedatie, trachea zorg of het uitvoeren van een 

vacuümtherapie. Ja, allemaal medische handelingen. Bij een 

‘alarmering’ kijken wij altijd eerst of het wijkteam zelf naar zijn 

of haar cliënt kan gaan. Lukt dit niet, dan gaan wij. De spoed-

zorg die tussendoor komt is bijvoorbeeld een lekkage van 

een stoma, een terminale cliënt die niet comfortabel is of de 

aanmelding van een nieuwe cliënt door de spoedeisende hulp 

van het ziekenhuis. Daarnaast beantwoorden we de vele zeer 

gevarieerde telefoontjes. Het medisch technisch handelen is 

gepland tot 11 uur ’s avonds. Maar het ongeplande werk doen 

we natuurlijk 24 uur per dag. Verder hebben we de cliënten die 

nachtzorg nodig hebben.

Ik blijf dit werk tot mijn pensionering doen. Hoewel wij 

kortdurende contacten met cliënten hebben, is de variatie 

in het werk en het hechte team zo belangrijk voor me dat ik 

niet anders meer zou willen. Ook ‘het vraagbaak zijn’ voor de 

medewerkers in de wijk maakt mijn werk leuk. Sinds kort ben 

ik met vijf andere verpleegkundigen toetsingsfunctionaris. 

Dat houdt in dat we verpleegkundigen kunnen bekwamen in 

bepaalde handelingen. Dat is erg leuk om erbij te doen!

De contacten met de ziekenhuizen en apothekers zijn de 

laatste tijd versterkt. Dat betekent onder meer dat wij met 

het Rode Kruis Ziekenhuis zijn overeengekomen dat wij de 

wekelijkse verzorging overnemen van cliënten die een keer 

in de drie weken chemotherapie toegediend krijgen. Deze 

cliënten hoeven dan niet naar het ziekenhuis: makkelijk voor 

de cliënten en de verzekeraar is er ook blij mee! 

Door onze zorg kan een cliënt eerder met ontslag uit het 

ziekenhuis of kan een ziekenhuisopname voorkomen worden. 

Dat is toch heel mooi!’ 

Marjan Helvich, verpleegkundige van het MTH team

unive.nl/viva

Kostenlidmaatschaptot € 25vergoed*

Univé-winkels in:
Haarlem, Houtplein 32, (023) 542 82 22
Heerhugowaard, M. de Klerkweg 1, (072) 502 45 50

10% korting op
uw zorgpremie
Via ViVa! profiteert u van 10% korting op de Univé
Zorg Vrij polis of de Univé Zorg Geregeld polis.

De collectieve voordelen* op een rij:
– 32 behandelingen fysiotherapie
– Extra budget mantelzorgmakelaar
– Meer dagen vervangende mantelzorg
– Verhoogd budget preventie

*Via uw collectieve aanvullende zorgverzekering Goed, Beter of Best

column

Onze vrijwilligers bezorgen in Beverwijk, Velsen-Noord, Wijk aan 
Zee, Heemskerk, Uitgeest, Castricum, Akersloot, Limmen, Heiloo, 
Haarlem en omgeving: Bennebroek Bloemendaal, Haarlem, 
Haarlemmerliede, Spaarnwoude, Heemstede en Zandvoort.
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veranderingen in de zorg
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Een goede buur is 
beter dan een verre vriend   
Onze verzorgingsstaat is aan het veranderen in een participatie-
samenleving. Bij een participatiesamenleving gaat de overheid 

ervan uit dat burgers zelfstandig zijn en voor zichzelf zorgen. De 
overheid gaat zich steeds minder bemoeien met de burger. 

Dit betekent dat burgers minder afhankelijk worden 
van de overheid en het heft in eigen handen nemen. Een 
soort ‘doe-het-zelfsamenleving’. Participeren betekent 
‘meedoen’. In een participatiesamenleving doet ieder-
een naar vermogen mee. Ofwel, iedereen doet wat hij 
kan. Het betekent ook dat iedereen, die dat kan, wordt 
gevraagd verantwoordelijkheid te nemen voor zichzelf 
en de wereld om je heen.
De reden dat Nederland richting de participatiesamen-
leving gaat is dat de verzorgingsmaatschappij onbetaal-

voor mensen die het alleen niet redden en geen hulp uit 
hun eigen netwerk of familie kunnen krijgen. Het So-
ciaal team is er voor vragen over zorg en welzijn, geld, 
wonen, veiligheid en sociale contacten. 

Sociale teams

Het Sociaal team bestaat uit gespecialiseerde hulpver-
leners van bijvoorbeeld maatschappelijk werk, de ge-
meente en welzijnsinstellingen en werkt nauw samen 
met alle andere zorg- en welzijnsinstellingen in de ge-
meente. In de meeste teams is er ook een wijkverpleeg-
kundige aanwezig. Willy van Eerden en Toos Ploegaert 
wijkverpleegkundigen van ViVa! Zorggroep en werk-
zaam binnen het Sociaal team Beverwijk: ‘Mensen uit 
de wijk kunnen bij het Sociaal team terecht als zij een 
vraag hebben waar ze zelf niet uitkomen of niet weten 
waar ze terecht kunnen. Samen zoeken we een oplos-
sing of antwoord op de vraag, eventueel met hulp van 
familie, vrienden, buren en vrijwilligers. Als dat niet 
lukt, gaan we samen met de cliënt op zoek naar gespeci-
aliseerde hulp. Als mensen bijvoorbeeld vragen hebben 
bij het invullen van formulieren, beter voor zichzelf wil-
len opkomen of zich zorgen maken over iemand in de 
buurt, kunnen ze contact met ons opnemen. Ook voor 
mantelzorgers bij wie de zorg te zwaar wordt kunnen 
we samen kijken hoe zij het best ondersteund kunnen 
worden om de taak vol te houden.’

Wat doet het Sociaal team in wijk of buurt?

‘Bewoners kunnen ook bij het Sociaal team terecht als 
zij andere mensen willen ontmoeten. Hiervoor hebben 

baar aan het worden is. Dit komt omdat de vraag naar 
zorg en hulp is toegenomen. Mensen worden ouder en 
blijven langer zelfstandig wonen. 

Wat als het niet (meer) lukt om alles zelf te doen?

Niet iedereen kan meedoen of (nog) helemaal voor zich-
zelf zorgen. Of familie of netwerk is afwezig. Professi-
onele zorg en ondersteuning zal dan ook altijd nodig 
zijn. In een groot deel van het werkgebied van de ViVa! 
Zorggroep is het Sociaal team het eerste aanspreekpunt 

we een paar keer per week een koffieochtend waar ie-
dereen vrijblijvend binnen kan komen voor een gratis 
kopje thee of koffie. Dit zijn drukbezochte, gezellige 
ochtenden.
Maar we doen meer. Het kan ook zijn dat iemand een 
goed idee heeft voor de buurt en niet weet hoe dit idee 
uitgevoerd moet worden. Bijvoorbeeld een etentje voor 
de buurt organiseren, voor oudere mensen koken of 
samen met buurtbewoners één keer in de week koffie 
drinken. Ook dan staat onze deur open. Wij helpen het 
idee uit te voeren. Het Sociaal team Beverwijk heeft al 
ondersteuning geboden bij het buurtbakkie, de kerst-
bomenactie, de prikactie (het schoonhouden van de 
buurt), een straatfeest, rommelmarkten en buurtapp. 
Samen zorgen we voor een fijne buurt.’ 

De participatiesamenleving

OOK IETS IN UW BUURT DOEN?

Heeft u een leuk idee maar weet u niet hoe u het 

moet aanpakken? Een wandelclub beginnen, elkaar 

helpen met allerlei klusjes in en rondom het huis 

of op bezoek gaan bij ‘eenzame’ buurtbewoners? 

Bespreek het met uw buurtbewoners of loop even 

binnen bij het Sociaal team bij u in de wijk. 

De Sociaal teams werken vaak vanuit een locatie 

middenin de buurt, bijvoorbeeld een buurthuis. 

De medewerkers van het Sociaal team in Beverwijk Willy van Eerden Toos Ploegaert▼▼



De genoemde aanbiedingen zijn reeds inclusief ledenkorting en niet geldig in combinatie met andere acties, kortingen of waardebonnen.
Deze aanbiedingen gelden t/m 15 maart 2018.

Lenen, huren en kopen 088 - 10 20 100           www.medipoint.nl/demodagenLenen, huren en kopen 088 - 10 20 100           www.medipoint.nl/winteractie

Winkellocaties | Heemskerk, Maltezerplein 35 • Haarlem, Stephensonstraat 45

De genoemde aanbiedingen zijn reeds inclusief ledenkorting en niet geldig in combinatie met andere acties, kortingen of waardebonnen.
Deze aanbiedingen gelden t/m 15 maart 2018. Kijk op www.medipoint.nl/showmodellen waar een hoog-laagbed showmodel aanwezig is.

Voor uw comfort

Alles voor een 
goede nachtrust

Demodag Comfortabel Slapen. Alles voor een optimale nachtrust!
De nachten zijn weer langer en dus brengen we meer uren door in ons bed. Slaapcomfort 
is dan wel zo belangrijk. Tijdens de demodag Comfortabel Slapen krijgt u advies 
over bedden, matrassen, bedbodems en kussens. Oftewel alles om uw nachtrust te 
verbeteren. 
 
Persoonlijk advies van onze specialisten
Tijdens deze dag krijgt u uitleg en advies 
over comfortabel slapen. Probeer onze 
bedden en matrassen uit en ervaar het 
comfort. Bovendien profiteert u van 
diverse gratis extra’s bij aankoop. We zien 
u graag tegemoet in onze winkel, de koffie 
staat voor u klaar!

Waar
Winkel Heemskerk, 
Maltezerplein 35

Wanneer
Vrijdag 8 december 2017

Meer informatie over de demodag of direct inschrijven:

Bel 088 – 10 20 100, ga naar www.medipoint.nl/demodagen of vraag het in de winkel

Hoog-laagbed Belluno
Veilig in en uit bed

1999.- voor leden 1399.-  Op al onze Visco Climate matrassen

Met
gratis

matras
Al vanaf

299.-

Boxspringbed Timeless 
Dit boxspringbed is uitgerust met alle
zorgfuncties van een hoog-laagbed.

•  Makkelijk te verrijden en op te maken
•  Eenvoudige elektrische handbediening
•  In hoogte verstelbaar (38 - 80 cm)
•  In meerdere kleuren verkrijgbaar
•  Leverbaar met diverse accessoires

Eenpersoonsbed vanaf 1999.-
Nu voor leden al vanaf 1599.-
Tweepersoonsbed vanaf 3999.-
Nu voor leden al vanaf 3199.-

Hometrainer Kettler Condor 
Voor conditieopbouw en revalidatie 

399.- voor leden 299.-

Rollator Travixx 
Lichtgewicht en exclusief design 

299.- voor leden 229.- 

Puck sleutelkluis 
Eenvoudig te monteren en veilig

199.- voor leden 165.- 

Lichttherapielamp 
Geeft u meer energie 

99.99 voor leden 79.99 

Voel u veiliger dankzij een sleutelkluis
Zorg ervoor dat u altijd geholpen kunt worden in uw eigen huis, zonder dat uw
huis gevoeliger wordt voor inbraken. Deze sleutelkluis is bijna niet te kraken. 
Dankzij de gepatenteerde code-verdwijn-techniek 
verdwijnt de code automatisch bij het openen, zo is 
deze niet af te lezen. Dankzij de stalen kap is deze 
kluis erg stevig. Bovendien is deze sleutelkluis
SKG** gekeurd (zeer inbraak werend).

Kijk voor onze gehele winteractie op www.medipoint.nl/winteractie

Analoge klok
Ook digitaal verkrijgbaar

109.- voor leden 74.99  

Veilig en gezond met de hulpmiddelen van Medipoint

Ook deze winter  
blijf ik graag fit!

Al vanaf

1599.-

Vele gratis extra’s 
en 50% korting



Leef het leven columnhet beroep

Het werken in de wijk als verzorgende 
niveau 3 heeft zoveel mooie en bijzondere 
aspecten. Hoe ziet zo’n functie er eigenlijk 
uit en wat is het verschil met werken in  
een woonzorgcentrum bijvoorbeeld?

Verzorgende IG & Welzijn

Meryem heeft de opleiding IG3 (Individuele Gezond-

heidszorg niveau 3) via ViVa! Zorggroep gevolgd. Ze 

werd hiervoor gevraagd toen ze opviel tijdens een 

gezamenlijke klus van ViVa! en een Turkse particuliere 

organisatie waar ze destijds werkte. De opleiding 

duurde drie jaar, waarbij Meryem hard werkte in 

de praktijk en tegelijkertijd scholing kreeg en in de 

banken zat.

In het wijkteam Haarlem-noord/Bloemendaal draait 

Meryem 28 uur per week ochtend- en avonddiensten 

volgens een rooster dat drie maanden van te voren 

vastligt. Nou ja … vastligt ... ‘In dit werk zijn altijd 

zoveel wisselingen, veranderingen en nieuwigheden, 

dat maakt het ook zo leuk: het is nooit eentonig en 

altijd weer verrassend. Cliënten komen en gaan en 

gezondheidssituaties veranderen natuurlijk. Tijdens 

mijn werk verwissel en verzorg ik katheters, breng ik 

sondevoeding in en verzorg de sonde, doe ik blaas-

spoelingen, reik ik medicatie aan en observeer ik na-

tuurlijk de cliënt. Om dan in de uurtjes dat je niet bij 

een cliënt bent voor een handeling, contact met de 

arts te onderhouden, administratie te doen, mappen 

bij te werken en af te spreken voor evaluaties.

De samenwerking met collega’s gaat gelukkig fan-

tastisch. Je moet elkaar opvangen, ondersteunen, 

rekening met elkaar houden en informatie uitwis-

selen, op elkaar kunnen bouwen. En complimenten 

uitdelen! Het is verder een erg individueel beroep. Je 

bent alleen op pad. Daardoor maak je ook zelf keuzes 

en moet je veel zelf nadenken. Natuurlijk zie je elkaar 

op kantoor en ondersteun je elkaar als dat nodig is.' 

Meryem begeleidt ook leerlingen, dat ligt haar goed. 

‘Het is heel interessant om mensen mee te nemen in 

je werk. Je leert een heleboel. Ik ben dit vak ingegaan 

omdat ik wil werken met mensen, maar vooral ook 

omdat ik ze wil helpen om zo lang mogelijk in hun 

eigen huis te kunnen blijven!’ 

Meryem Kurtoglu
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Zo lang mogelijk zelfstandig thuis wonen
Zo lang mogelijk zelfstandig is het nieuwe adagium. De capaciteit van woonzorgcentra 
en verpleeghuizen is verkleind, onder meer uit financiële overweging, maar ook oude-
ren kiezen zelf voor langer zelfstandig thuis wonen. Woonzorgcentra en verpleeghui-

zen zijn bedoeld voor mensen die echt niet meer zelfstandig kunnen zijn. 

WONEN
Niet iedere woning is geschikt 

om in te blijven wonen wanneer 

u ouder wordt. Zowel de grootte 

als de indeling van de woning spelen een 

rol, evenals de afstand tot winkels, apo-

theek en andere voorzieningen. Met enkele 

praktische tips kan het risico op een val in 

de woning al behoorlijk worden verkleind. 

Voor grotere woningaanpassingen kan een 

beroep worden gedaan op de Wet Maat-

schappelijke Ondersteuning (Wmo). De ge-

meente kijkt dan samen met u naar een 

oplossing op maat. In veel gevallen wordt 

er een eigen bijdrage gevraagd. Voorbeel-

den van dergelijke aanpassingen kunnen 

zijn, aanpassen van toilet en douchegele-

genheid, verwijderen van drempels en ver-

breden van deuren. De ergotherapeut van 

ViVa! kan u ondersteunen met praktische 

tips en hulp bieden met de aanvraag van 

woningaanpassingen.

SOCIALE CONTACTEN
Bij het ouder worden, wordt het 

aantal familieleden, vrienden of 

kennissen kleiner. Bij alle locaties 

van ViVa! Zorggroep worden activiteiten 

voor ouderen georganiseerd: een kans om 

nieuwe mensen te ontmoeten of een nieu-

we hobby te starten. Ook de restaurants 

bieden een heerlijke maaltijd voor wijkbe-

woners. Kortom, deze locaties nodigen u uit 

om onder de mensen te zijn, leuke dingen 

te doen en lekker te eten.

ZINGEVING
Het zinvol bezig of nuttig zijn is 

voor iedereen anders. In elke fase 

van het leven kan dit ook varië-

ren. Misschien heeft u wel eens gedacht 

aan vrijwilligerswerk: zinvol bezig zijn en 

iets betekenen voor een ander. Bijvoor-

beeld een keer in de week samen de krant 

te lezen als bezoekvriend of koffie schen-

ken bij een ouderenactiviteit. De coördina-

toren vrijwilligers van ViVa! Zorggroep zijn 

altijd op zoek naar nieuwe vrijwilligers.

Meer informatie over voeding, beweging, 

wonen, activiteiten en vrijwilligers? 

Kijk op www.vivazorggroep.nl
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ViVa! la Vie 

Bewegen heeft 
een positieve invloed 

op de balans

Maar hoe wordt u eigenlijk 
zelfstandig oud in uw eigen huis? 
Het zelfstandig ouder worden gaat niet al-

leen over gezondheid (1) en wonen (2), 

maar ook over sociale contacten (3) en 

een zinvol (4) bestaan. 

GEZONDHEID 
U kunt veel doen om gezond te 

blijven. Met een aantal praktische 

tips kunt u de kans op aandoenin-

gen en ongelukken voorkomen. Voor de 

hand liggend is gezond eten en voldoende  

bewegen. 

•    Gezonde voeding
  De energiebehoefte van ouderen is in de 

regel lager dan van jongeren en neemt 

met het ouder worden verder af. De aan-

bevolen dagelijkse portie groente, fruit en 

volkorenproducten is bekend. De diëtis-

tes van ViVa! Zorggroep kunnen u over 

gezonde voeding veel vertellen. 

•    Beweging
  Door bewegen blijven de spieren soepel. 

Bewegen heeft ook een positieve invloed 

op de balans en het reactievermogen. 

Mensen die meer bewegen zijn fitter wat 

weer bijdraagt aan het zelfvertrouwen. 

Wandelen, fietsen en zwemmen zijn vor-

men van matig intensief bewegen. Als 

het bewegen niet meer zo gemakkelijk 

gaat of wanneer er klachten ontstaan, 

zijn de fysiotherapeuten bij ViVa! deskun-

dig in het begeleiden en behandelen van 

ouderen die nog thuis wonen. Daarnaast 

kan de fysiotherapeut adviseren waar 

wenselijk. 



Achternaam:  Voorletter:         m/v**

Adres: 

Postcode:  Woonplaats:

Telnr.:  Geboortedatum: 

E-mailadres:  

Actiecode: Kussen 2018

Mogen wij uw e-mailadres gebruiken voor het toesturen van 
onze maandelijkse nieuwsbrief, zodat u op de hoogte blijft 
van aantrekkelijke aanbiedingen of nieuws over wonen, 
welzijn en zorg?     Ja/ Nee**

Ik betaal t/m december 2018  € 22,75 en verplicht mij om tot eind 2019 lid 
te blijven. Ik machtig ViVa! Zorgroep om tot wederopzegging het lidmaat-
schapsgeld één keer per jaar van mijn IBAN rekening af te schrijven. SEPA 

incasso, incassant ID: NL35ZZZS341845200000.

IBanrekening:

Handtekening:  Datum: 

Stuur de ingevulde en ondertekende bon in een envelop zonder postzegel 
naar: ViVa! Ledenservice, Antwoordnummer 504, 1940 WB BEVERWIJK. Uw 
kussen kunt u dan ophalen in de Thuiszorgwinkel in Haarlem, Heemskerk of 
Alkmaar op vertoon van de bon die u na aanmelding toegestuurd krijgt.
* Deze actie is geldig van december 2017 t/m 31 maart 2018

** S.v.p. omcirkelen wat van toepassing is

Nieuwe leden profiteren
Nieuwe leden krijgen nu een luxe hoofdkussen van de 
Thuiszorgwinkel ter waarde van € 24,95 cadeau*.  
Het lidmaatschap, dat voor alle gezinsleden geldt, is slechts 
€ 22,75 per jaar. Op vertoon van de ViVa! ledenpas krijgt 
u bijvoorbeeld 10% korting op alle producten die u in de 
Thuiszorgwinkel koopt. En daarnaast profiteert u van gratis 
uitleen van loophulpmiddelen, zoals krukken. Dat lidmaat-
schap heeft u dus zó terugverdiend!

Word lid van ViVa! Ledenservice en krijg een luxe hoofdkussen t.w.v. € 24,95 cadeau!*

Overig aanbod waar u gebruik van kunt maken:

• Audicien • Belastinghulp • Boedelopslag • Boodschappendienst • Cursussen • Computerservice • Fietsservice • Financiële Begeleiding 

• Huishoudelijke hulp Particulier • Interieuradvies • Kapper • Kleding • Klussendienst • Lingerieservice • Maaltijdservice • Massage • Notaris 

• Opticien • Podoloog • Pedicure • Personenalarmering • Professional Organizers • Pruikenservice • Reparatie Witgoed • Rijbewijskeuring 

• Sportschool • Sauna • Schilder • Schoonheidspecialist • Schoorsteenveger • Stomerij • Thuisadministratie • Thuiszorg Particulier 

• Thuiszorgwinkel • Tuinonderhoud • Uitvaartzorg • Vakanties Met Zorg • Verhuisservice • (Zorg)Verzekeringen…….

Meer op www.vivazorggroep.nl/ledenservice

Word nu 

lid van ViVa! 

Ledenservice en 

krijg een luxe 

hoofdkussen 

t.w.v. € 24,95


