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ik zorg

Misschien heeft u er al iets over op televisie
gezien, in de krant gelezen of over gehoord. In
de komende jaren zijn er meer dan 120.000 extra
mensen nodig in Nederland om zorg te leveren.
Om dit doel te bereiken is onder meer op 1 november de landelijke campagne Ik Zorg gelanceerd. In de campagne laten meer
dan 600 mensen, die in de zorg werkzaam zijn, zien hoe veelzijdig
werken in zorg en welzijn is. Door hun enthousiasme kunnen zij
mensen, die nu niet denken aan een baan of opleiding in de zorg,
inspireren en enthousiasmeren voor de zorg.

Weet u iemand in uw omgeving die op zoek is naar een
nieuwe uitdaging?
Laat hem of haar even een kijkje nemen op
www.ontdekdezorg.nl

Duurzaam Kerstfeest bij ViVa!
STER RENM ENU

Kerstamuse van Veluwse gerookte eendenborstfil
gevuld met in sherry gewelde pruimen

et

✽✽✽

ViVa!

D u u rz aa m

Terrine van duurzaam gekweekte zalm
uit de Noorse fjorden
✽✽✽

Vegetarische pompoensoep met kokos,
koriander en crunchy croutons

ViVa! luidt een reeks van duurzame initiatieven in die van start
gaat met een zo groen mogelijk kerstmenu! U geniet tijdens de
feestdagen van een heerlijk 5-gangen Sterrenmenu,
speciaal voor u door onze koks samengesteld.
Kom helemaal in de kerstsfeer en reserveer een tafel
bij uw ViVa! locatie in de buurt!

✽✽✽

Cordon Bleu Noël van scharrelkippendij
van
op een feestelijke manier geserveerd met mousse
met
bospeen, spruitjes met walnotenboter, stoofpeertjes
een vleug anijs en gebakken aardappelen
✽✽✽

Huisgemaakte Tiramisù met in chocolade
gerold biologisch vanilleijs

De meeste menu’s worden rond 20 december geserveerd. De prijs
van het menu is € 32,75 p.p., inclusief twee drankjes en koffie en thee.
Kijk voor meer informatie op
www.vivazorggroep.nl/topmenu

Uw rechten als het gaat
om persoonsgegevens
Wist u dat u …
•	Het recht hebt om ViVa! Zorggroep een overzicht te vragen van uw persoonsgegevens die door ViVa! Zorggroep
verwerkt worden?
•	ViVa! Zorggroep mag vragen uw persoonsgegevens in
een dusdanig vorm te verwerken dat u ze makkelijk kunt
meenemen en overdragen?
• Feitelijke gegevens mag laten wijzigen en voor niet feitelijke gegevens altijd uw eigen zienswijze mag toevoegen
aan het dossier?
• Uw gegeven toestemming voor het gebruik van bepaalde
persoonsgegevens altijd weer mag intrekken?
•	Mag vragen om vernietiging van uw dossier, zowel het

hele dossier of een gedeelte daarvan?
•	Het recht hebt op vergetelheid, en uw persoonsgegevens
in een aantal gevallen gewist worden?
• Het recht hebt uw dossier in te zien?
•	Het recht hebt om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens?

Kent u de organisaties Mar-Helpt,
Fleur de dag en Saar aan huis?
Ouder worden kan betekenen dat u steeds meer en vaker
een beroep moet doen op hulp en begeleiding.
Terwijl u zelf in een fase komt
waarbij u extra aandacht en zorg
nodig hebt, zitten uw kinderen
en familieleden vaak in de drukste periode van hun leven met
werk en opgroeiende kinderen.
Mar-Helpt, Fleur de Dag en
Saar aan huis bieden één op
één aandacht, ontzorgen en

zijn aanvullend op familie, mantelzorger en beroepskracht. Denk bijvoorbeeld aan een keertje naar de stad,
een wandeling maken, begeleiding
naar ziekenhuis, lichte huishoudelijke
ondersteuning, wat extra gezelschap
… noem maar op. Zij zijn er voor iedereen, of u nu zelfstandig, in een woonzorgcentrum of verpleeghuis woont.

Kerstpuzzel
Stuur uw oplossing naar de redactie van
de Nieuwsbrief voor Cliënten. De eerste
10 inzenders met het juiste antwoord
ontvangen een leuke attentie.
Sudoku
Vul de cijfers 1 t/m 9 in. Elk cijfer mag maar één keer in elke
rij, elke kolom en elke zone ingevuld worden. Vervang de
gevonden cijfers door de opgegeven letters en zet deze op
de oplossingsbalk in het hokje met hetzelfde cijfer, zo vindt u
de oplossing. Veel puzzelplezier.

1=A 2=N 3=K 4=E 5=R 6=W 7=I 8=T 9=S

Mar-Helpt biedt ondersteuning en
begeleiding voor ouderen in de
IJmond en omstreken.
Telefoon 06 – 2817 7349
mail info@mar-helpt.nl
Fleur de Dag is actief in de driehoek Haarlem, Leiden, Wassenaar.
Buiten deze regio kunnen zij u ook
van dienst zijn. Telefoon
06 – 3064 4394 of 06 – 5538 1539
Saar aan huis www.saaraanhuis.nl
Werkzaam in Kennemerland en
Alkmaar.

Korting op uw zorgverzekering
ViVa! Ledenservice heeft bij Zilveren Kruis en Univé afspraken gemaakt
voor haar leden. Als lid krijgt u korting op de basisverzekering
én de aanvullende verzekeringen, variërend van 5% tot 10%.
Univé en Zilveren Kruis bieden
beide grátis aanvullende thuiszorgpakketten. Daarin zit bijvoorbeeld
een extra vergoeding voor cursussen zoals (kinder-) EHBO en valpreventie. En ook extra vergoeding
voor hulp bij mantelzorg, (loop)
hulpmiddelen, 100% vergoeding
voor professionele alarmopvolging
en nog veel meer. Het aanbod en
de voorwaarden voor de gratis
aanvullende thuiszorgpakketten
verschillen per verzekeraar.

aanbod van ViVa! Ledenservice zorgt
ervoor dat u soms wat uit handen kunt
geven en dat u prettig thuis kunt blijven
wonen. De diensten worden veelal aan
huis geleverd door professionele en
betrouwbare leveranciers. Voorbeelden
zijn: de kapper, pedicure, audicien,

kunt u en uw gezinsleden op
vertoon van de ViVa! ledenpas

prettig thuis kunnen wonen
door iets uit handen te geven

Aansluiten bij het zorgcollectief
van ViVa! Ledenservice is simpel:
kijk op www.vivazorggroep.nl/
ledenservice of bel 088 – 995 88 22.

opticien, personenalarmering of de
maaltijdservice. Op vertoon van de
ViVa! ledenpas ontvangt u dan korting.

Maar het lid zijn van ViVa!
Ledenservice biedt meer. Het

En … dankzij nauwe samenwerking
met de Medipoint Thuiszorgwinkel

eenvoudige loopmiddelen tot
maximaal 26 weken per jaar wél
gratis blijven lenen. Bovendien
krijgt u op vertoon van de pas
10% korting op artikelen uit het
verkoopassortiment.

Kwaliteitskader als onderwerp voor
themadag Centrale Cliëntenraad
In november organiseerde de CCR een themadag waarin
gesproken is over het nieuwe kwaliteitskader voor de verpleeghuiszorg. Een medewerker van het LOC gaf informatie
over dit onderwerp aan vele cliëntenraadsleden.
’s Middags is er samen met de aanwezige teamcoaches gediscussieerd over de wijze waarop dit
nieuwe beleid kan worden geïmplementeerd in onze
huizen. Daarnaast gaf José van Vliet, onze bestuurder, een doorkijkje in de komende planvorming voor ViVa! Zorggroep.
De deelnemers aan deze themadag vonden de
informatie erg nuttig en de CCR is dan ook zeker van
plan om hiervan een traditie te maken.

Wij hebben uw hulp hard nodig en u kunt ervan
overtuigd zijn dat dit werk vele interessante
kanten kent!

Bent u door bovenstaande geïnteresseerd geraakt?
Verscheidene lokale cliëntenraden hebben vacatures.

Leo van der Kolk
Secretaris/penningmeester Centrale Cliëntenraad

Ik voel mij sterker . . .
. . . en heb meer grip
op mijn leven

Leven met kanker
Veel mensen krijgen in hun leven metContact
kanker te maken. De
ViVa! Zorggroep
Postbus 95
diagnose kanker en eventuele behandeling
hebben grote
1960 AB Heemskerk
impact op je leven en op dat van de mensen
T 088 - 995 7420 om je heen.
F 088 - 995 7429
E oncologieteam@vivazorggroep.nl

Leven met kanker
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leven

Yvonne Lycklama, gespecialiseerd verpleegkundige
oncologie over een onderdeel van haar werk: ‘Natuurlijk
gaat het allereerst om de cliënt, maar de ziekte en
behandeling hebben ook invloed op de mensen om
je heen. Dan is het een fijne en waardevolle aanvulling
dat er ook aandacht is voor de naaste. Omgang met de
ziekte en de behandeling doet een pittige aanspraak op
verandering van gedrag.'
'Een cliënt moet vaak keuzes maken tussen twee onaantrekkelijke opties. Dan is het moeilijk om daarbij het
doel, namelijk kwaliteit van leven, voor ogen te houden.
Vaak blijkt het goed te werken dat ik als deskundige
voorlichting geef en vanuit ervaring van andere cliënten
mogelijkheden aanreik om met bepaalde klachten om te

Fysiotherapie 12/17

Door onzekerheid en angst kan het gevoel ontstaan
Hoofdkantoor
Parlevink
erstraat 23 gespecigrip op je leven te verliezen. Bij ViVa!1951
werken
AR Velsen-Noord
aliseerd verpleegkundigen oncologische
Postadres en palliatieve
Postbus 95
Heemskerk
zorg, die bij cliënten thuis komen om1960teAB helpen
en bij te
E info@vivazorggroep.nl
staan in deze ziekte.
I www.vivazorggroep.nl
Kwaliteit van
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gaan. Soms worden de zaken dan
makkelijker aangenomen.’
Wilt u vrijblijvend een kennismakingsbezoek met de
gespecialiseerd verpleegkundige oncologische en palliatieve zorg hebben? U kunt dit aanvragen in het ziekenhuis, bij uw huisarts of de wijkzorg van ViVa! Zorggroep.
De kosten worden vergoed vanuit de zorgverzekering.
Natuurlijk kunt u ook direct met ons contact opnemen. Telefonisch zijn wij bereikbaar via onze afdeling
Zorgbemiddeling 088 – 995 86 42. Of mailen op
oncologieteam@vivazorggroep.nl

Vast bedrag Wmo
Ondersteuning vanuit de Wmo kost vanaf 1 januari 2019 voor alle
huishoudens maximaal € 17,50 per vier weken. Bij de berekening van
de eigen bijdrage wordt niet meer gekeken naar de hoogte van het
inkomen en vermogen.
U betaalt nooit meer dan € 17,50.
Gemeenten kunnen wel een
lagere eigen bijdrage vaststellen.
Bijvoorbeeld voor huishoudens

Colofon
Wilt u reageren?
Stuur een e-mail of brief
naar de redactie

met een minimuminkomen. Heeft
u een gezamenlijk huishouden?
En heeft iemand in het huishouden nog niet de AOW-leeftijd?

Dan hoeft u in 2019 geen eigen
bijdrage te betalen voor hulp en
ondersteuning vanuit de Wmo.
Deze verandering is wel onder
voorbehoud
De ministerraad heeft het vaste
tarief van maximaal € 17,50 voor
de Wmo 2019 goedgekeurd.
Het beleid moet nu nog definitief
worden vastgesteld.

Redactieadres
Parlevinkerstraat 23, 1951 AR Velsen-Noord
Postbus 95, 1960 AB Heemskerk
T 088 – 995 80 00
E marketing_communicatie@vivazorggroep.nl
W www.vivazorggroep.nl
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