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Bewegen, sociale contacten en sti-
mulerende, zinvolle bezigheden zijn 
belangrijk voor iedereen, welke leef-
tijd je ook hebt. Het Uitbureau ViVa! 
la Vie biedt ouderen, met of zonder 
zorgvraag, de mogelijkheid om actief 
te blijven. Vele vrijwilligers maken 
deze welzijnsactiviteiten mogelijk.

Mevrouw Mensing en mevrouw Ter-
voort (beiden 90 jaar) zijn trouwe 
deelnemers. Ze gaan wekelijks naar 
de ‘inspiratiegroep’ en haken aan 
bij de yogagroep van het Uitbureau 
Beverwijk. Mevrouw Tervoort voelt 
zich zeer gewaardeerd in de inspira-
tiegroep: ‘In de inspiratiegroep zitten 
gestudeerde mensen, ik heb alleen 
maar lagere school, mijn mening is 

hier ook belangrijk. De inspiratie-
groep is boeiend. Het voelt goed als 
mensen vragen: wat vind jij ervan?’ 
Beide dames zijn slechtziend, maar 

zijn fervent voorstander van de Yoga-
groep. ‘Je merkt dat het iets doet met 
je lichaam, je leert beter ademhalen 
en zorgt dat je bepaalde gewrichten, 
die pijnlijk zijn, toch blijft bewegen. 
Ik doe de oefeningen thuis ook. Het 
zorgt ook voor je geest, ik ben nogal 
‘drukkerig’ en van yoga word ik rusti-
ger. We willen het niet missen!’

Ingrid van Roijen

Beroep: Medewerker uitbureau beverwijk

Er is veel interesse in de verschillende 

activiteiten voor senioren. Sinds we vorig 

jaar met het Uitbureau gestart zijn, groeit 

het aantal aanmeldingen, zeker nu het 

aanbod breder is geworden. We hebben 

veel beweegactiviteiten in ons programma 

opgenomen, zoals dansen, yoga, gymnas-

tiek en tai chi. Bewegen is goed voor se-

nioren. Het houdt mensen soepel, gezond 

en alert. Natuurlijk sluiten we aan bij de 

wensen en behoeften van onze (wijk)be-

woners. Senioren uit de wijk komen af op 

onze kienavonden, de gastoptredens en de 

speciale aanbiedingen van het restaurant, 

zoals een high tea of Spaanse avond. Daar-

naast organiseren we eens per maand een 

uitstapje in de omgeving. Hier is veel vraag 

naar. Het uitje in de maand juli is naar het 

museum van de 20e eeuw in Hoorn. 

Als mensen dit uitje een keer willen probe-

ren, zijn ze welkom. Bij inlevering van deze 

pagina krijgen zij € 2,50 korting. Leuk toch? 

Interesse? Bel 088-995 80 00 en vraag naar 
het Uitbureau bij u in de buurt. 
Of kijk op www.vivalavie.nl

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

Achternaam:  Voorletter:         m/v**

Adres: 

Postcode:  Woonplaats:

Telnr.:  Geboortedatum: 

E-mailadres:  

Actiecode: Kussen 2015

Mogen wij uw e-mailadres gebruiken voor het 
toesturen van onze maandelijkse nieuwsbrief?       Ja/ Nee**

Ik betaal t/m december 2015 eenmalig € 15,- (normaal € 21,75) en verplicht 
mij om tot eind 2016 lid te blijven. Ik machtig ViVa! Zorgroep om tot weder-
opzegging het lidmaatschapsgeld 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 20 mei t/m 18 juli 2015

** 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 gezins-

leden geldt, kost nu slechts € 15,-. 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 loop-

hulpmiddelen, zoals krukken. Dat lidmaat-

schap heeft u dus zó terugverdiend!

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 Parti-  

 culier • Thuiszorgwinkel • Tuinonderhoud • Uitvaartzorg • Vakanties 

 Met Zorg • Verhuisservice • (Zorg)Verzekeringen…….

Meer op www.vivazorggroep.nl/ledenservice

‘vier het leven’ is de boodschap van de viva! la vie uitbu-
reaus. bij de viva! la vie uitbureaus kunnen ouderen tot op 
hoge leeftijd genieten van de dingen die ze leuk vinden.

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

We willen 
   het niet 
  missen!
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vriendschap

We kijken beiden 
uit naar de donderdag!

Wannie hummen (89) en ingrid van rhoon (59) kennen elkaar bijna drie jaar. ze 
hebben elkaar ontmoet op de creatieve ochtend in woonzorgcentrum de loet. 

ingrid, die als vrijwilligster hand– en spandiensten leverde bij deze activiteit, 
zag Wannie binnenkomen en voelde direct een klik. sindsdien zien zij elkaar 
elke donderdag. en soms ook tussendoor. als Wannie naar het ziekenhuis 

moet of als er gewinkeld wordt. een hechte vriendschap is ontstaan.

Wannie: Ik kan heel goed met Ingrid praten en daar ben 
ik erg blij mee. We vertrouwen elkaar en het is vertrouwd 
met elkaar. Toen ik Ingrid ontmoette was ik heel verdrietig, 
omdat mijn zoon en dochter vlak voor die tijd gestorven zijn. 
Dat verdriet blijft. Ingrid en ik hadden tóen veel te bepraten, 
en dat hebben we nog steeds. We zijn vriendinnen.

Ingrid: Ik noem Wannie altijd mijn maatje. We kijken beiden 
uit naar de donderdag. Bij Wannie kan ik overal over praten. 
Over hoe ik het leven zie: een zoektocht naar je ware zelf, 
je leven een waardevolle invulling geven. Bij Wannie vind ik 
een uitlaatklep. 
We hebben het over zinnige zaken in het leven. Wannie heeft 
alles meegemaakt wat je kunt meemaken, dus heeft een gro-
te levenswijsheid. Elke week maak ik iets bijzonders mee en 
dat móet ik delen met Wannie. 

Wannie: En ik vind het fijn om over dergelijke zaken na 
te denken, we filosoferen wat af die ochtenden. Ingrid kan 
de zaken zo vertellen dat ik het voor me zie. Dat klinkt mis-
schien zweverig, maar dat is het beslist niet. Ik zou het heel 
erg vinden als Ingrid er niet was, ze is als een kind voor me. 
Ik ben zo blij met haar. Ik ga wel met iedereen goed om, je 
praat toch met iedereen en in een groep lig ik best goed, ik 
weet me te handhaven. Ik heb geen andere vriendinnen. Ik 
hoef ook geen andere vriendinnen. Ingrid is er, iemand an-
ders heb ik niet nodig.

Ingrid: Alles wat ik met mijn moeder deelde, deel ik nu met 
Wannie. Ik doe dezelfde dingen met haar als dat ik met mijn 

moeder deed. En zaken die ik tegenkom in mijn leven wil 
ik haar ook laten zien en daarvan wil ik ook graag dat zij ze 
weet! Een voorbeeld hiervan is dat ik deze week een boekje 
bij een tweedehandswinkel gekocht heb, waarin verhalen 
staan over elke levensfase. Onder meer een verhaal over 
waardig ouder worden. Dat heb ik Wannie net voorgelezen. 
Dan sluit Wannie haar ogen en denkt ze na. En daar hebben 
we het met elkaar over. Het volgende onderdeel is de dood 
onder ogen zien, waarover we samen met aandacht gaan le-
zen en er weer over na gaan denken.

Wannie: Ja, ik weet dat ik in deze laatste fase verkeer, maar 
ik wil dat Ingrid ook weet dat ik heel veel van haar houd en 
dat ik het niet leuk zal vinden als ik er niet meer voor haar ben.

Ingrid: Jij hebt ook zo veel meegemaakt in je leven. Gebeur-
tenissen die ik zelf ook meemaak en waar jij me vanuit je 
eigen ervaring mee kunt helpen en adviezen over kan geven. 
In 2008 werd ik op non-actief gesteld, dat is een vreselijke 
periode geweest, ik zie dat ik nu bewuster in het leven sta, 
weet wat ik wil en wat me gelukkig maakt. Ik wil me graag 
nuttig maken, vandaar ook de keuze om hier bij De Loet 
vrijwilligerswerk te doen. 'Wannie, die zelf haar hele leven 
druk is geweest met het opvoeden van vier kinderen, de zorg 
voor haar vader en moeder die jaren bij haar woonden én het  
hebben van diverse betrekkingen: in een winkel, bij de ka-
zerne, een atelier, kijkt liefdevol naar Ingrid: ‘Als je je daarbij 
goed voelt, en als je iets voor een ander kan betekenen, dan 
is het goed. Ik ben heel blij als het donderdag is, als Ingrid 
weer komt.'
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viva! varia

Brasserie Waterrijck
Een sfeervolle ontmoetingsplaats en heerlijk lunchen, in Waterrijck, zo op de 

grens van Heemskerk en Beverwijk. En ook de koffie met een taartje smaakt 

erg goed. Wilt u dat ook een keer ervaren? Van maandag tot en met vrijdag  

kunt u terecht bij de gastvrije medewerkers in de Brasserie (begeleid door 

het SIG, een organisatie die werkt voor mensen met een verstandelijke be-

perking), die het tot een uniek plekje maken. Ook feesten en partijen mogen 

in de ruimte gevierd worden! 

Informeer gerust eens naar de mogelijkheden: 088-995 78 60

Wist u dat…?
U ViVa! Zorggroep ook kunt volgen op diverse 

sociale media? Als u op de hoogte wilt blijven van 

alle activiteiten en nieuws, volg ons dan op:

Komt u ook op 20 en 21 juni 2015 genieten van het Yogafestival Haarlem?! 

De eerste 10 mensen, die ons een mailtje sturen, krijgen gratis een yoga-

les voor beginners t.w.v. € 10,- (voor de zaterdag of zondag). 

 

Het yogafestival op Landgoed Elswout biedt naast yogalessen nog veel meer. 

U hoeft geen ervaring te hebben met yoga. Stuur zo snel mogelijk, maar 

uiterlijk 1 juni een e-mail naar contact@yogafestivalhaarlem.nl o.v.v. ‘ViVa! 

Zorggroep Yogafestival Haarlem’ en uw naam. De eerste 10 mailers ontvan-

gen de gratis yogales voor beginners. Zij krijgen hierover persoonlijk bericht.

Meer informatie: 

www.yogafestivalhaarlem.nl of www.facebook.com/yogafestival.hrlm

Yogafestival Haarlem en
ViVa! Zorggroep geven 
10 gratis yogalessen weg!per week komen er nieuwe 

revalidanten met hun familie 
op de afdeling geriatrische 

revalidatie in Meerstate, een 
huis van viva! zorggroep. 

het multidisciplinaire zorg-
team biedt gespecialiseerde, 

herstel gerichte zorg aan 
kwetsbare patiënten die na 
een ziekenhuisopname trai-
ning, zorg en adviezen nodig 

hebben om thuis weer te 
kunnen functioneren. ook bij 
plotseling verergerde klach-
ten en als gevolg van een 

beroerte, botbreuk of nieuwe 
knie kan een (korte) inten-

sieve opname wenselijk zijn. 
dan bent u bij ons in heems-

kerk aan het juiste adres

10-15
keer

  facebook.com/Vivazorggroep

 @vivazorggroep

 Youtube

 linkedin

elkaar helpen: www-tips

•

20 mei is de opening van de 
foto-expositie: Waar mag ik je 
’s nachts voor wakker maken? 
kom naar het Maltezerplein 29 
in heemskerk en bewonder de 
foto’s die de verhalen vertel-
len van de cliënt als mens met 
wensen, dromen en ambities.
viva! zorggroep en de stichting 
get oud zetten zich in voor 
een positieve beeldvorming 
over ouderen en ouderdom en 
bevorderen het welzijn van ou-
deren. goede zorg is belangrijk, 
maar voor kwaliteit van leven 
is meer nodig… de expositie is 
tot 10 juni.

kijk eens 
naar Get oud!

•  Fleurdedag.nl: Fleur de dag is een professionele zorgverlener voor niet me-

dische diensten. ze bieden individuele begeleiding en gezelschap op maat.  

 Beppe.nl: beppe verbindt mensen. jongeren, ouderen en volwassenen. Want 

samen is zoveel leuker: eenzaamheid moet vervangen worden door gezelligheid. 

•  Buuv.nu: buuv is de buurtmarktplaats voor en door bewoners. bij buuv gaat 

het om diensten waar je elkaar mee kunt helpen, zonder dat er direct iets tegen-

over staat.

Lommerlust in Beverwijk is een van de nieuwste vestigingen van ViVa! Zorg-

groep. Lommerlust heeft 96 appartementen, waarvan 16 speciaal voor demen-

terenden en 8 hotelkamers. Er is wanneer nodig, 24 uur per dag zorg in de 

nabijheid, maar er zijn buiten dat vele diensten en activiteiten te vinden. Er is 

een groot en gezellig restaurant, De Coupel, waar u allerlei heerlijke dingen 

kunt bestellen en goed en gezond kunt eten. Ook prettig om gasten mee naar-

toe te nemen, of af te huren voor feesten of partijen. Eventueel met catering. 

Er zijn nog appartementen te huur in Lommerlust. of u zorg nodig heeft 

of niet, fijn en veilig wonen in dit nieuwe complex is een buitenkansje! 

Bel voor informatie 088-995 8000, of kijk op www.vivazorggroep.nl onder 'wonen'. 

Wonen in
Woonzorgcentrum lommerlust
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‘Eet met 
aandacht, 
neem de tijd 
en geniet 
ervan’

Het wonderdieet om af te vallen bestaat echt niet. Van veel soorten 

diëten kun je inderdaad afvallen, maar dat is tijdelijk en bovendien is 

er de kans dat je door dat dieet te weinig voedingsstoffen binnenkrijgt. 

Danielle Appelman, diëtiste: ‘Wat je moet eten is meestal het pro-

bleem niet, daar zijn genoeg voorbeelden van te vinden. Mensen, 

die te dik zijn en veel aan diëten doen, weten daar ook over mee te 

praten. Het probleem van het lijnen is het volhouden. En … inzien 

waarom het volgen van ‘het dieet’ is misgegaan.’

De diëtisten van ViVa! begeleiden cliënten in omgaan met eten.  

Danielle: ‘Mensen die veel aan het lijnen zijn kunnen bijvoorbeeld niet 

meer genieten van eten, zijn alleen bezig met wat precies wel en niet 

mag. En zoals je weet; als je iets niet mag, wordt het extra aantrekke-

lijk! Wij willen er voor zorgen dat deze mensen weer een plezierige re-

latie met eten ontwikkelen. In de huidige maatschappij hebben we het 

allemaal druk, en we besteden zo weinig mogelijk aandacht aan ‘eten 

met aandacht’. Als je met aandacht eet, treedt er eerder een gevoel 

van verzadiging op en zal je je dus niet zo snel volproppen. Daarnaast 

zijn we zo gespitst op het voorkomen van het gevoel van honger! 

Het ervaren van een hongergevoel is helemaal niet erg (in sommige  

dossier

Danielle Appelman, 
diëtiste bij ViVa! Zorggroep

overgewicht

De ervaring van 
mevrouw Beentjes, 
een cliënt van Danielle 
‘Ik was gewend nooit tijd te nemen voor 

het eten. Moest altijd maar door. Nu pro-

beer ik echt de tijd te nemen voor het 

eten, en dat geldt ook voor de tussendoor-

tjes. Voor de televisie eten bij een leuke 

film blijft een struikelblok, maar ik merk 

dat het steeds beter gaat. Als ik mezelf 

toch weer betrap op snel even iets eten 

aan het aanrecht, dan merk ik dat het me 

niet echt voldoening geeft.’

danielle appelman

Te dik?
in nederland is overgewicht aan het uitgroeien tot een ware epidemie. in ons land is 
42% van alle mannen en ruim 36% van de vrouwen te zwaar. overgewicht dreigt de 

belangrijkste welvaartsziekte van het westen te worden. 

Overgewicht, obesitas, betekent dat je 

meer weegt dan goed voor je gezond-

heid is. Met een gezond gewicht heb 

je minder kans op diabetes type 2 (sui-

kerziekte), hart- en vaatziekten en ge-

wrichtsklachten. Bovendien verklein je 

de kans op bepaalde vormen van kanker. 

Obesitas is ook van invloed op gewrich-

ten (artrose), vooral de knieën, hebben 

zwaar te lijden. Ook kan obesitas gal-

blaasaandoeningen, kortademigheid en 

slaapstoornissen tot gevolg hebben. Bij 

obesitas is er te veel overtollig vet in 

het lichaam opgeslagen. Om te bepalen 

wanneer er sprake is van een te hoog 

gewicht wordt de Body Mass Index (BMI) 

berekend. Je Body Mass Index zegt niets 

over hoe het vet over het lichaam ver-

deeld is. Bij de één zit het rond het mid-

del, bij de ander op de billen en heupen. 

Het ontstaat wanneer mensen meer 

eten dan ze nodig hebben. Hieruit volgt 

dat je op twee manieren obesitas kunt 

aanpakken: je eet minder, zodat je dus 

minder energie opneemt of je beweegt 

meer, wordt actiever zodat je meer ener-

gie verbruikt. Het beste afvalregime is 

een combinatie van meer bewegen en 

gezonde voeding. 

als afvallen zó niet lukt 
Soms lukt afvallen niet, en blijkt in de 

praktijk dat gezonde voeding en méér 

lichaamsbeweging op lange termijn niet 

voor voldoende resultaat zorgen. De hulp 

van een diëtist kan goede diensten be-

wijzen. De diëtisten van ViVa! Zorggroep 

behandelen mensen van alle leeftijden 

die met overgewicht te kampen hebben. 

fysiotherapeute 
juDith nijlanD van viva! zorggroep 

‘Het beste afvalregime is een combinatie van meer bewegen en ge-

zonde voeding’. Meer bewegen kun je het beste elke dag van de week 

doen. Bij dit bewegen is het de bedoeling dat je hartslag en adem- 

haling sneller gaan en dat je het er warm van krijgt. Neem de trap in 

plaats van de lift, ga op de fiets naar je werk, voor je boodschappen, 

laat de hond van de buren uit en / of doe een wandeling tijdens je 

lunchpauze. ook twee of drie keer in de week sporten, een stevige 

wandeling maken van dertig minuten is een optie. En wat dacht je 

van een lange afstand op de fiets? Mijn advies is wel om iets te doen 

wat je leuk vindt of wat makkelijk te realiseren is. De drempel om te 

gaan is dan laag en heeft de grootste kans van slagen op lange termijn.  

En … samen iets doen is altijd leuker dan alleen. Als je lichame-

lijke klachten hebt ten gevolge van je overgewicht, bijvoorbeeld ge-

wrichtsklachten of hartklachten, dan is het zinvol om contact op te 

nemen met een fysiotherapeut. Hij/zij begeleidt en adviseert je bij 

de trainingsopbouw en geschikte beweegactiviteiten.viva! la vie 
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gevallen moet dit echter wel voorkomen worden, bijvoorbeeld bij  

cliënten met boulimia nervosa/ diabetes).’ 

Hoe kan je eten weer leuk en lekker maken? 

‘In ieder geval over de valkuil van ‘alles of niets’, ‘wel of niet lijnen’, 

heenstappen! Proberen die tussenweg te vinden. Het analyseren van 

je eetgedrag helpt hier enorm bij: kan ik geen warme bakker voor-

bijlopen zonder iets te kopen of eet ik juist als ik iets verdrietigs of 

vervelends heb meegemaakt? Een diëtist helpt je bij het ontleden van 

je eetgedrag. Met elkaar bepaal je vervolgens het doel en wij bege-

leiden de cliënt in de stappen om dit doel te bereiken. Veel mensen 

weten niet hoe ze met extraatjes op feestjes/verjaardagen moeten 

omgaan (sommige mensen gaan op zo’n moment niet eens naar die 

verjaardag!). Soms is er zoveel lekkers dat er al gauw een ‘stemmetje’ 

aangeeft: kan me nu niet beheersen, morgen is er weer een dag. Een 

onderwerp van gesprek met de diëtist kan zijn hoe je ervoor zorgt dat 

je dan bewuste keuzes maakt. En natuurlijk ga je naar dat feestje en 

natuurlijk eet en drink je daar wat. Ook dát is een van de onderwer-

pen van gesprek. Evenals het gevoel van falen als lijnen even niet lukt: 

gooi niet direct de handdoek in de ring, en bedenk hoe je dergelijke 

terugvallen kunt voorkomen. 

Wilt u ook eens praten met een diëtist? Bel of mail ViVa! Zorggroep!
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Leef het leven column

Echt contact
Wat zijn we druk met de voorbereidingen voor de ver-
huizing van dertig terugkerende bewoners, de intrek 
van nieuwe huurders en de ingebruikname van het 
gerenoveerde Lommerlust in Beverwijk! Tijdens alle 
voorbereidingen heb ik, als projectmedewerker van 
Bureau Vastgoed, geregeld contact met bewoners en 
hun contactpersonen. Zo kwam ik een tijdje geleden 
op de locatie voor een afspraak en het afleveren van 
nieuwsbrieven voor de bewoners. Ik besloot één brief 
persoonlijk af te leveren, aangezien deze bewoonster 
nog niet op de hoogte was van de precieze ligging van 
haar appartement. Tijdens de toewijzing van dit appar-
tement heb ik haar dochter gesproken die aangaf dat 
haar moeder graag terug wil naar haar oude apparte-
ment, aan de achterzijde van het pand. 

Toen ik aanbelde bij mevrouw, kreeg ik een warm 
onthaal en mocht ik plaatsnemen aan de keukentafel.  
Mevrouw bood me een mandarijntje aan en we raak-
ten aan de praat. Zo kwamen we erachter dat ik nu in 
de straat woon, waar mevrouw vroeger met haar gezin 
heeft gewoond. Wat is de wereld toch klein! Mevrouw 
was erg blij met het toegewezen appartement in Lom-
merlust en vertelde mij dat ze vroeger maar hoefde te 
fluiten en de vogels in de bomen achter haar apparte-
ment floten met haar mee! Het is heel bijzonder hoe 
gelukkig mevrouw is met een appartement aan de ach-
terzijde. De meeste bewoners willen namelijk graag 
een appartement aan de voorzijde. 

Tijdens de kijkdag voor de toekomstige bewoners 
van Lommerlust, kwam ik mijn mevrouw weer tegen. 
Uiteraard raakten we aan de praat na de bezichtiging 
van het nieuwe appartement. Bij de vorige verhuizing 
kreeg mevrouw een koelkast zonder vriesvak en ze 
wilde graag een koelkast mét vriesvak, omdat zij zelf 
brood koopt en dat wil invriezen. Na de bezichtiging 
heb ik de collega’s van het magazijn gevraagd of er nog 
een koelkast mét vriesvak voorradig was. En dat was 
er! De koelkast kon ingewisseld worden. 
Bij mijn volgende bezoek ben ik even bij mevrouw 
naar binnen gelopen om te vragen of alles naar wens 
was. Ze drukte haar handen tegen haar hart, zwaaide 
naar me en riep: ‘Ik zal je nooit vergeten, meisje!’

Hibaaq Abdi

Het ontzorgen 
van de mantelzorger

Bijna 3 miljoen mensen geven in Nederland intensief of 
langdurig mantelzorg. Je bent mantelzorger als je meer dan 
8 uur per week of langer dan 3 maanden achter elkaar on-
betaald voor iemand zorgt. Uit onderzoek blijkt dat meer 
dan 220.000 mantelzorgers zich tamelijk tot zwaar overbe-

last voelen in hun taken. Vanwege de vergrijzing en de in-
troductie van de participatiemaatschappij door de regering, 
zal de druk op mantelzorgers alleen nog maar toenemen.  
Bent u ook mantelzorger? Dan is het goed om te weten 
wat we voor u kunnen doen!

Ontmoetingscentrum
In onze vier ontmoetingscentra kunnen 

mensen met dementie én hun mantel-

zorgers een tot vijf dagen in de week 

terecht voor contact met lotgenoten, 

voor begeleiding bij het omgaan met de 

gevolgen van dementie én activiteiten.  

Het bijzondere van deze dagbehandeling 

is dat zowel de mensen met dementie als 

de mantelzorger begeleiding krijgen en 

dat gedurende het proces de plaats van 

de begeleiding en het vaste team begelei-

ders niet wisselen. Voorbeelden van acti-

viteiten zijn geheugentraining, beweging 

en sport, schilderen en andere creatieve 

bezigheden. Voor de mantelzorgers is 

deelname aan een gespreksgroep, infor-

matieve bijeenkomsten en ondersteuning 

en advies in de vorm van een persoonlijk 

gesprek aanwezig. De ontmoetingscentra 

staan in Beverwijk, Heemskerk en Castri-

cum. Voor meer informatie kunt u kijken 

op www.vivazorggroep.nl 

Mantelzorgconsulent
Patrick Bellaart is één van de mantel-

zorgconsulenten bij MaatjeZ, Centrum 

voor Mantelzorg in Beverwijk, Castricum, 

Heemskerk en Uitgeest. Als mantelzorg-

consulent weet hij veel over de moge-

lijkheden voor zorg en ondersteuning en 

hoe je dat kunt organiseren. MaatjeZ biedt 

kortdurende en oplossingsgerichte bege-

leiding om de mantelzorger weer in zijn 

of haar kracht te zetten, zodat ze de zorg 

weer aankunnen. De mantelzorgconsulen-

ten zijn bijvoorbeeld getraind in de methode  

Familiezorg, waarbij gekeken wordt naar 

de relatie tussen cliënt en mantelzorger 

en die gericht is op het versterken van hun 

eigen regie. Er zijn geen kosten verbonden 

aan de ondersteuning, scholing en activi-

teiten voor mantelzorgers. U heeft géén 

indicatie van het CIZ of verwijzing nodig. 

Wilt u weten wat MaatjeZ voor u kan be-

tekenen? Neem contact op via 088 – 995 

77 88 of even kijken op www.maatjez.nl. 

Personenalarmering
Personenalarmering is een mooie oplos-

sing als u als mantelzorger wat verder 

weg woont of af en toe even de deur uit 

moet en u de persoon voor wie u zorgt 

even alleen moet laten. Met een abon-

nement op Personenalarmering bent u 

ervan verzekerd dat er bij een calami-

teit snel verpleegkundige hulp komt van 

team alarmering van ViVa! Zorggroep.  

Zij kunnen 7 dagen per week, 24 uur per 

dag opgeroepen worden. Personenalar-

mering zorgt ervoor dat de mantelzorger 

ontlast wordt en de persoon, voor wie 

gezorgd wordt, vaak langer zelfstandig 

thuis kan wonen. Is de persoon voor wie 

Personenalarmering wordt aangevraagd 

lid van ViVa! Ledenservice, verzekerd bij 

Zilveren Kruis en aanvullend verzekerd? 

Dan is vergoeding voor de opvolging Per-

sonenalarmering mogelijk. Bel met ViVa! 

Ledenservice 088 - 995 88 22, of kijk op 

www.vivazorggroep.nl 



Kent u deze drie termen al?
Met de komst van deze nieuwe wetten hoort u waarschijnlijk ook weer 
nieuwe benamingen en termen. Wij noemen er drie: keukentafelgesprek 

sociale teams en indiceren. Heeft u er al van gehoord? 

veranderingen in de zorg
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Indiceren
Vanaf 1 januari 2015 indiceren wijkverpleegkundigen de zorg die gefinancierd wordt 

uit de Zorgverzekeringswet: de persoonlijke verzorging en de verpleegkundige zorg.

De wijkverpleegkundige kan zelfstandig beslissen wat voor de cliënt het beste is.  

Ze heeft de kennis in huis waardoor ze weet wat ze doet. Ze weet waar ze kan afwijken van 

de richtlijnen, maar ze weet ook wat buiten de grenzen van haar vakgebied ligt. De wijk-

verpleegkundige zal met iedere cliënt een afspraak maken om bij de cliënt thuis de zorg te 

bespreken. De zorg die u heeft ontvangen wordt eerst geëvalueerd (Bent u tevreden? Wat 

kan er anders?). Vervolgens wordt de zorg inhoudelijk besproken. Is de zorg die u krijgt nog 

nodig? Waarom is dit nodig? Kunt u of iemand anders zorg overnemen? Wilt u meer zorg 

ontvangen? Allemaal voorbeelden van vragen die kunnen worden gesteld. Het indiceren en 

organiseren van zorg is gericht op versterking van de eigen regie en zelfredzaamheid van 

cliënten en hun netwerk. 

Sociale wijkteams
Sociale (wijk)Teams worden in veel gemeenten 
samengesteld. Een Sociaal Team is er voor om 
mensen in een wijk of dorp met problemen op 

allerlei gebieden zo goed mogelijk te helpen. Denk 
hierbij aan problemen met bijvoorbeeld werk, inko-
men, opvoeding, wonen, gezondheid en schulden. 
Bij zoveel problemen tegelijk werkt het niet goed 
om voor elk probleem een aparte hulpverlener in te 
schakelen. Veel aparte hulpverleners over de vloer is 
voor de mensen, die met deze problemen te maken 
hebben ook niet prettig. In een Sociaal Team werken 
deze hulpverleners samen. De wijkverpleegkundigen 
van ViVa! Zorggroep zijn in de diverse Sociale Teams 
in het werkgebied vertegenwoordigd.

Keukentafelgesprek 
Elke gemeente mag zelf bepalen hoe ze de WMo 

invullen en ook of en hoe ze ‘keukentafelgesprek-

ken’ voeren. In een ‘keukentafelgesprek’ wordt 

gekeken naar wat er nodig is om het huishouden 

op orde te houden. Dat zal voor iedereen anders zijn. 

Het gaat voortaan om het resultaat in plaats van het 

aantal uren hulp. Het gaat er om wat er nodig is voor 

een schoon en leefbaar huis. Dat bespreekt u met uw 

aanbieder van bijvoorbeeld huishoudelijke ondersteu-

ning of WMo-consulent; dit is bij iedere gemeente an-

ders. Samen kijkt u wat u zelf of samen met anderen 

uit uw omgeving kunt doen of regelen. ook wordt be-

keken op welke voorzieningen in de wijk u kunt terug-

vallen, zoals een maaltijdservice aan huis, een was- of 

strijkservice of een boodschappendienst. 

21
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Heeft u hulp bij het huishouden nodig of behoefte aan 
begeleiding of dagbesteding? 
De gemeente bekijkt samen met u of er mantelzorg en/of pro-
fessionele hulp nodig is. Dit is via de Wet Maatschappelijke 
Ondersteuning (WMO) geregeld. U kunt voor deze hulp of 
ondersteuning terecht bij uw gemeente.

Heeft u verzorging en / of verpleging nodig, 
zoals medische handelingen?
Via de Zorgverzekeringswet vergoedt uw zorgverzekering 
verzorging en verpleging. De huisarts of wijkverpleegkun-
dige bekijkt of u in aanmerking komt voor deze thuiszorg. 

De Zorg en de 
drie nieuwe wetten

de overheid heeft per 1 januari jongstleden wijzigingen in de zorg doorgevoerd, wijzigingen waar-
over u wellicht het een en ander heeft gehoord in het nieuws of waar u mee te maken heeft, voor 
uzelf of als mantelzorger. grofweg wordt de zorg en ondersteuning in drie wetten onderverdeeld: 

Wet Maatschappelijke ondersteuning, zorgverzekeringswet en Wet langdurige zorg. 

Het is allemaal anders vanaf 1 januari 2015. 

Ieder(in), een netwerk voor mensen met een 

beperking of chronische ziekte, geeft uitleg 

in begrijpelijke taal, met voorbeelden over 

de nieuwe wetten en wat er is veranderd. 

ook leest u hoe u kunt meepraten en waar u 

informatie kunt vinden. Een aanrader! 

https://iederin.nl/nieuws/17408/informatie-

blad-nieuwe-wetten-in-begrijpelijke-taal

De wijkverpleegkundigen van ViVa! Zorggroep mogen vanaf 
1 januari 2015 ook indiceren. Zij komen bij u langs, kijken 
welke zorg en verpleging u nodig heeft, wat uw omgeving 
voor u kan doen en bepalen welke zorg, hoeveel zorg en hoe 
lang u deze zorg kunt krijgen. 

Heeft u intensieve zorg nodig of permanent toezicht?
Dan heeft u een indicatie van het Centrum Indicatiestelling 
Zorg (CIZ) nodig waarmee u recht heeft op een verblijf in 
een zorginstelling. Dit is vanaf dit jaar geregeld via de Wet 
Langdurige Zorg. U kunt thuis blijven wonen, in een verzor-
gingshuis gaan wonen of in een verpleeghuis opgenomen 
worden. In een verpleeghuis komt u als u ernstige lichamelij-
ke en psychische beperkingen heeft. In een verzorgingshuis 
krijgt u hulp bij wassen, aankleden en eten.

Wonen en zorg gescheiden
De komende jaren verdwijnt een deel van de verzorgings-
huizen in Nederland, omdat de overheid bezuinigt op de 
intramurale zorg, de zorg binnen de muren van een verzor-
gingshuis. U kunt wel een appartement in of bij een verzor-
gingshuis huren. Via de zorgverzekeraar krijgt u de eventuele 
benodigde verpleging vergoed. Ook bij ViVa! kunt u een ap-
partement huren in een verzorgingshuis. In de diverse ge-
meenten in Midden-Kennemerland bieden wij appartemen-
ten aan. Kijk even op www.vivazorggroep.nl. Hier vindt u de 
gemeenten waarin wij locaties hebben. Misschien iets voor 
u. Een veilig gevoel en als u het nodig heeft zijn de diverse 
zorg- en welzijnsdiensten beschikbaar!

Wilt u meer weten over alle veranderingen? 
Dan kunt u ons altijd bellen op 088 – 995 80 00.

Eenvoudige 
uitleg over 
de nieuwe 
wetten
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Viva! zorggroep / Medipoint winkel   

Alkmaar, Frederik Hendriklaan 3 (gratis parkeren) | Heemskerk, Maltezerplein 35 (1e verdieping) | Haarlem, Stephensonstraat 45 

(gratis parkeren en invalideparkeerplaats voor winkel) | Heemstede, Lieven de Keylaan 7

Deze aanbiedingen zijn ook te bestellen via www.medipoint.nl

Deze aanbiedingen zijn voor leden van ViVa! Ledenservice van 19 mei t/m 15 september 2015
 en gelden niet in combinatie met andere acties, kortingen of waardebonnen.

zomeractie!
'kom naar de 
rollator inruilactie en 
profiteer tot wel 25% 
korting op rollatoren!'

Dit betekent bijvoorbeeld:

Rollator Gemino 60

Een stabiele en extra 

brede rollator die 

ideaal is voor actief 

gebruik. Van € 385,- 

voor € 325,-

Wat te doen:

• Kom langs in een van onze winkels

• Ruil uw huidige rollator in

•  En krijg tot 25% korting* bij aanschaf van 

een nieuwe rollator

Heeft u geen rollator om in te ruilen?

Geen probleem. Ook dan zijn er voor u aantrek-

kelijke kortingen.

* Informeer in de winkel naar de actievoorwaarden of 

kijk op www.medipoint.nl/rollatoractie

Wilt u een eenvoudige mobiele 

telefoon die u alleen gebruikt om 

mee te bellen? Dan is dit dé tele-

foon voor u. Met grote toetsen, 

eenvoudige bediening, SOS knop 

en handig oplaadstation.

 

VAN e1999,-

voor 

1399,-

douche
kruk 
days
Deze handige, 

compacte douche-

kruk biedt u meer 

stabiliteit en helpt 

vallen of uitglijden 

voorkomen. De kruk 

is lichtgewicht, roest 

niet en is makkelijk 

te verplaatsen.

 

VAN e59,95

voor 
44,95

Mobiele telefoon 
FM-7600

 
VAN e64,95voor 51,95

 

ToT
25%
KoRTING

Hoog-laagbed Belluno 
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 ideaal 

voor verzorging op bed. Kom langs in de winkel of maak 

een afspraak: bel 088 - 10 20 100 (optie 3) of ga naar 

www.medipoint.nl/bed

gerard klijn (31) is sinds november jl. ser-
vicemanager bij viva! zorggroep, voor de 
woonzorgcentra de boogaert, de santmark 
en de cameren in castricum en limmen. 
er zijn vijf servicemanagers. gerard werkt 
al tweeëneenhalf jaar voor viva! zorggroep, 
eerst in de functie van teammanager.

Servicemanager 
Facilitair Bedrijf  

Zo goed, lekker en vers mogelijk kunnen koken
Het meest interessant is zijn werk met de catering 
voor deze drie huizen van ViVa! Zorggroep. Het is 
ook de grootste klus. Er speelt van alles en het is erg 
leuk om samen te onderzoeken hoe de restaurants 
zo goed, lekker en vers mogelijk kunnen koken en 
verkopen. ViVa! betrekt de wijk bij de restaurants en 
nodigt iedereen in de wijk uit om gezellig te komen 
eten in de restaurants in de huizen. Net als in andere 
restaurants kun je gewoon drie gangen kiezen en iets 
lekkers erbij drinken. Voor een aantrekkelijk bedrag 
krijg je de keuze uit de lekkerste menu’s. Bewoners in 
de huizen en vanuit de wijk samenbrengen is ook een 
mooie ontwikkeling. Je spreekt elkaar nog eens en je 
ziet andere gezichten. De bewoner staat altijd cen-
traal, maar iedereen is van harte welkom. Ook leuk 
voor partners en kinderen, want zo is samen eten  
gemakkelijk te regelen.

Het is een breed vak
Het werk van een Servicemanager gaat ook over de 
schoonmaak, over linnengoed, over de gebouwen 
zelf, de locaties. Het aansturen van het personeel.  
Het is een breed vak. Je houdt met vele facetten reke-
ning. Het is de bedoeling dat je flexibel bent. Er is veel 
dynamiek. Plannen wijzigen nog wel eens en je moet 
meteen creatief inspringen, als de situatie daarom 
vraagt. Nooit saai. Kook maar eens voor honderden 
mensen als de stroom uitvalt…

Veel afwisseling 
Dat dynamische spreekt Gerard erg aan. Als hij niet 
aan het werk is of het druk met zijn gezin heeft, speelt 
hij namelijk op hoog niveau darts. Hij speelt dartcom-
petitie voor Amsterdam en zelfs internationale toer-
nooien. Veel afwisseling in zijn leven in ieder geval! 

De bewoner 
 staat altijd 
centraal
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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                           

ViVa! Zorggroep

t. 088 – 995 80 00

e. info@vivazorggroep.nl

w. www.vivazorggroep.nl

  facebook.com/Vivazorggroep

 @vivazorggroep

 Youtube

 linkedin

• modulair pakket thuis

• palliatieve, terminale zorg,   

 hospice                    

• personenalarmering                                                            

• persoonlijke verzorging                                

• revalidatiezorg                                              

• spoedzorg, 24 uurzorg, 

 medisch technisch handelen 

• thuisbegeleiding                                           

• thuiszorgwinkel

• verpleging                                      

• vervuilde huishoudens                               

•  volledig pakket thuis (zorgar-

rangement)                        

• zorg op afstand 

• zorgarrangementen op maat

Behandeling 
• ergotherapie                                                 

• fysiotherapie                                                 

• geestelijke zorg                                            

• logopedie                                                     

•  gespecialiseerd 

  verpleegkundigen              

 (bij oncologie/ kanker,   

 dementie, CVA/ 

 herseninfarct, diabetes, 

 hartfalen, long, wond, 

 incontinentie, stoma)

• psychologische hulp                                      

• muziektherapie

• voeding en dieet

Welzijn
• uitbureau-activiteiten en   

 uitstapjes

• boodschappendienst   

•  zorgboodschap 

(boodschappen aan huis)

•  maaltijdservice aan huis                              

 (koelverse en vriesverse   

 maaltijden)

• dagactiviteiten    

• dagopvang, dagverzorging         

• mantelzorgondersteuning 

•  ontmoetingscentrum (voor 

 dementerenden en mantelzorger)

• restaurant in de wijk 

• vrijwilligersinzet   

Contactgegevens MaatjeZ, 
Centrum voor Mantelzorg

Voor wie?  mantelzorgers en professionals 088 – 995 77 88  

Wat?  Voorlichting, Praktische hulp & Emotionele ondersteuning 

Waar?  Beverwijk, Heemskerk, Uitgeest, Castricum, 

  www.maatjez.nl       www.facebook.com/Maatjez.nl

  info@maatjez.nl

• rijbewijskeuring 70+

•  klussendienst 

•  korting op  verzekering  

 Interpolis & FBTO 

• maaltijdservice 

• tuinontwerp 

 en -onderhoud

• belastinghulp 

• health check 

• pedicure

• kapper aan huis

• personenalarmering

•  korting op Zorgverzekering 

Zilveren Kruis & Univé 

viva! ledenservice
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:

ViVa! Zorggroep I Medipoint Thuiszorgwinkels 
voor lenen, huren en kopen: t. 088 - 10 20 100

Heemskerk:   Maltezerplein 35 (op het Zorgplein boven 

de Dekamarkt),

  ma-vrij 09.00-17.30 uur, za 09.00-13.00 uur

Heemstede:  Lieven de Keylaan 7,

  ma-vrij 12.30-16.30 uur, za gesloten

Haarlem:  Stephensonstraat 45, 

  ma-vrij 09.00-17.00 uur, za 10.00-16.00 uur

Alkmaar: Fr. Henddrikstraat 3, 

  ma-vrij 09.00-17.30 uur, za 09.30-16.30 uur

 ViVa! Ledenservice T. 088 – 995 88 22, E. ledenservice@vivazorggroep.nl

 www.vivazorggroep.nl/ledenservice

Diensten en producten


