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Vriendschap
Ze ontmoetten elkaar in het 
woonzorgcentrum. En bij een 
spelletje Rummikub ontstond 
de vriendschap.

ViVa! Varia
Allerlei tips en 

bijzonderheden 
voor u, van ons

Dossier 
Astma en COPD
In week 21 wordt er gecollec- 
teerd voor longziekten.  
Astma en COPD zijn twee van 
de meest voorkomende 
longziekten.
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Het beroep
Binnen de zorg zijn vele 
beroepen te vinden. Maar 
wat doet een projectmanager 
Vastgoed in de zorg? 
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‘Feestje op zaterdag 4 juni!’
Onze Medipoint thuiszorgwinkel in Heems-

kerk bestaat dit jaar maar liefst 20 jaar 

en 10 jaar geleden fuseerden Thuiszorg 

IJmond en Partners in de Zorg met elkaar 

tot ViVa! Zorggroep. Reden genoeg voor 

een feestje! Leden van ViVa! Ledenservice 

krijgen op zaterdag 4 juni op vertoon van 

de ledenpas in de winkels in Heemskerk, 

Haarlem, Heemstede en Alkmaar op het 

hele assortiment geen 10% korting maar 

20% korting op het aankoopbedrag!

Namens Medipoint en ViVa! Zorggroep bent 

u van harte uitgenodigd om op zaterdag  

4 juni van 11.00 – 16.00 uur onze winkel 

in Heemskerk te bezoeken. Benieuwd hoe 

een sta-opstoel zit of hoe mobiele alar-

mering werkt? Er zijn tal van activiteiten: 

▼

maaltijdproeverij, verkorte Health Check, 

Boodschappenspel en nog veel meer…

Natuurlijk is er voor de kinderen ook iets 

leuks en iets lekkers. U profiteert op deze 

jubileumdag in de winkel in Heemskerk van 

ledenkortingen op geselecteerde produc-

ten die oplopen tot wel 70%! 

Op deze dag wordt bovendien 

onder de bezoekers een 

Hometrainer Kettler Corsa 

t.w.v. € 399,- verloot.

Viert u het met ons mee? 

Zet zaterdag 4 juni in uw agenda!

Adres: Maltezerplein 35 (Zorgplein boven 

Dekamarkt) in Heemskerk. 

De toegang is GRATIS.

Lid worden van ViVa! Ledenservice 

loont altijd!

Nog geen lid van ViVa! Ledenservice? Dan 

kunt u zich aanmelden met onderstaande 

aanmeldbon of via de website.  

Op www.vivazorggroep.nl/ledenservice 

vindt u ook het hele programma.

Voorletter(s):  Achternaam:   m / v*

Adres: 

Postcode/woonplaats: 

Telefoon:       Mobiel: 06 

E-mail:           Geboortedatum: 

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

Partner (op hetzelfde adres): 

Voorletter(s):       Achternaam:    m / v*

Geboortedatum:     

0 Ik betaal t/m december 2016 € 21,75. 
0 Ik ben cliënt of huur bij ViVa! Zorggroep, krijg een  
 éénmalige korting van €6,75 en ik betaal €15,-. 
 Actiecode: ViVa! La Vie mei 2016 
0 Ik krijg korting en heb de volgende actiecode: 

Aanmelding lidmaatschap ViVa! Ledenservice. Ondergetekende wordt lid van ViVa! Ledenservice:

Doorlopende machtiging SEPA incasso 
Door ondertekening van deze machtiging geef ik toestemming 
aan ViVa! Zorggroep om tot wederopzegging één keer per jaar 
het lidmaatschapsgeld van mijn IBANrekening af te schrijven. 

IBAN nummer (zie bankafschrift): 

  
Plaats:                 Datum: 

Handtekening: 

Bent u het niet eens met de afschrijving, dan kunt u het bedrag 
laten terugboeken. Neem dan binnen acht weken na afschrijving 
contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden. 
U kunt de machtiging schriftelijk bij ViVa! Zorggroep / leden-
service intrekken. Adres: Parlevinkerstraat 23,1951 AR Velsen-
Noord. Incassant ID:NL35ZZZ341845200000
 
U kunt dit formulier (in een envelop zonder postzegel) 
terug sturen naar:
 

ViVa! Ledenservice
Antwoordnummer 504
1940 WB BEVERWIJK

* s.v.p. omcirkelen wat van toepassing is 
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in de etalage

 ‘Het geeft haar een vast ritme,’ ver-
telt haar dochter Marja de Maar. ‘Ze 
is hier heel gelukkig en voelt zich 
veilig. De meiden die hier werken 
geven de deelnemers alle aandacht 
en zijn vol liefde en geduld. En de 
handwerkjes die ze vroeger graag 
deed, pakt ze hier weer op: schil-
deren, knipwerk schilderijtjes. Het 
samen zijn en de uitstapjes die ze 
doen, zorgen ervoor dat ze het heel 
fijn vindt om hier te zijn.’ Mevrouw 
De Maar woont zelfstandig in een 
aanleunwoning in Castricum. De 
thuiszorg helpt haar met aankle-
den, de warme maaltijd en met het 
naar bed gaan. Op de dagen dat me-
vrouw niet naar het Ontmoetings-
centrum gaat, is ze tegenwoordig 
een beetje in de war. Dat maakt dat 

de familie zich aan het oriënteren is 
op een geschikt woonzorgcentrum. 
Wat wel belangrijk is, is dat ze ook 
daar een plek heeft zoals het Ont-
moetingscentrum; bijvoorbeeld de 
huiskamers waar ook veel activitei-
ten plaatsvinden. Als het zover is,     

wordt er samen met ViVa! gekeken 
welke mogelijkheden er zijn. 
‘Een plek om andere mensen te ont-
moeten en creatief bezig te zijn is zó 
belangrijk voor mijn moeder!’

Mevrouw De Maar is 85 jaar en heeft dementie. Ze komt 
vier dagen in de week naar het Ontmoetingscentrum in 
woonzorgcentrum De Boogaert in Castricum. En ze vindt 
het hier verschrikkelijk leuk, zoals ze zelf zegt. 

Het is hier verschrikkelijk leuk! Jeanine de Haas - van Zoolingen 

Beroep: Eerst Verantwoordelijke 

Ontmoetingscentrum De Boogaert

Het Ontmoetingscentrum is voor mensen 

met geheugenproblematiek én hun mantel-

zorgers. Mensen zijn hier van 10 tot 16 uur. 

Per dag is er een groep van maximaal twaalf 

personen aanwezig. Vaak verwijst de huis-

arts of de Casemanager dementie mensen 

door. We zien vaak dat mensen geplaatst 

worden als er sprake is van overbelasting 

in de thuissituatie. Dat is jammer, want we 

zouden graag iets eerder in het proces men-

sen willen helpen. Zelfredzaamheid is een 

belangrijk uitgangspunt: dat wat mensen 

nog zelf kunnen, laten we ze ook zelf doen, 

zoals het inschenken van de koffie of het 

helpen met de afwas. Door aanwezigheid 

van vrijwilligers kunnen we veel individuele 

aandacht geven en veel uitstapjes maken. 

We gaan ook graag naar buiten. Dat is echt 

genieten. 

ViVa! Zorggroep heeft in totaal vier ont-

moetingscentra in Castricum, Heemskerk 

en Beverwijk. Kijk op www.vivazorggroep.nl 

voor meer informatie.

  

VIvA! WONEN

 Wonen met of bij ViVa!  
Ouderen zijn steeds vitaler, leven langer en wil-
len zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen. 
Ook als mensen zorg nodig hebben. Zij hebben 
dan vooral behoefte aan een geschikte woning, 
met 24 uur per dag zorg op afroep, bijvoor-
beeld vanuit een woonzorgcentrum in de buurt. 

Het is belangrijk dat je op tijd nadenkt over de vraag hoe 

je straks wilt wonen. Er zijn dan grofweg twee 

mogelijkheden: 

•  Je kunt je huidige woning aanpassen of deze comfortabeler 

maken met behulp van nieuwe technologieën;

•   Tijdig verhuizen naar een woning die past bij een volgende 

levensfase.

Bij ViVa! Zorggroep zijn verschillende mogelijkheden voor 

ouderen. Bij ons kunt u kiezen voor een appartement waar tij-

delijke zorg (tot 3 maanden) geleverd wordt, een appartement 

met zorg of een appartement zónder zorg; u huurt dan een 

appartement in een van onze woonzorgcentra. 

Wilt u hierover meer weten? 

Kijk op www.vivazorggroep.nl naar de woonwijzer: een interac-

tieve film die de woonmogelijkheden bij ViVa! in de gemeenten 

Beverwijk, Heemskerk, Castricum (inclusief Akersloot en Lim-

men), Uitgeest, Heiloo en Heerhugowaard laat zien.

Ook is het mogelijk om in een aanleunwoning (een woning 

naast of dichtbij een 

woonzorgcentrum) te 

wonen. De heer en me-

vrouw Helgering heb-

ben hun keuze enkele 

jaren geleden gemaakt: 

zij verhuisden naar een 

aanleunwoning.
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WE HEBBEN HIER ZELF VOOR GEKOZEN!
De heer en mevrouw Helgering (respectievelijk 
80 en 78 jaar) wonen nu vier jaar in hun aan-
leunwoning bij De Santmark in Castricum. Een 
huis met woonkamer en open keuken, een grote 
slaapkamer, badkamer en rommelkamer. En om-
dat zij op de hoek wonen hebben ze een prachtig 
tuintje waarin gewerkt kan worden. Beiden 
wonen naar grote tevredenheid. ‘Het bevalt ons 
prima, we zouden niets anders willen. Misschien 
omdat we hier zelf voor gekozen hebben. We 
hebben het dan ook helemaal volgens onze ei-
gen smaak en inzicht opgeknapt en aangepast.’ 
Mevrouw Helgering kon niet meer thuis wonen, 
de zorg werd te zwaar voor mijnheer; de huis-
arts adviseerde een aanleunwoning. ‘Gelukkig 
mochten we wel onze eigen hulp meenemen. 
Jacqueline, van de afdeling Wonen, heeft ons 
erg goed geholpen en begeleid. In onze vorige 
woning woonden we aan het spoor, en nu kijken 
we daar ook op uit. Daar heeft Jacqueline toch 
rekening mee gehouden!’ Hun grootste passie, 
het maken en inrichten van poppenhuizen, kan 
jammer genoeg niet meer in dit huis. Maar lezen, 
schilderen en stamboomonderzoek zijn ook fijn. 

TWEE FEITEN
Hoe ouder, hoe meer interesse in een seniorenwoning

Woningzoekenden van 55 - 64 jaar zijn het meest geïnteres-

seerd in een normale woning. De 75-plusser heeft beduidend 

meer belangstelling voor een seniorenwoning. Het omslagpunt 

ligt in de leeftijdscategorie 65 - 74 jaar. Naarmate woningzoe-

kenden ouder worden, neemt het belang van de nabijheid van 

goede voorzieningen toe. De prijs wordt minder belangrijk. 

Huurprijs

Van de senioren die een woning willen huren, is driekwart 

van de 55-64-jarigen bereid 400 tot 650 euro te betalen. 

Onder 75-plussers neemt dit aandeel af (56%). Desalniette-

min geeft 30% aan meer dan 650 euro aan netto maandlas-

ten te kunnen dragen.  

Bron Aedes-ActiZ

‘Het ontmoetings- 
   centrum zorgt          
 voor ritme 
     & activiteit’
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vriendschap

Ze leerden elkaar kennen 
tijdens een spelletje rummikub:  

‘Het klikte meteen.’
Rie Baltus (88) en Tiny Reijven - Baltus (82) wonen allebei in woonzorg-

centrum Sint Agnes in Heemskerk. Als er iets te beleven valt daar in huis, 
zijn ze erbij. En zo mogelijk altijd samen. Bij elkaar aan de tafel. Want ze 

vinden dat je het wel leuk moet hebben.  

Spelletjes 
Vooral samen spelletjes spelen in groepsverband 
hebben de voorkeur. Gezelschapsspelletjes zijn 
voor hen ontzettend leuk om te doen. En zo heb-
ben ze elkaar leren kennen, het klikte meteen, het 
zal wel aan de achternaam liggen. Ze hadden al 
snel plezier met klaverjassen en rummikubben. 
Ook zijn ze bij het sjoelen en kaarten graag van de 
partij. Rie: ‘Het ging automatisch.’ Tiny: ‘Je hield 
me gewoon vast en wilde me niet meer kwijt.’ 
Veel gelach volgt. ‘Tsja,’ verzucht Tiny daarna, 
‘toen leefde mijn man nog: Hen, mijn hennetje en 
mijn haantje… hij is er helaas al een tijdje niet 
meer.'

Van alles in het leven...
Het bleef. De vriendschap. En toen gingen ze met 
elkaar mee naar huis. Vele kopjes koffie volgden 
en heel veel goede gesprekken. Over van alles in 
het leven, over de kinderen, broers en zussen, 
met wie Tiny nog steeds iedere woensdag koffie 
drinkt. In de familie van Tiny hebben ze een kof-
fierondje. Er moet wel iets heel belangrijks zijn, 
wil je daarvoor afzeggen.

Er is een heel schema gemaakt. Iedere woensdag 
drinken ze koffie bij een andere zus thuis, ze heb-
ben een zeer hechte band en flappen alles eruit 

naar elkaar. Rie: ‘Wij ook he?! Lekker eerlijk zijn.’ 
Tiny: ‘Heel belangrijk is dat, net als het leuk heb-
ben. Ja, want weet je nog dat er gebombardeerd 
werd … ik weet het nog goed, wat was dat vrese-
lijk he?!’ Rie: ‘Hoe kwamen die Duitsers eigenlijk 
binnen?’ Tiny: ‘Nou, ik denk op hun eigen benen …’

Oorlogstijden
Tiny vertelt verder. In de oorlog gingen beide 
vrouwen op de fiets altijd aardappels halen. Dat 
deed je als meisje toen, want de jongens werden 
door de Duitsers opgepikt. Ze konden die kilo’s 
alleen eigenlijk helemaal niet de baas. Ja, en dan 
viel die zak van je fiets af en wat moest je dan … 
Bijzonder dat Rie en Tiny precies allebei hetzelf-
de hebben meegemaakt. Als ik niet tussen beiden 
kom, kletsen ze gewoon nog uren zo door en ver-
geten helemaal dat ze geïnterviewd worden en 
dat ik daar ook zit.

Woensdagochtend zien de dames elkaar dus niet 
met z’n twee. Wel eten ze samen warm. Dat doen 
ze eigenlijk altijd met een vaste groep. Het eten is 
lekker en er is veel variatie. Ze hebben het heel 
goed vinden ze beiden. Voor het gesprek hebben 
ze samen hun nagels laten doen. Het is belangrijk 
om er verzorgd uit te zien, vinden ze. En dat kan 
allemaal in het huis waar ze wonen!
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viva! varia

Samenleven met iemand met dementie zorgt iedere dag voor nieuwe uitdagingen, 

zoals gedragsveranderingen. Op zo'n moment is er direct behoefte aan steun en 

advies van lotgenoten en experts. De Alzheimer Assistent is een applicatie ('app') 

voor smartphone, tablet en computer speciaal voor mensen die de zorg hebben 

voor iemand met dementie. Alzheimer Nederland heeft deze gratis app ontwikkeld 

als een praktisch hulpmiddel met informatie in tekst, foto's én video over inmiddels 

meer dan zeventig onderwerpen. De adviezen in de Alzheimer Assistent zijn sa-

mengesteld door experts en mantelzorgers. Het aanbod van informatie zal blijven 

groeien. Gebruikers kunnen namelijk zelf tips delen en onderwerpen aandragen. Zo 

wordt de Alzheimer Assistent een breed gedragen hulpmiddel voor iedereen die 

samenleeft met iemand met dementie. 

Te downloaden via www.alzheimerassistent.nl 

De hele wereld wordt digitaler, veel gebeurt via 

internet. Daarom is het goed te weten dat u, als u 

dat wilt, ook gebruik kunt maken van computer-

hulp. Sommige aanbieders komen bij u thuis, om 

u te helpen met het oplossen van internet en/of 

e-mail problemen, het instellen van een (draad-

loos) netwerk of het verhelpen van een trage 

computer. Anderen bieden computerhulp aan op 

afstand of geven online computerlessen. Wij heb-

ben een aantal aanbieders voor u uitgezocht en 

op een rijtje gezet:

Voor u gezien: 
Alzheimer Assistent
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ViVa! Zorggroep bestaat 10 jaar! 
10 jaar geleden, op 1 januari 2006, fuseerden Thuiszorg IJmond en Partners in de 

Zorg met elkaar tot ViVa! Zorggroep. Dit jubileum vieren we met onze 5.000 mede-

werkers & vrijwilligers, relaties en met onze 7.000 cliënten. Wij zijn in deze 10 jaar 

uitgegroeid naar een brede dienstverlener op het gebied van wonen, welzijn en 

zorg in Midden- en Zuid-Kennemerland. U kunt bij ons terecht voor allerlei diensten 

op het gebied van wonen, welzijn & zorg. Wij kijken samen met u naar een passen-

de (woon)oplossing en leveren alle soorten zorg die u nu of in de toekomst nodig 

heeft. Er is meer mogelijk dan u denkt. 

ViVa! ZorggroepViVa! ZorggroepViVa! Zorggroep

10 jaar ViVa!

Vakantiekrachten gezocht
Kent u of heeft u schoolgaande of studerende kinderen in 

de leeftijd vanaf 16 jaar, die een leuke en afwisselende va-

kantiebaan zoeken? Attendeer hen dan op onze vacatures 

voor in de zomervakantie. 

Wij zoeken onder meer:

• Thuishulpen

• Helpenden (plus)

Meer informatie: 

bezoek onze website www.vivazorggroep.nl

• Keukenhulpen

• Medewerkers wonen & welzijn

Wist u dat….? 

•    Onze koks regelmatig een feestelijk thema menu koken?

•     U ook uw verjaardag, een jubileum, trouwdag of andere gelegen-

heid kunt vieren in één van onze restaurants of zalen? 

•     U door middel van onze cadeaubon een vriend of familielid kunt 

verrassen met een heerlijk etentje? 

•    Er dagelijks een driegangenmenu wordt geserveerd, waarbij u 

kunt kiezen uit verschillende mogelijkheden? In enkele van onze 

restaurants wordt zelfs een luxe driegangen á la carte menu aan-

geboden.

De gastvrouw of de kok bespreekt graag met u de wensen en mo-

gelijkheden. Informeert u ook naar onze maaltijd-arrangementen en 

bonnenboekjes voor korting. 

Bezoek www.vivazorggroep.nl voor al onze restaurants.

Gratis kopje kofFie/thee
Tegen inlevering van deze bon 

ontvangt u een gratis kopje

 koffie of thee bij gebruik 

van het diner.

Komt u bij ons eten?
In onze restaurants in Midden-Kennemerland kunt u elke dag 

genieten van een kopje koffie, een gezonde lunch of een heerlijk 

diner. Wijkbewoners of bezoekers van onze woonzorgcentra zijn 

naast onze bewoners ook van harte welkom! 

112 voor 
computervragen •   Student aan Huis: de student komt bij u aan huis om samen uw computer- 

of internetvraagstuk op te lossen. Meer informatie? Bel ViVa! Ledenservice  

op 088 – 995 88 22.

•    Computerservice: via een beveiligde verbinding kijken zij op afstand met u 

mee op uw eigen computer en zijn uw vragen zo beantwoord en opgelost! 

  Meer informatie? Bel ViVa! Ledenservice op 088 – 995 88 22.

•   Seniorweb: zij bieden online computercursussen, cur-

sussen bij u in de buurt en persoonlijke computerhulp. 

  Meer informatie? Bel 030 - 276 99 65 of kijk 

  op www.seniorweb.nl.

Bel ons op
088 – 995 80 00 of kijk op 
www.vivazorggroep.nl

▼
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Goede zorg bij longziekten, een hele opluchting

Wat is COPD en astma? 

COPD is een chronische longziekte. Dat betekent dat het 

blijvend is. De afkorting COPD staat voor Chronic Obstruc-

tive Pulmonary Disease. Bij COPD zijn de longen ontstoken 

en beschadigd. Je bent benauwd en hoest. Vaak wordt dit 

in de loop van de jaren erger. Met de juiste behandeling 

en manier van leven is het verloop van de ziekte COPD 

te beïnvloeden. De meeste mensen hebben wel eens een 

longaanval. Astma is een ontsteking van de longen. De 

ontsteking is bij astma blijvend. Dit betekent dat er altijd 

kleine ontstekingen zijn in de longen. Soms kun je moeilijk 

ademhalen: je bent benauwd, ademt piepend en hoest. Als 

je astma hebt kun je soms erg gevoelig reageren op prik-

kels, zoals rook, uitlaatgassen, huisstofmijt of huisdieren. 

Als dit plotseling opkomt, noemen we dat een astma-aanval. 

Er zijn verschillende soorten astma.

Met iemand praten is altijd fijn

Als je COPD of astma hebt, is het prettig om te praten met 

anderen die dit ook hebben. Je kunt elkaar ontmoeten op het 

Longforum en Longpunt. Het Longforum is een online plat-

form om anderen te ontmoeten. Heb je liever een persoonlijk 

gesprek? Bezoek dan eens Longpunt. Dit zijn bijeenkomsten 

die door het hele land georganiseerd worden.

In de Regio Noord-Holland zijn verschillende longpunten 

onder meer Longpunt Beverwijk, Waterland, West-Friesland, 

Zaanstad, Alkmaar en Haarlem. Iedere bijeenkomst start met 

een voorlichting over een bepaald thema. Deelname is geheel 

gratis en aanmelden verplicht.  

Onze longverpleegkundigen Inge Betjes 

en Charlotte Casparie

Bij ViVa! Zorggroep werken verpleegkundigen die gespeciali-

seerd zijn in luchtwegziekten, zoals astma, COPD of apneu. 

Inge Betjes en Charlotte Casparie zijn beiden longverpleeg-

kundigen. ‘Wij krijgen zoveel vragen en helpen op zo veel 

vlakken dat het moeilijk is om in een zin samen te vatten 

wat wij doen. Natuurlijk geven we heel veel advies, uitleg en 

instructie bij onze cliënten. Daarnaast is het geven van in-

EMDR is een behandelvorm die ontwikkeld is voor mensen 

met posttraumatische stress. Door middel van oogbeweging- 

en of klikjes via de koptelefoon wordt de verwerking van de 

traumatische gebeurtenis op gang gebracht, net zo lang tot 

de gebeurtenis geen nare gevoelens of spanning meer op-

roept. In de loop der tijd komen er steeds meer toepassing- 

en bij en wordt EMDR voornamelijk bij angst veel ingezet. In 

plaats van een waargebeurde traumatische ervaring te ne-

men als behandelfocus, wordt dan een gevreesde gebeurte-

nis gekozen (doodgaan door te stikken). EMDR blijkt een ef-

fectieve interventie die de cliënt kan helpen bij het hervinden 

van de emotionele balans en het optimaliseren van zijn of 

haar kwaliteit van leven.’

Ergotherapie en benauwd zijn

Als je bepaalde dagelijkse handelingen niet meer goed kunt 

uitvoeren, omdat je snel benauwd wordt, is het slim om be-

geleiding aan te vragen bij een ergotherapeut. Zij kan helpen 

bij het aanvragen van voorzieningen en adviseren bij het 

beter verdelen van de energie over de dag heen.  En wat zo 

goed is … de ergotherapeuten van ViVa! komen bij u thuis.

In de week van 22 tot en met 28 mei wordt er door 40.000 mensen gecollecteerd voor 
het Longfonds. Zo kan het Longfonds de strijd aangaan voor gezonde lucht en gezonde 
longen. Twee van de meest voorkomende longziekten zijn COPD en astma. 
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Wat is het verschil tussen COPD en astma?

Puf (je) Suf
Voor een succesvolle behandeling is het van essentieel belang 

dat een inhalator (pufje) goed gebruikt wordt. Op de juiste wijze 

inhaleren is niet eenvoudig. Er zijn meerdere handelingen nodig 

om het pufje te inhaleren en bij elke handeling kunnen fouten 

gemaakt worden. Hierdoor komt het geneesmiddel niet goed in 

de longen terecht. Gevolg is dat de medicatie niet (goed) werkt.  

Wij raden aan minimaal een keer per jaar de inhalatietechniek te laten controleren;  

ook als het pufje al jaren ingenomen wordt. Foutjes kunnen erin sluipen!

verwijzen naar een psycholoog. Maar het kan ook zijn dat we een 

diëtiste, fysiotherapeut of ergotherapeut inschakelen, zodat er 

gekeken wordt naar passende voeding en/of het energieverbruik 

van de cliënt. Gelukkig zijn de kosten voor een bezoek aan de ge-

specialiseerd verpleegkundige vier uur per jaar kosteloos, dus dat 

maakt een bezoek aan ons iets makkelijker!' 

Charlotte Altenburg, psycholoog bij ViVa! Zorggroep 

over angst bij mensen met COPD

‘Bij COPD-patiënten speelt de angst om te stikken een grote rol in het 

dagelijks leven. Deze angst zorgt ervoor dat cliënten nog benauw- 

der worden, waardoor de angst weer toeneemt. Een vicieuze cirkel 

dus. De angst om benauwd te raken en te stikken kan ervoor zorgen 

dat mensen lichamelijke inspanning gaan vermijden. Het gevolg is 

dat de conditie nog verder achteruit gaat en de situatie sneller ver-

slechterd dan nodig is. 

Tot nu toe werd vooral cognitieve gedragstherapie ingezet om de 

angst te behandelen. De afgelopen tijd werken we steeds vaker met 

EMDR (Eye Movement Desensitisation and Reprocessing) om de stik- 

angst te behandelen. EMDR blijkt een effectieve interventie die de 

cliënt kan helpen bij het hervinden van de emotionele balans en het 

optimaliseren van zijn of haar kwaliteit van leven.

structie op inhalatietechniek een regelmatig voorkomende be-

geleiding (zie Puf je Suf). Ook komen we bij de mensen thuis 

om hun leefomstandigheden te onderzoeken, en dan gaat het 

vaak over adviseren en instrueren hoe je het beste je woning 

stofvrij of allergievrij kunt maken. Mensen die vaak benauwd 

zijn, zijn bang voor een aanval of alleen maar om nog benauw- 

der te worden. Dan kan het zijn dat we deze cliënten door-

 Astma COPD

Leeftijd Alle leeftijden  > 40 jr 

Risicofactor Allergie Roken

Overgevoeligheid +++ +

Slijmproductie Weinig Vaak

Herstelbaarheid  Volledig Klein deel

Beloop Gunstig/stabiel Progressief

Longaanval Alle seizoenen Vaak in winter

Charlotte en Inge

ASTMA en copd



      
Kom proefrijden op onze scootmobielen.Gezond slapen? Probeer het Timeless bed!

  

van 1999.00

voor 1399.00

Hoog-laagbed Belluno
Incl. standaard matras, gratis thuisbezorgd

Wij gaan naar 
de demodagen!
Ervaar de hulpmiddelen voor uw comfort en mobiliteit

De genoemde kortingspercentages gelden niet i.c.m. andere acties, kortingen of waardebonnen.

Tijdens deze gratis demodag:
•   25% korting op het Timeless bed
• 25% korting op Timeless bed accessoires en bijpassend matras
• Gratis thuisbezorging en montage
• Gratis inname van uw oude bed
• Gratis bed ledverlichting met bewegingssensor t.w.v. € 94,99 
 bij aankoop van een Timeless bed op de demodag
• Persoonlijke afspraak met een slaapspecialist
• Uitleg en advies over gezond slapen
• Uitleg over mogelijkheden Timeless bed

Waar en wanneer?
Haarlem, Stephensonstraat 45, vrijdag 15 juli 2016
Alkmaar, Frederik Hendriklaan 3, dinsdag 19 juli 2016

Voldoende en goed slapen is belangrijk om
tot rust te komen en te herstellen. Kom naar 
de demodag en ontvang gratis slaapadvies!

Waar en wanneer?
Haarlem, Stephensonstraat 45, donderdag 9 juni 2016
Heemskerk, Maltezerplein 35, vrijdag 10 juni 2016
Haarlem, Stephensonstraat 45, zaterdag 2 juli 2016
Alkmaar, Frederik Hendriklaan 3, vrijdag 8 juli 2016

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

Tijdens deze gratis demodag:
•  Hoge korting op scootmobielen Travelux Starlite en Supernova
• Bij aankoop van een scootmobiel op de demodag:
 - Gratis antilek behandeling bij luchtbanden
 - Gratis navigatiesysteem
• Gratis thuisbezorging
• Uitleg en advies over mogelijkheden van diverse modellen
• Gelegenheid om in alle rust een testrit te maken op het parcours
• U huurt een scootmobiel al vanaf € 1,99 per dag

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

Boxspringbed Timeless 
Voldoet aan alle certifi ceringen 
die door de zorg gevraagd worden

nu al vanaf
1499.00

Eenpersoonsbed
vanaf 

1999.00   

Tweepersoonsbed vanaf 3999,00
nu al vanaf 2999,00

               Medipoint Thuisservice
1 Specifi eke vraag over sta-opstoel, hoog-laagbed, 

scootmobiel, driewielfi ets of traplift?
2 Geen mogelijkheid onze winkel te bezoeken?
3 Maak gebruik van de Medipoint Thuisservice!
4 Een adviseur komt bij  u thuis en adviseert 

vrijblijvend in uw eigen omgeving.

Maak een afspraak via 088 - 10 20 100 of 
www.medipoint.nl/thuisservice 
Wij helpen u graag.

Travelux Supernova 
Compacte scootmobiel, geschikt voor 
middellange afstanden

Travelux Starlite 
Demontabele scootmobiel
met kleine draaicirkel

Iedereen wil genieten 
van het leven. 
Soms heb je daar een 
beetje hulp bij nodig. 

Scootmobiel huren?
Wilt u een scootmobiel uitproberen 
voordat u overgaat tot aanschaf? 
Bij Medipoint huurt u een scootmobiel 
al vanaf € 1,99 per dag.
Voor meer informatie
088 - 10 20 100
www.medipoint.nl/scootmobielhuren

vanaf
€ 1.99

 
per dag

Rolstoel G-Lite Pro 
Met driespaakswielen, 
lichtgewicht en opvouwbaar

van 499.00

voor 375.00

Rollator Gemino 60 
Met extra grote wielen en 
een breed zitvlak

van 385.00

voor 325.00

van 999.00

voor 849.00
van 2499.00

voor 1874.00

Senioren smartphone Fysic
Makkelijk te bedienen en simlockvrij

van 249.00

voor 169.00
van 23.99

voor 17.99

Inclusief
luxe hoes

t.w.v.
14.99

van 59.99van 59.99

voor 47.99

Douchekruk Days 
Compact en licht in gewicht

Reiskousen Veinax 
Stimuleert de bloedsomloop

met 
GRATIS
navigatie
systeem

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

•  Heemskerk, Maltezerplein 35 (1e verdieping) 
•  Haarlem, Stephensonstraat 45 (gratis parkeren en invalideparkeerplaats voor winkel)
•  Alkmaar, Frederik Hendriklaan 3 (gratis parkeren)

Meld u nu gratis aan voor de demodagen! 
via 088 - 10 20 100 

www.medipoint.nl/demodagen of in de winkel 

Ambassadrice Marit van Bohemen

AdvSpread_ViVa_P02.indd   2 21-04-16   17:03



Leef het leven

ViVa! Zorggroep wil ervoor zorgen dat ouderen deelnemen aan activiteiten die zij zinvol 
vinden en die passen bij hun interesse. Een wandeling maken, zingen, dansen, puzzelen, 

handwerken, lekker eten: dat is de kwaliteit van leven waar ViVa! voor staat. 

Bewegen, ook bij het Uitbureau
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met bijvoorbeeld de buurvrouw/familie/

kennissen is een goed voorbeeld hiervan. 

Samen bewegen is leuker!

Tevens wordt aangeraden om tenminste 

twee keer per week krachtoefeningen uit te 

voeren om de spieren sterk te houden. Het 

intensief bewegen en de krachtoefeningen 

kunnen onder begeleiding van een fysio-

therapeut of vaak bij een lokale sportclub 

in groepsverband worden uitgevoerd. Maar 

natuurlijk kun je ook thuis veel doen! Bijvoor-

beeld tien keer opstaan en gaan zitten vanuit 

de stoel. Ook kun je vanuit de stoel de bo-

venbenen tien keer strekken. Wissel dit met 

beide benen af. Wanneer traplopen nog een 

mogelijkheid is en veilig gaat, is het kiezen 

voor de trap in plaats van de lift een optie. 

Jeannette Hofland, activiteitenbege-

leidster, over bewegen voor ouderen

'Bij de start van het ViVa! la Vie Uitbureau 

zijn we als eerste begonnen met beweeg-

activiteiten: zitdansen, gymnastiek en yoga. 

We breiden dit nu uit met koersbal en de 

duofiets. We zien dat mensen zich beter 

voelen, niet alleen tijdens het bewegen 

maar ook daarna. Ook het geestelijk welzijn 

krijgt een oppepper. Als er een spelelement 

in de bewegingsles zit, dan zien we dat men-

sen ook de competitie aangaan. Mensen 

Iedereen weet dat als je mentaal en fysiek 

actief bent, je langer vitaal blijft. Naarmate 

we ouder worden gaan we minder bewe-

gen. En dat terwijl bewegen juist ook goed 

is op oudere leeftijd! Daarom verzorgt ViVa! 

in de verschillende locaties 'bewegen voor 

ouderen'.

Wat zijn de voordelen van bewegen 

op oudere leeftijd?

•    Bewegen houdt je gezond: door te bewe-

gen wordt de kans op ziekten zoals dia-

betes (suikerziekte), artrose en hart- en 

vaataandoeningen verkleind.

•    Bewegen vertraagt het ouderdomspro-

ces: door te bewegen wordt de afname 

van de botdichtheid en de afname van de 

spiermassa als het gevolg van ouderdom 

vertraagd. De kans op botbreuken wordt 

hiermee verkleind.

•    Bewegen heeft een positieve invloed op 

het geheugen. 

•    Bewegen geeft ook een positief en vol-

daan gevoel. 

Tips van onze fysiotherapeut Renske 

Zevenbergen-Jansen

‘Het advies is om vijf dagen per week, ten-

minste een half uur matig/intensief te be-

wegen. Regelmatig een stukje buiten lopen 

lopen ineens een stukje zonder rollator, buk-

ken zich om de bal op te rapen of gaan net 

iets harder dan anders. Bewegen is gewoon 

goed voor iedereen, voor jong en oud.'

Carla van Eerd, bevoegd lesgever 

Meer Bewegen voor Ouderen

Carla van Eerd geeft bewegingslessen bij 

de verenigingen van het Uitbureau van de 

woonzorgcentra De Boogaert, De Cameren 

en De Santmark. Het doel is het bewegen 

erin houden… en het plezier in bewegen. 

De lessen beginnen met tien minuten war-

ming up - op muziek - vervolgens komen 

de rek- en strekoefeningen. Er zijn afwis-

selende thema’s zoals kracht en balans of 

oefeningen gericht op het versterken van 

de spieren die gebruikt worden voor alge-

mene dagelijkse handelingen. Met het on-

derdeel vaardigheid met materiaal (rollen, 

stuiten, vangen) wordt de les afgesloten. 

De cliënten die lessen bij Carla volgen zijn 

enthousiast. Carla heeft een grote wens: ze 

wil Meer Bewegen voor Ouderen ook graag 

voor wijkbewoners geven. Wijkbewoners, 

meld u aan!
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Leven is loslaten 
Bijna iedereen op oudere leeftijd die ik ooit heb mogen ontmoe-

ten, heeft het over de moeilijkheid van het stap voor stap loslaten 

van het eigen levens- en lichaamsbeeld. Leren loslaten is soms 

een harde les. Niemand bereidt je daarop voor. 

Maar toch valt het onder leren, want je moet er mee leren 

omgaan. Het leven is loslaten. Maar dan? De dood? Hoe leer je 

doodgaan? Deze vraag kwam in mij op na een uitspraak van een 

cliënt die wij verzorgden. Mijnheer had terminale longkanker en 

had deze diagnose al ruim een jaar geleden gekregen. Niemand 

kon hem echter vertellen hoeveel tijd hij nog had. 

In de eerste gesprekken die ik met hem voerde, gaf hij aan dat hij 

juist dat gegeven heel moeilijk vond. Want hij voelde zich eigenlijk 

best goed. Dus hoelang kan zoiets duren? Met de maanden ging 

zijn lichamelijke gezondheid achteruit. Eerst langzaam, maar later 

in een rapper tempo. Mijnheer vond het uit handen geven van de 

controle, en hulp moeten aanvaarden ontzettend moeilijk. Hij werd 

steeds zieker. Een hoog-laagbed werd geïnstalleerd, morfine werd 

gegeven, nachtzorg werd ingezet en inmiddels week de familie 

niet meer van zijn zijde.

column

Ook meedoen aan de bewegingsactivitei-
ten van het ViVa! la Vie Uitbureau? Kijk op 
www.vivalavie.nl voor de activiteiten in uw 
buurt. 

Niet bang voor de dood

Hoewel mijnheer had aangegeven niet bang te zijn voor de dood, 

merkte ik dat hij in zijn laatste periode af en toe onrustig en angstig 

leek. Een specifiek moment kenmerkte dit: zijn zoon (overgekomen 

uit Italië) zat naast zijn bed en praatte rustig met zijn vader. Op een 

gegeven moment keek mijnheer zijn zoon aan en zei: ‘Ik weet dat 

ik doodga, maar ik weet niet hoe. Hoe doe ik dat, doodgaan?’ Zijn 

zoon keek hem aan en zei hem gewoon los te laten. Ook dat laat-

ste stukje nog. Als wijkverpleegkundige heb ik dagelijks te maken 

met het leven en de dood. Het is een onderdeel van mijn werk en 

soms lijkt leven en de daaropvolgende dood bijna vanzelfsprekend 

geworden te zijn. Maar is doodgaan wel zo vanzelfsprekend. Je hele 

leven ben je aan het leren, je leert over het leven. Je leert te leven. 

Maar doodgaan? Leer je dat? Het is een vraag die me daarna be-

zighield. Want doodgaan doe je maar één keer. Je krijgt geen tijd 

om het te leren, het gebeurt. Misschien zoals de zoon zei, is het 

doodgaan inderdaad het laatste stukje loslaten. Het loslaten wat je 

je hele leven geleerd hebt. De dood als laatste leertest. Kijken of je 

het loslaten geleerd hebt.

Sandy van den Berg, Wijkverpleegkundige



Veranderingen in de zorg

Mantelzorgen toen en nu
Mantelzorgen is van alle tijden. Alleen zijn de tijden wel veranderd. 

Neem de situatie van Marianne. Zij zorgt nu voor haar moeder die op 
haar beurt 30 jaar geleden voor haar moeder zorgde. Allebei mantel-

zorgers, maar dan wel in totaal andere omstandigheden.

‘Toen mijn oma hulpbehoevend werd, nam mijn moeder de 
zorg op zich. In mijn ogen verliep het vlekkeloos. Toch vond 
mijn moeder het mantelzorgen soms zwaar. Niet omdat mijn 
moeder een gebrek aan tijd had: ze had, zoals veel vrouwen 
destijds, geen baan buitenshuis. Ook waren wij het huis al 
uit. Nee, haar gevoel van onbehagen kwam voort uit de ver-
plichting. Ze hield vreselijk veel van oma, maar de dagelijkse 
zorg brak haar soms op. Mijn oma merkte dat en besloot 
naar een bejaardentehuis te gaan. 

Nu mijn moeder zelf bejaard is en hulp nodig heeft, ben ik 
haar mantelzorger. Ik ben net zo oud als toen zij voor haar 
moeder ging zorgen. Maar daarbij houdt de vergelijking op. 
Ik ben, net zoals veel vrouwen van nu, pas op mijn 30ste 
moeder geworden. Mijn kinderen wonen nog thuis. Mijn in-
komen is broodnodig. Bovendien zou ik niet willen stoppen 
met werken. Ik ben ambitieus en haal veel voldoening uit 
mijn werk. En dan hebben we nog de afstand. Mijn oma en 
mijn moeder woonden bij elkaar in de buurt. Het was maar 
vijf minuten lopen. Ik ben een mantelzorger op afstand. Het 
kost mij een half uur om met de auto naar mijn moeder toe 
te gaan. Mijn moeder is blij met mijn hulp maar voelt zich 
ook schuldig tegenover mij. Ze vindt dat mijn leven te druk 
is en dat ik te veel hooi op mijn vork neem. Het is weliswaar 
een hoop geregel en ik heb een strakke planning, maar het 
gaat best. Maar ik houd mijn hart wel vast, hoor. Want wat 

Daarom moeten we zuinig 
zijn op mantelzorgers…
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De zorgen van Marianne zijn terecht, vindt Els van de Weijer. 
Zij werkt voor MaatjeZ, een organisatie die mantelzorgers 
kosteloos ondersteunt. ‘Er zijn veel werkende mantelzorgers 
die thuis een gezin hebben. Deze groep wordt in de nabije 
toekomst ook steeds groter. We krijgen immers op latere 
leeftijd kinderen terwijl onze ouders in vergelijking met vroe-
ger langer leven.’ Deze mantelzorgers moeten hun aandacht 
versnipperen over veel zaken die ze belangrijk vinden. Dat 
gaat vaak goed. Ze hebben een druk leven, maar het is han-
teerbaar. Problemen ontstaan op het moment dat er ineens 
meer zorg moet worden verleend. Of als er in de directe om-
geving van de mantelzorger iets gebeurt zoals spanningen op 
het werk of een kind dat plotseling ziek wordt. ‘Dan komen 
deze mantelzorgers direct in tijdnood. Als zo’n situatie lang 
duurt, komen er gevoelens als frustratie en onmacht bij. De 
balans in hun leven wankelt en overbelasting ligt op de loer.’ 

Els van de Weijer adviseert om dan snel contact op te nemen 
met een mantelzorgconsulent. Samen met de mantelzorg-
consulent houdt de mantelzorger de balans in het leven en 
kan op eigen kracht weer verder. ‘Dat is noodzakelijk, ook 
voor het totale zorgproces. De oma van Marianne ging naar 
het bejaardentehuis toen de zorg te zwaar werd. Dat is nu 
niet meer vanzelfsprekend. We hebben immers te maken 
met een overheid die vindt dat we meer voor onszelf en voor 
elkaar moeten zorgen. Mensen blijven langer thuis wonen 

en moeten vaker een beroep doen op hun omgeving. Als de 
mantelzorger wegvalt, moet een professional die taken over-
nemen. Dat kan helaas niet in alle gevallen. Daarom moeten 
we zuinig zijn op mantelzorgers en hen een goede onder-
steuning bieden.’

moet ik doen als ze ineens meer hulp nodig heeft? Ik kan niet 
op stel en sprong bij haar zijn. En ik ben natuurlijk beperkt 
in het vrij nemen van mijn werk. Als ik daar aan denk, dan 
bespeur ik al lichte paniek bij mezelf.’

Constante factoren in het leven van een mantelzorger.

 'Het is druk, maar hanteerbaar.'

De mantelzorgconsulent biedt

de mantelzorger ondersteuning

'Ik kan de situatie weer aan.'

Ineens moet de mantelzorger 

meer zorg verlenen

'Ik doe niets meer goed.'

Els van de W
eijer
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het beroep

Jules van den Berg (net 50) is al bijna zijn hele 
loopbaan in de woonwereld actief voor oude-
ren, en dan vooral op het gebied van wonen 
met zorg. 'Dankbaar werk en het is mooi om je 
ambities, kennis en ervaring in te mogen zetten 
voor een doelgroep die het eindstation van de 
‘wooncarrière’ nadert,' vindt Jules. 

Projectmanager Vastgoed

Veelal is de ‘keuze’ ingegeven door oplopende persoon-
lijke beperkingen, waardoor het thuis blijven wonen niet 
langer prettig of verantwoord is. Jules voelt zich verant-
woordelijk voor de woonomgeving van alle ViVa! bewo-
ners en wil deze zo prettig en veilig mogelijk maken. 
Als projectmanager Vastgoed is Jules de spil in de wereld 
binnen en buiten ViVa! Zorggroep. Hij is betrokken bij 
verschillende projecten zoals de renovatie van Lommer-
lust, recente verbouwingen op Meerstate, Waterrijck, De 
Cameren en Geesterhage. Buiten ViVa! Zorggroep gaat 
het dan om contacten met adviseurs, eigenaren of der-
den (huurders en andere gebruikers), overheden en de 
uitvoerende partijen. Vaak is het een intensieve klus om 
ieders vertrouwen te winnen voor het beoogde eindre-
sultaat, waarin alle belangen gewogen zijn en moeten 
worden bediend. Binnen de afdeling Vastgoed is er echt 
hecht teamwork nodig om ook alle belangen binnen 
ViVa! Zorggroep te bedienen. Zonder wrijving geen glans! 
Jules geeft er de voorkeur aan om zijn collega’s buiten 
zijn eigen afdeling persoonlijk op te zoeken wanneer hij 
vragen heeft of zij hem nodig hebben. ‘Het is veel leu-
ker en veel efficiënter. Daarmee krijg ik ook meer begrip 
voor waar andere collega’s mee bezig zijn. Het allerbe-
langrijkste in mijn werk is om er plezier aan te beleven 
en dat met elkaar te delen en … op het juiste moment 
presteren.’ In zijn vrije tijd probeert Jules niet alles in te 
plannen. Soms best lastig met een vrouw die zelfstandig 
ondernemer is en twee sportieve kinderen van 13 en 16. 
Jules kookt heel graag voor het gezin (moeilijk publiek) 
en vrienden. Daarnaast wil hij tijd over houden voor zijn 
'mooi weer' hobby’s; snowboarden, motorrijden, honk-
bal (passief) en softbal (actief). Het strandhuisje van het 
gezin in Castricum aan Zee is dan de perfecte plek om de 
dag te eindigen!

Werken op elke leeftijd
U bent met pensioen, maar nog lang niet klaar met werken. 

U zit vol energie en wilt graag nog iets doen. Studeren,  
vrijwilligerswerk of toch weer aan het werk? 

Vrijwilligers voor net dat beetje extra aandacht…
Vrijwilligerswerk is een prachtige en vaak bekende invulling 
na het wegvallen van betaald werk. Wilt ú uw vrije tijd op een 
zinvolle en gezellige manier invullen? Dan kunt u vrijwilliger 
worden in één van de woonzorgcentra, kleinschalige woon-
vormen, verpleeghuizen of bij zelfstandig wonende cliënten 
van ViVa! Zorggroep. Als vrijwilliger doet u werkzaamheden 
voor de cliënten, waarmee u het werk van de mantelzorg en 
medewerkers aanvult of ondersteunt. U kunt een belangrijke 
bijdrage leveren aan het welzijn van de cliënten, omdat u hen 
een stukje extra aandacht geeft.

Vrijwilligerswerk is onbetaald. Toch levert het u iets op. Wel-
iswaar geen geld, maar wel iets voor uzelf: u doet zinvol werk 
voor andere mensen. U wordt in de gelegenheid gesteld om 
uw talenten te benutten en mensen te ontmoeten. Bent u en-
thousiast? U kunt contact met ons opnemen via vrijwilligers@
vivazorggroep.nl of via onze website www.vivazorggroep.nl.

Kleurrijke mensen vergrijzen niet
Ook na uw 65e is er nog volop mogelijkheid om te werken. 
Zo heeft Uitzendbureau 65plus sinds 1975 ervaring met de 
arbeidsmarkt voor senioren en is al vele jaren marktleider in 
de arbeidsbemiddeling voor 65 plussers. Zij bieden actieve 
en vitale senioren de mogelijkheid om door te werken na het 
bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd, waarbij zij een 
match maken tussen hun flexwerkers en opdrachtgevers.
Heeft u de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt en wilt u graag 
werken? Dan is Uitzendbureau 65plus zeker een optie. U 
kunt onder uw eigen voorwaarden blijven doorwerken 
waarbij u zelf bepaalt hoeveel uur u wilt werken en wanneer. 
Persoonlijk advies en begeleiding is daarin erg belangrijk. 
Zij willen graag de juiste persoon op de juiste plek en bieden 
daarom enkel een baan die echt aansluit bij uw wensen.

Wilt u meer informatie? 

Bezoek dan de website www.65plus.nl
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Wij kunnen direct met de zorg beginnen!
Zorg op maat bij u in de buurt. Uitgevoerd door een klein team. Zodat u persoonlijke aan-
dacht krijgt en vertrouwde gezichten ziet. Overdag, ’s avonds of ’s nachts. De (wijk) ver-
pleegkundige ondersteunt u met raad en daad, of het nu om wonen, welzijn of zorg gaat.

Bel 088 – 995 80 00 of kijk www.vivazorggroep.nl
Kwaliteit van leven

ViVa! ZorggroepViVa! ZorggroepViVa! Zorggroep

Zorg op maat… 

… bij u in de buurt

Wat heeft u nodig?
• Verzorging en verpleging
• Hulp bij het Huishouden
• Gespecialiseerde verpleging onder meer  
 bij oncologie, wondzorg, longziekten, CVA 

• Dagverzorging 
• Medisch technisch handelen 
• Alarmopvolging 
• Maaltijdenservice...




