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Korting op uw zorgverzekering via 
ViVa! Ledenservice
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in de etalage

Die combinatie bevalt haar prima. Ze 
wil het koken niet verleren en vindt 
het praktisch gezien handig om ook 
iets kant en klaars op te kunnen war-
men. Ze houdt namelijk erg van uit-
stapjes en zegt eigenlijk nergens nee 
tegen! Drie keer in de week gaat ze 
bridgen, steeds bij een andere club 
om andere mensen te ontmoeten en 
ook tegen andere niveaus te kunnen 
spelen. En ze blijft graag fit, dus als 
ze de keuze heeft de lift of de trap 
te pakken, kiest ze voor het laatste. 
Daarom gaat ze elke dag met haar 
rollator haar boodschapjes halen. 
Ze woont helemaal zelfstandig en is 
daar best trots op. ‘Het gaat allemaal 
prima,' vertelt ze. Ze is net terug van 

een paar dagen Zwitserland, waar 
haar zoon woont. Dan bestelt ze 
even geen maaltijden. En de maan-
dag erna, staat dan altijd één van de 
vaste twee  vrijwilligers om 9.30 uur, 
bij haar op de stoep om haar maaltij-
den tot in haar koelkast te bezorgen. 
Wat een service!

Nadat mevrouw Verhoeven (81) tweeënhalf jaar geleden 
haar heup heeft gebroken, is ze vaste klant bij de ViVa! 
Maaltijden & Boodschappenservice. Ze bestelt drie koelver-
se maaltijden per week en kookt daarnaast nog vier keer in 
de week voor zichzelf. 

De maaltijden zijn verfijnd van smaak

  

VIvA! Welzijn

 Wel zijn, je wel voelen, 
je goed voelen: 
je gezien voelen

Hoe ziet uw ideale dag eruit; 

Kwaliteit van leven, dat is wat je iedereen toewenst!

We weten allemaal dat als we ouder worden, we kwetsbaarder 

worden en de kwaliteit van leven wel eens achteruit kan gaan. 

Het is een hele uitdaging, een ware kunst soms om te blijven 

werken aan ‘welbevinden’ en het goed voor jezelf te regelen.

Je leven verandert, de daginvulling wordt anders. ‘Hoe ziet 

mijn dag er vandaag eigenlijk uit? Het gaat al jaren zo als het 

gaat.’ Als de bewoners van een woonzorgcentrum hun dag be-

schrijven, van opstaan tot naar bed gaan, ontstaat bewustwor-

ding. Wat kan ik nog? Wat wil ik met mijn tijd? Hoe wil ik dat 

mijn dag verloopt? In hoeverre heb ik dat zelf in eigen hand?

‘Ik word twee keer per week in de avond gedoucht, in plaats 

van in de ochtend, omdat ik dan zó stijf ben,’ vertelt een 

bewoonster. ‘Het is heel fijn dat ze dat voor mij omgedraaid 

hebben!’ Met deze dame wordt rekening gehouden, er wordt 

naar haar geluisterd. Er wordt meegedacht en ze voelt zich 

serieus genomen.

In een van de vele gesprek-

ken in de woonzorgcentra 

van ViVa! kwam naar voren 

dat bewoners in de avond 

bijvoorbeeld graag een spel-

letje rummikub willen spelen. 

Zo ook bij een enthousiaste 

bewoonster die letterlijk de 

regie in eigen handen nam. Ze 

is in gesprek gegaan met haar 

dochters. Die zijn beiden heel 

enthousiast geworden door 

hun moeder en starten bin-

nenkort met om de week een 
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avondje rummikub! Fantastisch! … en wie weet sluiten er nog 

meer mantelzorgers aan.

Een bewoner die net twee weken in Geesterheem woont, een 

huis van ViVa! Zorggroep, vertelde dat hij zo slecht slaapt en de 

avonden zo donker en moeilijk zijn. Eerder in het gesprek vertel-

de hij dat er een bezoekvrijwilliger 's middags bij hem komt. De 

vrijwillger vond het geen probleem om in de avond te komen. 

Hij zou zelfs wel een keer extra kunnen komen om de avonden 

wat plezieriger te maken. Zo makkelijk kan het soms zijn.

SAMEN EEN LAPJESDEKEN BREIEN
In een ander gesprek over welzijn gaf een be-
woonster aan haar hele leven gebreid te heb-
ben. ‘Zalig was dat maar nu wil ik dit niet meer!’ 
Dat snap ik best zei ik, maar vertelde toch even 
aan haar dat ik ook aan het breien ben. Me-
vrouw werd nieuwsgierig en vroeg wat ik aan 
het maken was. ‘Een lapjesdeken …en ik heb al 
6 lapjes af in 10 maanden.’ ‘Tjeetje,' zei de be-
woonster,' dat wordt een tienjarenplan, ik ga 
je helpen!' ‘Maar u wilde niet meer breien zei u 
net?’ ‘Jawel, maar ik moet wel een doel hebben 
en dat is nu jouw lapjesdeken!’

Een vaste vrijwil-
liger brengt de 
maaltijden tot in 
de keuken. Wat 
een service!

Petra te Beek & Joke Vis

Beroep: medewerkers ViVa! Ledenservice 

‘De maaltijdservice is ideaal voor mensen 

die minder goed ter been raken of tijdelijk 

gebruik willen maken van deze mogelijk-

heid. Ik ben er trots op dat wij dit onze 

klanten aanbieden,’ vertelt Joke. Het as-

sortiment koelverse maaltijden bestaat uit 

Hollandse gerechten, internationale specia-

liteiten, vegetarisch eten, maar ook soepen 

of desserts … er is van alles mogelijk! Een 

hoofdgerecht kost slechts € 6,90 en leden 

van ViVa! Ledenservice krijgen korting. Petra 

zegt: ‘Onze vrijwilligers bezorgen wekelijks 

lekkere, eenvoudig te bereiden koelverse 

maaltijden voor in de magnetron of oven, 

indien gewenst tot aan het aanrecht. Vanaf 

drie maaltijden tot voor alle dagen van de 

week! Ook dieetwensen, zoals zoutarm of 

glutenvrij zijn mogelijk. Een weekje over-

slaan? Dat is geen probleem.’ Het mooie 

is dat naast de maaltijden, mensen ook de 

supermarkt boodschappen kunnen bestel-

len, zoals melk, koffie of fruit. 

Zo kunt u voor al uw dagelijkse boodschap-

pen bij ons terecht! Kijk op pagina 8 voor 

het proefpakket!

WERKEN AAN EEN GOED GEVOEL, EEN FIJN GEVOEL, JE GEZIEN VOELEN: 
Goede zorg is van groot belang voor mensen die in een woonzorgcentrum of verpleeghuis wonen of nog zelfstandig 

thuis. Maar goede zorg alleen is niet voldoende. Om kwaliteit van leven te bieden is meer nodig. Zaken als dagbesteding, 

beweging, lichamelijke en geestelijke activering, muziek, zang en dans, lekker eten etc. geven invulling aan het leven. Ze 

verrijken het leven, ze leiden tot meer voldoening, tot welbevinden. En dus tot kwaliteit van leven.



ViVa! la Vie 
M

A
G

A
ZIN

E 2016

6

vriendschap

Burenbelevenissen
Wolly Otten woont nu anderhalf jaar helemaal zelfstandig in 
Lommerlust in Beverwijk. Maria van der Steeg woont er ook 
ongeveer anderhalf jaar. Zij krijgt daarentegen alle denkbare 

zorg; hulp bij het huishouden, de was wordt gedaan, ze wordt 
verzorgd en eet in het restaurant. Er zijn vele verschillen  

tussen de dames, maar als buurvrouwen van beiden 89 jaar 
hebben ze ook veel gezelligheid met elkaar!

Beide dames hadden na hun huwelijk 
met kinderen en het overlijden van de bei-
de echtgenotes, ‘een vriend’. De mannen 
waren dikke maatjes. Zo leerden Wolly en 
Rie elkaar kennen. Ze gingen uit eten bij-
voorbeeld met z’n vieren. Jaren later ston-
den beide dames naar een appartement in 
Lommerlust te kijken en kwamen ze nota-
bene naast elkaar te wonen! 
Nu drinken ze gezellig een borreltje sa-
men, soms koffie, maar vaak ’s avonds een 
drankje. Wolly is heel fit en onderneemt 
een hoop. Ze heeft helemaal zelf een scoot-
mobiel aangeschaft, zodat ze fijn veel vrij-
heid heeft. Ze doet ook mee met de boos-
tertochten, georganiseerd door Prinsenhof 
en Huis ter Wijck. Ze reist naar haar vier 
kinderen, hup, pontje op naar IJmuiden, 
naar Heemskerk of ze gaat Beverwijk in. 
Ze pakt ook gewoon de trein, want zegt 
ze: ‘Ik wil, ik kan en ik ga!’ Wolly komt uit 
Drenthe en verhuisde deze kant op toen 
haar man destijds een baan bij de Hoog-
ovens kreeg. Ze aardt overal: ‘Ik ben een 
zwerver, je komt me overal tegen.’ Wolly 
is een aanpakker, werkte vroeger hard als 
schoonmaakster in de muziekschool, in de 
kerk en werd uiteindelijk koster! Nu stapt 
ze weer vol energie in de cliëntenraad bij 
Lommerlust.

Rie heeft een zoon in Meerstate, ook een 
huis van ViVa! Zorggroep, en een doch-
ter in de buurt van Almere, die veel voor 
haar moeder regelt. Met haar dochter win-
kelt ze heel graag. Rie houdt heel erg van 
mooie kleding en zorgt altijd dat ze er goed 
uitziet. De dames Wolly en Rie hebben een 
heel andere smaak, maar maken in het 
huis en bij elkaar van alles mee waar ze 
fijn om kunnen lachen. ‘Tis nooit saai, er is 
altijd wat aan de hand.’ Ze lopen bij elkaar 
naar binnen met allerlei vragen. ‘En ik kan 
altijd bij Wolly terecht,’ zegt Rie.

Terwijl we bij elkaar zitten, komt Alice, 
een vriendin van Wolly binnen. Ze spreken 
elke donderdag af en praten graag samen 
of gaan lekker ergens een kopje koffie 
drinken! Met Rie gaat Wolly naar de inspi-
ratiegroep in het huis. Daar is telkens een 
ander thema. Vaak iets over politiek waar 
ze dan met een groep over praten. 

Er zijn veel verschillen maar de dames 
willen beiden op eigen wijze een leuke 
tijd hebben en genieten van elkaars gezel-
schap. Nu de mannen er niet meer zijn, ge-
woon met elkaar en anderen in het huis. 
En dan te bedenken dat ze allebei 90 wor-
den volgend jaar. Bijzonder hoor. 

Ze kwamen 
notabene spontaan 

naast elkaar 
te wonen!
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zorginstellingen met ruim 700 
locaties doen mee aan het ver-
nieuwingsprogramma Waardig-
heid en trots, een initiatief van 

het ministerie van VWS. Ook ViVa! 
Zorggroep is hierbij aangesloten. 
Waardigheid en trots staat voor 
liefdevolle zorg voor onze oude-
ren, waarbij zinvolle daginvulling 
een belangrijke rol speelt. Samen 

wordt gekeken naar wat voor 
hem of haar een zinvolle dag is 

en wordt ruimte geboden om dat 
in te vullen. Onze medewerkers 
verdiepen zich in wat cliënten 
gewend waren te doen en wat 

voor hen van waarde is. 

150
ViVa! Ledenservice heeft bij twee grote zorgverzekeraars voor 

haar leden flinke kortingen en mooie aanvullingen geregeld in spe-

ciale Thuiszorgpolissen. 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! Ledenservice 

vergoed als u een aanvullende zorgverzekering bij hen heeft of 

afsluit. Voor fysiotherapie krijgt u dan maximaal 32 behande-

lingen vergoed. Ook ontvangt u 10% korting op de Zorg Samen 

Basisverzekering en de aanvullende verzekering Extra Zorg Polis 

Goed, Beter of Best.

•  Zilveren Kruis: leden van ViVa! Ledenservice die een aanvul-

lende verzekering hebben of afsluiten kunnen GRATIS gebruik 

maken van het pakket Extra Aanvullend Thuiszorg. Vergoed 

Bespaar tot wel 10% 
op uw zorgpremie!

In een handomdraai een lekkere en ge-

zonde maaltijd op tafel? Ook als u geen 

zin heeft om deze te maken of als dit 

niet meer lukt? Probeer dan eenma-

lig onze koelvers maaltijden via ons 

proefpakket. U kunt kiezen uit regulier, 

zoutarm of vegetarische maaltijden.  

U ontvangt dan vier verschillende maal-

tijden met 25% korting voor € 20,70. 

Wilt u meer informatie? 

Bel met 088 – 995 88 22 of kijk op 

www.vivazorggroep.nl/ledenservice 

Proefpakket ViVa! Maaltijden 

Ontvang een vast pakket van vier verschillende koelvers maaltijden voor 

€ 20,70. Dat is een korting van 25%! Vul deze bon in, stuur hem op en 

laat het u smaken!  

 Ja, ik bestel 4 koelvers maaltijden    

 Ja, ik bestel 4 koelvers maaltijden, zout arm   

 Ja, ik bestel 4 vegetarische koelvers maaltijden

     

Gegevens:

Dhr/mevr*.  Voorletter(s):      Achternaam:

Adres:

Postcode:   Plaatsnaam: 

Burgerservicenummer: 

Telefoonnummer:

Door ondertekening van deze eenmalige machtiging, geef ik toestemming 

aan ViVa! Zorggroep om eenmalig het bedrag van € 20,70 van mijn bank-

rekening af te schrijven.

IBANnummer: 

Actiecode: introductie 12/16

*s.v.p. aankruisen

Deze bon gefrankeerd opsturen naar ViVa! Ledenservice, Postbus 95, 

1960 AB in Heemskerk. 

Probeer onze 
maaltijden uit

Ontmoetingscentrum
Vergeetachtigheid is iets waar iedereen wel eens last van 

heeft. Bij dementie zijn de geheugenproblemen zo ernstig dat 

ze het dagelijks leven verstoren. Voor de betrokkene wordt het 

leven steeds ingewikkelder, voor de directe verzorger is het 

omgaan met de veranderingen in gedrag en stemming moeilijk.

 

In een ontmoetingscentrum kunnen mensen met dementie én 

mantelzorgers een tot vijf dagen in de week terecht voor con-

tact met lotgenoten, voor begeleiding bij het omgaan met de 

gevolgen van dementie en activiteiten. Het bijzondere van deze 

dagbehandeling is dat zowel de mensen 

met dementie als de mantelzorger bege-

leiding krijgen en dat gedurende het pro-

ces de plaats van de begeleiding en het 

vaste team begeleiders niet wisselen.

Bij ViVa! Zorggroep zijn er vier ontmoetingscentra. Om gebruik 

te kunnen maken van het ontmoetingscentrum is er een indi-

catie nodig via gemeente of wijkverpleegkundige. Ga naar onze 

website voor meer informatie. www.vivazorggroep.nl en kijk 

naar het filmpje over het ontmoetingscentrum.

Uw waardering op Zorgkaart Nederland
Zorgkaart Nederland (ZKN) is een website waar cliënten en/of hun naasten een waardering 

kunnen achterlaten over de locatie waar ze wonen of de zorg die ze ontvangen. Mensen die op 

zoek zijn naar een woonzorgcentrum of verpleeghuis kunnen op basis van deze waarderingen 

beter hun keuze bepalen. De zorg wordt daarmee transparanter. ViVa! Zorggroep werkt daar 

graag aan mee en kan op basis van deze waarderingen haar zorgverlening verbeteren. Dit jaar 

hebben zelfs speciale interviewteams de bewoners geïnterviewd. Kijkt u ook eens op 

www.zorgkaartnederland.nl, een initiatief van Patiëntenfederatie NPCF.

Momenteel zijn er voor ViVa! Zorggroep 772 waarderingen geplaatst met een 7,2 als  

gemiddeld cijfer en 89% beveelt onze organisatie aan anderen aan.

hierin wordt: professionele alarmopvolging tot € 15,50 p. mnd. p. 

gebruiker, één veiligheidsgesprek per jaar met een thuiszorgme-

dewerker en extra vergoeding van preventieve cursussen. Verder 

ontvangen leden bij Zilveren Kruis 5% korting op de basisverze-

kering en 10% korting op de aanvullende verzekering.

Aanvragen & info kijk op: 

www.vivazorggroep.nl/ledenservice
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leven met kanker

Diagnose kanker

Door onzekerheid en angst kan het gevoel ontstaan grip op je 

leven te verliezen. De meeste mensen willen graag gewoon 

doorgaan met hun normale leven, maar voelen zich hierin be-

lemmerd. Op zo’n moment kan het prettig zijn om te praten 

met een deskundige over de ziekte, de behandeling, moge-

lijke gevolgen en hulp(middelen). 

Michelle Hoogland is gespecialiseerd verpleegkundige on-

cologische en palliatieve zorg bij ViVa! Zorggroep: ‘Wij onder-

steunen mensen bij het weer grip krijgen op hun dagelijkse 

leven, dat door de ziekte en eventuele behandeling wordt 

verstoord. Het is een hele kunst om alles wat er op je af 

komt te integreren in je leven. Je hebt vaak last van verschil-

lende, samenhangende klachten. Cliënten vinden het fijn om 

te horen dat zij niet de enige zijn die bepaalde problemen 

ervaren. Dat relativeert, steunt en verlicht zo angst en onze-

kerheid. Voorlichting en advies van een deskundige vergroten 

kennis en geven meer inzicht. Hierdoor is het makkelijker om 

je eigen keuzes te maken en zelf oplossingen te vinden.'

Palliatieve zorg
Het werk van de gespecialiseerd verpleegkundigen bestaat 

voor een groot deel uit het begeleiden van mensen die niet 

meer beter kunnen worden. Regelmatig krijgen mensen nog 

een palliatieve behandeling, meestal chemotherapie of bestra- 

ling. Michelle: ‘Het doel van onze zorg is een zo hoog mogelij-

ke kwaliteit van leven. Altijd persoonlijk en op maat, passend 

bij de leefstijl en wensen.’ 

‘Palliatieve zorg richt zich niet alleen op mensen met kanker, 

maar ook op mensen met bijvoorbeeld COPD, dementie of 

hartfalen. In deze fase helpen wij bij het voorkomen en ver-

lichten van klachten en problemen. Daarbij kunnen wij verwij-

zen naar ondersteunende disciplines zoals fysiotherapeuten, 

diëtisten en geestelijke verzorgers. Dit om zo actief mogelijk 

te kunnen leven, binnen de ervaren grenzen en beperkingen. 

Wij geven emotionele ondersteuning, ook voor naasten, bij 

gevoelens van verdriet, angst en rouw. Naast deskundige 

voorlichting en adviezen, ondersteunt dit het leren omgaan 

met en aanpassen aan de ziektefase. Zo ervaren mensen, 

juist in deze onzekere fase, toch grip en kwaliteit van leven.’ 

Veel Nederlanders krijgen vroeg of laat in hun omgeving met kanker te maken. Kanker is 
nog steeds volksziekte nummer 1. De diagnose kanker en eventuele behandeling hebben 
grote impact op je leven en op dat van de mensen om je heen. 

Zorg in de laatste levensfase
De gespecialiseerd verpleegkundigen hebben ook te 

maken met zorg in de laatste levensfase. ‘Ook bij de zorg 

in de laatste levensfase blijft de wens van de cliënt voorop 

staan. Wij kunnen helpen (de wensen rondom) het levens-

einde bespreekbaar te maken. De meeste mensen willen 

thuis sterven. Dit is vrijwel altijd mogelijk met behulp van 

mantelzorgers, vrijwilligers en inzet van hulpmiddelen en 

zorg. Wijkverpleging kan meerdere zorgmomenten per dag 

geven en nachtzorg is ook mogelijk. Ook aan de onder-

steuning van mantelzorgers, bijvoorbeeld door MaatjeZ, 

centrum voor mantelzorg, moet gedacht worden. De 

inzet van vrijwilligers van het hospice in de thuissituatie, kan 

overbelasting van mantelzorgers voorkomen. Als mensen dat 

willen dan leggen wij contact met het hospice om kennis te 

maken, eventueel gericht op een verblijf daar. In deze fase 

komen vaak vragen naar boven over het bestaan en de zin 

van het leven. Juist dan kan het goed zijn om in contact te ko-

men met iemand die in gesprek kan gaan. Het Centrum voor 

Levensvragen biedt hiervoor begeleiders, vanuit verschillende 

achtergronden. De geestelijk verzorgers van ViVa! Zorggroep 

maken hiervan deel uit. Wij werken altijd nauw samen met 

naasten, huisartsen, specialisten en onze collega’s van de  

wijkverpleging en het verpleegkundig medisch handelen team. 

Zo zorgen wij voor de gewenste coördinatie en continuïteit.’ 

Yvonne Lycklama en Michelle Hoogland 

‘Wij ondersteunen 
mensen bij het weer 
grip krijgen op hun 

dagelijks leven’

Voor meer informatie kunt u terecht bij de gespecialiseerd verpleegkundige oncologische en palliatieve 

zorg van ViVa! Zorggroep, via oncologieteam@vivazorggroep.nl of bel het algemene nummer van ViVa! 

Zorggroep en vraag naar Yvonne Lycklama of Michelle Hoogland.

De wens
van de cliënt 
blijft voorop 

staan.   



   

Er zijn veel verschillende scootmobielen, maar welke 
past nu het beste bij u? Laat u adviseren tijdens onze 
demodag.

Tijdens deze GRATIS demodag:
• Uitleg en advies over de mogelijkheden van diverse modellen
• De gelegenheid om in alle rust een testrit te maken
• De scootmobiel Sterling S-700 met € 500,- korting!
• Korting op winter accessoires
• Een gratis antilek behandeling bij aankoop van een scootmobiel 

tijdens de demodag
• Gratis thuisbezorging
• U huurt een scootmobiel al vanaf € 1,99 per dag

Waar en wanneer
Heemskerk, Maltezerplein 35
Zaterdag 7 januari 2017

Tijd
Afhankelijk van het aantal aanmeldingen vinden er meerdere 
demonstratiesessies plaats van ca. 1 uur. Kunt u niet op de 
genoemde demodag? Neem dan contact met ons op.

Kom proefrijden op onze scootmobielen.

De genoemde aanbieding is niet geldig i.c.m. andere acties, kortingen of waardebonnen. Vraag voor de overige actievoorwaarden in de winkel. 
Kijk op www.medipoint.nl/showmodellen waar een scootmobiel aanwezig is. 

   Meld u nu gratis aan! Via 088 - 10 20 100, www.medipoint.nl/demodagen 
of in de winkel. 

Ik ga naar de 
demodagen!
Ervaar de hulpmiddelen voor uw comfort en mobiliteit

Nu 
met winter 

accessoires 
verkrijgbaar

Robuuste scootmobiel
Comfortabel rijden, ook in de winter

van 2999.-

voor 2499.-

...Meer dan een Thuiszorgwinkel! 088 - 10 20 100           www.medipoint.nl/demodagen...Meer dan een Thuiszorgwinkel! 088 - 10 20 100           www.medipoint.nl/winteractie

Winkellocaties | Heemskerk, Maltezerplein 35 • Haarlem, Stephensonstraat 45 • Heemstede, Lieven de Keylaan 7
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 2017. Kijk op www.medipoint.nl/showmodellen waar een hoog-laagbedl showmodel aanwezig is.

Op naar een 
comfortabele 
winter
Comfortabele hulpmiddelen voor binnen en buiten

   Hometrainer Kettler
Voor conditieopbouw 
en revalidatie

   Lichttherapielamp
Van handzaam formaat

van 189.-
voor 139.-

Boxspringbed Timeless 
Voldoet aan alle zorgcertificeringen

nu al vanaf
1499.-

Eenpersoonsbed
vanaf 

1999.-   
Hoog-laagbed Belluno
Veilig in en uit bed

van 1999.-
voor 1399.-

OP=OP

Tweepersoonsbed vanaf 3999.-
Nu al vanaf 2999.-

van 399.-
voor 299.-

      

   

   
Deurbelcamera
Zie direct wie er aanbelt

Analoge klok
Makkelijk afleesbaar

Aan- en uittrekhulp
Geschikt voor alle soorten kousen

van 199.-
voor 164.-

van 109.-
voor 74.99

van 49.95

voor 39.99

Nu voor 39.99

Draadloze warmteband
Ook verkrijgbaar voor nek, schouder 
en knie

Met
gratis

matras
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Samen of met professionele hulp

Naast het samen nastreven van het 

goede voornemen, bijvoorbeeld met 

een zus, vriend of goede buur, is het 

soms verstandig om professionele 

hulp in te roepen. Zo heeft ViVa! Zorg-

groep diëtisten, fysiotherapeuten, psy-

chologen en longverpleegkundigen in 

huis die u een steuntje in de rug kun-

nen zijn bij uw plannen voor 2017. 

Heeft u hulp nodig bij uw goede voornemens?

Naam

Adres

Telefoonnummer

Stuur deze bon naar de redactie van ViVa! la Vie, Postbus 95, 1960 AB Heemskerk
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het beroep

Zonder de inzet van vele vrijwilligers van ViVa! Zorg-
groep kunnen er een hele hoop activiteiten niet of 
minder plaatsvinden. Vrijwilligers helpen op verschil-
lende vlakken: van koffie schenken tot het assisteren 
bij activiteiten. 

vrijwilligerscoördinator 

‘De dag een 
beetje leuker 

maken’

Wist u dat er ook assistentie wordt verleend bij de technische dienst, 

in de tuin en de dierenparkjes; minder zichtbaar maar niet minder 

belangrijk. Het één op één contact blijft ook belangrijk natuurlijk, zoals 

samen een boodschap doen, een wandeling maken.

'Als vrijwilligerscoördinator organiseer ik alles rondom de inzet van 

een vrijwilliger en dit begint bij de aanvraag voor een vrijwilliger. Wij  

ontvangen deze aanvraag van een medewerker, een mantelzorger, 

maar ook onze cliënten kunnen dit doen. Ik kijk dan of er binnen 

het huidige vrijwilligersbestand een geschikte vrijwilliger is, of maak 

gebruik van de vacaturebank, van de vrijwilligerscentrale of andere 

organisaties waarmee we samenwerken, zoals BuuV, de sociale 

marktplaats en lokale welzijnsorganisaties. We krijgen ook steeds 

vaker aanmeldingen - via reïntegratiebureaus - vanuit de participa-

tiewet: mensen met een uitkering zijn verplicht zich in te zetten voor 

anderen. Bovenal is belangrijk dat vrijwilligers het leuk moeten vinden 

om wat voor ouderen te betekenen. Mensen die verplicht vrijwilligers-

werk moeten doen, zetten wij niet in! 

Denken wij de juiste vrijwilliger gevonden te hebben, dan wordt een 

afspraak gemaakt voor een kennismaking. De klik is dan belangrijk: 

zowel de cliënt als de vrijwilliger moeten er een goed gevoel bij heb-

ben. In dit gesprek wordt aangegeven wat de wensen zijn en wat de 

vrijwilliger mag doen en wat niet. Het is bijvoorbeeld niet de bedoeling 

dat de bewoner de vrijwilliger inzet als gratis hulp in de huishouding. 

Naast het matchen heb ik overleg met de overige vrijwilligers en 

collega’s. En natuurlijk moeten de ontwikkelingen op het gebied van 

de inzet van vrijwilligers en de WMO bijgehouden worden! De com-

municatie rondom het informeren en werven van vrijwilligers, het 

geven van scholing en het ondersteunen van teams bij de inzet van 

vrijwilligers behoren ook tot het takenpakket. En - niet onbelangrijk - 

waardering uitspreken voor onze onbetaalbare vrijwilligers! Kortom 

een drukke maar vooral leuke baan. Een baan waarin we met heel 

veel verschillende mensen werken, allemaal met het hetzelfde doel: 

‘de dag een beetje leuker te maken’.'

Ook zin om vrijwilligers werk te doen? 

Neem contact op met een van de vrijwilligerscoördinatoren van ViVa! 

Zorggroep via vrijwilligerscoordinatoren@vivazorggroep.nl

Maruschka Zevenbergen Vrijwilligerscoördinator
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Ieder jaar rond de jaarwisseling hebben mensen goede voornemens. We wensen elkaar 
het beste toe, en moedigen elkaar aan om goede voornemens vol te houden. Behoort u  

tot de 80% Nederlanders die ieder jaar weer goede voornemens maakt?

Een nieuw jaar, een nieuw begin: 
nieuwe goede voornemens? 

Afvallen 

Hoeveel wilt u afvallen? Wat 

is realistisch? Hoeveel tijd 

neemt u ervoor en welke 

methode gebruikt u? Dit zijn 

allemaal vragen waarbij u 

uw voornemen op scherp 

zet. Het is goed om het op te 

schrijven. Vervolgens kiest u 

een dieet dat het beste bij u 

past. Bijvoorbeeld het vas-

tendieet of het Paleo dieet. 

Dit zijn laagdrempelige diëten 

met goed resultaat. Je kunt 

ook starten met het mentale 

dieetplan voor permanent 

resultaat.

Minder stress 

Probeer in kaart te brengen 

waar u stress van krijgt. 

Familiestress? Ga met de 

omgeving in gesprek over 

hoe u de stress kunt vermin-

deren. Stress van werk? Een 

gesprek met een werkgever 

kan verhelderend zijn. De 

grootste stressveroorzaker is 

geldzorgen. Goed bijhouden 

wat eruit gaat en binnen-

komt, helpt met plannen en 

besparen. Ook slim beleggen 

kan geldzorgen op langere 

termijn wegnemen.

3 Minder geld uitgeven 

Is dat nieuwe paar schoe-

nen echt nodig? Er zijn veel 

manieren om te zorgen dat 

u minder geld uitgeeft. Heb 

ik dit wel echt nodig? Maak 

voor uzelf een lijst met uitga-

ven die u in een maand echt 

moet doen. Welke ruimte 

geeft u uzelf daarnaast om 

geld te spenderen? Zoek op 

internet naar manieren om te 

besparen.

Meer sporten en 

bewegen 

Wat voor sport gaat u en kunt 

u doen? Hoe vaak wilt u spor-

ten? Zeggen dat u meer gaat 

sporten is een losse flodder. 

Maak het concreet. Stel een 

plan op en volg het plan. Aan 

welke spiergroepen wilt u 

werken en welke oefeningen 

hebt u daarbij nodig? Als 

u samen met iemand kunt 

gaan sporten, staat u sterker. 

Vanuit huis kunt u ook resul-

taat boeken, dat is vaak wel 

lastiger volhouden.

Stoppen met roken

Van de een op de andere 

dag stoppen met roken, kan 

ervoor zorgen dat u ná een 

week weer begint. Misschien 

is ook hier een stappenplan 

goed, zo bouwt u het roken 

af. U kent uzelf het beste dus 

kunt u uitvinden welke stap-

pen haalbaar zijn.
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Veranderingen in de zorg
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‘Voor alles een oplossing vinden’
Sabrine Bierman is zo’n Gezicht in de Wijk. Blij met haar 

nieuwe functie vertelt ze enthousiast over haar belang-

rijkste taak, de verbinding zoeken. ‘De cliënt kan bij ons 

veel makkelijker haar verhaal kwijt, dan bij haar eigen 

hulp. Dat kan over grote maar ook over kleine zaken 

gaan. Natuurlijk vraag ik eerst aan de medewerker en 

de cliënt om het samen te bespreken. Komen zij er niet 

uit, dan kan de cliënt altijd op elk moment van de dag 

bij mij terecht. Soms durven mensen hun verhaal niet 

te vertellen aan hun hulp. En dan bedoel ik niet alleen 

klachten, hoor. Een indicatie kan niet voldoende zijn, 

er is met elkaar bijvoorbeeld meer zorg en begeleiding 

nodig. Of het klikt niet. Omdat ik contacten heb met de 

gemeenten, de welzijnsstichtingen, sociaal team en de 

WijkZorg van ViVa! is het voor mij makkelijk schakelen 

en zaken te regelen.’

Voorheen werkte Sabrina als hulp bij het huishouden in 

de zogenoemde ‘vervuilde huishoudens’. Deze benaming 

wordt gegeven aan huishoudens waar de mensen hun 

eigen huis niet zonder begeleiding op orde krijgen. Daar 

heeft Sabrina veel ervaring opgedaan. ‘Nu zie ik ook de 

andere kant van het werk. Dat ligt me, want ik probeer 

voor alles een oplossing te vinden.’

Een nieuw gezicht in de wijk    
Door alle veranderingen in de zorg is er binnen de zorginstellingen ook  

het een en ander gewijzigd, zo ook bij de dienst ‘hulp bij het huishouden’. 
Na gesprekken met de diverse gemeenten heeft ViVa! Zorggroep  

ingehaakt op de behoeften van de burgers die hulp bij het huishouden 
ontvangen en eventueel meer zorg of begeleiding nodig hebben.

De inhoud van het werk van de huishoudelijke hulpen is het 
‘zorgen voor een schoon en leefbaar huis’. Naast deze hulpen 
is het ‘Gezicht in de wijk’ in het leven geroepen: zij of hij be-
zoekt de klant die deze hulp ontvangt en bespreekt de tevre-
denheid, de behoefte en heeft een signalerende functie naar 
het welbevinden. Zij kent de wegen voor eventueel andere 
hulp, zorg of begeleiding en de mogelijkheden in de wijk. 
De mensen die hier gebruik van maken, blijven hierin eigen  
regie houden. Het Gezicht in de wijk is zo de verbindende 

Met elkaar de 
verbinding zoeken

Ineke Scheerman is beleidsmedewerker Wet maat-

schappelijke ondersteuning (Wmo) bij de gemeente Be-

verwijk. Samen met aanbieders in de zorg en de IJmond 

buurgemeenten Heemskerk en Velsen is Ineke het af-

gelopen jaar op zoek gegaan naar vernieuwing binnen 

de hulp bij het huishouden. 'We hebben deze keer de 

aanbesteding in samenspraak met de aanbieders laten 

verlopen. Er is veelvuldig overleg geweest hoe de hulp 

bij het huishouden eruit moest zien. Waar kunnen we 

de zorg verbeteren ten gunste van de cliënt en tege-

lijkertijd de cliënt meer eigen regie geven, waren de 

belangrijkste vragen in ons overleg. De verbinding en 

samenwerking zoeken met andere welzijns- en wijk-

voorzieningen was daarbij een belangrijk uitgangspunt.’

Tijdens een persoonlijk gesprek bij de mensen thuis 

wordt de benodigde zorg bepaald. Bij dit gesprek wordt 

het sociaal netwerk van de cliënt betrokken. Dit zijn fa-

milie, vrienden en/of kennissen die de cliënt waar mo-

gelijk kunnen ondersteunen. Ineke: ‘Iedereen die zorg 

nodig heeft, probeert dat in eerste instantie zelf op te 

lossen. Samen met het netwerk van de cliënt kijken we 

wat mogelijk is. Dat kan overname zijn van een klein 

onderdeel van het huishouden, bijvoorbeeld wekelijks 

de was draaien of even stofzuigen. Lukt het niet taken 

onder te brengen binnen het netwerk van de cliënt dan 

kan de cliënt in aanmerking komen voor hulp en on-

dersteuning vanuit de gemeente. Wat echt niet meer 

zelf gedaan kan worden, wordt door de zorgaanbieder 

uitgevoerd. 

Van de hulp bij het huishouden verwachten we ook dat 

deze kijkt of mevrouw of meneer nog andere hulp no-

dig heeft. En legt de hulp vervolgens de verbinding met 

andere welzijns- en wijkvoorzieningen. Bijvoorbeeld 

iemand die graag meer aanspraak zou willen hebben, 

wijzen op de koffie-ochtenden in het buurthuis. Het so-

ciaal team van de gemeente kan worden ingeschakeld 

om de cliënt hierbij te helpen. 

De zorgaanbieders van hulp bij het huishouden is ge-

vraagd mee te denken aan verdere vernieuwing van de 

hulp bij het huishouden. Hierbij denken we vooral aan 

meer samenwerking tussen de diverse zorggebieden 

onderling zoals het eventueel combineren van lichte 

vormen van begeleiding met hulp bij het huishouden. 

Maar ook het opzetten van algemene voorzieningen zo-

als bijvoorbeeld een was- en strijkservice zou een idee 

kunnen zijn. De toekomst van de hulp bij het huishou-

den is er één van vernieuwing.’ 

Vernieuwing is 
belangrijk voor 

de toekomst

De IJmond gemeenten en 
hulp bij het huishouden

factor tussen de wijkzorg, mantelzorgorganisaties, vrijwilli-
gers, buddysysteem en sociaal team. Dat is fijn voor mensen. 
Het Gezicht in de wijk gaat zeker een keer per jaar op bezoek 
en mocht er aanleiding voor zijn dan kan zij ook op afspraak 
naar de cliënt komen. Goed geregeld en een uitkomst voor 
mensen die hier baat bij hebben.

Verandering vanuit ViVa! Zorggroep Verandering vanuit de gemeente
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Doorgroeien en ontwikkelen 
Fiona Dekker, wijkverpleegkundige niveau 4, is maar liefst 26 jaar 

werkzaam in de thuiszorg van ViVa! Zorggroep. Fiona begon haar 

loopbaan als huishoudelijke hulp. Vervolgens startte zij met de 

opleiding verzorgende C. Na enkele jaren ging zij verder met de 

verkorte opleiding verzorgende IG. En sinds vier jaar werkt Fiona 

als verpleegkundige. Ook de opleiding verpleegkundige niveau 

4 kon zij binnen ViVa! volgen. Zij moest daarvoor een jaar stage 

lopen in woonzorgcentrum Huis ter Wijck, om ook in een intra-

murale setting gewerkt te hebben. Mogelijkheden genoeg binnen 

ViVa! voor doorgroei en zelfontwikkeling! 

‘Sinds enkele jaren is zelfsturing binnen ViVa! ingevoerd. Kleine 

teams, zonder managers verdelen de taken binnen een team, bij-

voorbeeld het roosteren, de planning, het melden van incidenten, 

opleiding en werkbegeleiding. We kunnen elkaar en ook de an-

dere disciplines goed bereiken. En met elkaar ben je heel hecht, 

we delen lief en leed. Van cliënten, maar ook van elkaar. In de 

thuiszorg werk je veel alleen, dus heb je elkaar nodig om ervarin-

gen uit te wisselen. Daarnaast ben je natuurlijk heel zelfstandig, 

dat vind ik prettig. Je hebt een op een contact met je cliënt en je 

bent als het ware te gast bij je cliënt. Je komt binnen in hun leven 

en jij kunt iets toevoegen aan hun regie. Ik heb al veel mooie 

gesprekken gehad met mijn cliënten. Je ontvangt dankbaarheid 

en voldoening voor de zorg die je geeft. 

Ik ga er wel vanuit dat de zorg de komende jaren erg gaat 

veranderen. Er zal meer zorg op afstand zijn, door domotica, 

bijvoorbeeld voor inname medicatie. De cliënten zullen meer 

handelingen zelf doen, zoals steunkousen aantrekken met een 

hulpmiddel. Ook de inzet van mantelzorg zal groter zijn: er wordt 

veel meer een beroep gedaan op familie en vrijwilligers. Vader of 

moeder wordt dan door de kinderen gewassen. De basiszorg zal 

meer verdwijnen, specialistische zorg zal blijven bestaan. En het 

papieren dossier is vervangen door een digitaal dossier. 

Maar wat zeker blijft bestaan, is de voldoening. Wat ik nog steeds 

heel mooi vind, is het tot steun zijn van je cliënt, de partner en 

familie in de laatste levensfase, samen met mijn collega’s. En de 

tip die ik iedereen wil geven die in de zorg werkt of gaat werken: 

zorg ervoor dat je werk en privé goed combineert. Een uitlaatklep 

als een hobby of een sport is nodig. En maak gebruik van elkaars 

kwaliteiten binnen het team, je moet het samen doen voor de 

cliënt. Haal het beste van elkaar naar boven, dan houd je het  

lang vol! 

Fiona Dekker Wijkverpleegkundige niveau 4

  Helpenden(Plus)

  Verzorgenden IG

  (Wijk)verpleegkundigen

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

Word jij 
onze nieuwe 
collega? 
Wij zoeken:

ViVa! ZorggroepViVa! ZorggroepViVa! Zorggroep

10 jaar ViVa!

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*
•	10% korting op uw basis- en aanvullende verzekering
•	Korting op uw schadeverzekeringen 

*Via uw collectieve aanvullende zorgverzekering Goed, Beter of Best

unive.nl/viva

Kostenlidmaatschaptot € 25vergoed*

Univé-winkels in:
Haarlem, Houtplein 32, (023) 542 82 22
Limmen, De Drie Linden 1, 072 505 35 81



IBanrekening:

Handtekening:  Datum: 

Stuur de ingevulde en ondertekende bon in een envelop zonder postzegel 
naar: ViVa! Ledenservice, Antwoordnummer 504, 1940 WB BEVERWIJK. Uw 
welkomscadeau kunt u dan ophalen in de Thuiszorgwinkel in Haarlem, 
Heemskerk of Alkmaar op vertoon van de bon die u na aanmelding toege-
stuurd krijgt.
* Deze actie is geldig van 9 december 2016 t/m 31 maart 2017

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

Nieuwe leden profiteren
Nieuwe leden krijgen nu een luxe hoofdkussen van de 
Thuiszorgwinkel of 2 paar warme antislip sokken cadeau.  
Het lidmaatschap, dat voor alle gezinsleden geldt, is slechts 
€ 21,75 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 kies je welkomscadeau t.w.v. max. € 24,95*

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 • Verhuisservice • (Zorg)Verzekeringen…

Meer op www.vivazorggroep.nl/ledenservice

 .

Achternaam:  Voorletter:         m/v**

Adres: 

Postcode:  Woonplaats:

Telnr.:  Geboortedatum: 

BSN 

E-mailadres:  

Actiecode:  Kussen jan 2016 óf  sokken jan 2017

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

Ik betaal t/m december 2017 € 21,75 en verplicht mij om tot eind 2018 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.

Comfort & Warme Veiligheid

Word nu lid van 

ViVa! Ledenservice 

en kies je 

welkoms-
cadeau

t.w.v. 

max. € 24,95*


