Chef Vitaal: een nieuw
assortiment verrijkte
maaltijden

ACTUELE INFORMATIE VOOR
CLIËNTEN VAN VIVA! ZORGGROEP

Wij hebben ons assortiment van de ViVa! Maaltijden- en
Boodschappenservice uitgebreid met Chef Vitaal! Dit zijn maaltijden die zijn verrijkt met extra calcium, vitamine D en eiwitten.
Het nieuwe assortiment is bedoeld voor mensen die niet dagelijks
alle voedingsstoffen krijgen die hun lichaam nodig heeft. Dat kan
te maken hebben met factoren als leeftijd, verminderde lichamelijke activiteit, ziekte of medicijngebruik. De maaltijden zijn ook
zeer geschikt om aan te sterken voor of na een ziekenhuisopname.
Vraag nu het proefpakket aan!
Ontvang 4 maaltijden met 15% korting en betaal € 29,75 in
plaats van € 35, -. Geef uw bestelling door aan ViVa! Ledenservice
via 088 – 995 88 22.

O n t va n g
15% korting
op het
proefpakket!
Heeft u vragen over het overige
assortiment met koelverse of diepvriesmaaltijden?
Ook dan kunt u contact opnemen met ViVa! Ledenservice.

Smartphone voor senioren
Een smartphone die even praktisch en toegankelijk is als een normale
telefoon. Door het eenvoudige menu is de telefoon gemakkelijk te
bedienen waardoor deze toegankelijk is voor iedereen.
In het menu heeft u alle functies
van een smartphone binnen handbereik en dat via grote duidelijke
toetsen en extra grote letter- en
cijferweergave. Daarnaast heeft u

de voordelen van een smartphone
zoals de applicatie WhatsApp, internet en foto’s maken. De senioren
smartphone is Simlock vrij. Verkrijgbaar bij Medipoint Thuiszorgwinkel.

* Dit aanbod is geldig voor alle leden van ViVa! Ledenservice in de
Thuiszorgwinkels van Medipoint in Heemskerk (Maltezerplein 35), Haarlem
(Stephensonstraat 45) en Alkmaar (Frederik Hendriklaan 3). De aanbieding is
geldig t/m 16 juni 2017.

Colofon
Hebt u een idee of suggestie
laat het ons weten. Alle reacties
zijn welkom en kunnen gebruikt
worden om het volgende nummer
verder te verbeteren. Stuur een
e-mail of brief naar de redactie.
De volgende Nieuwsbrief
verschijnt in juni 2017.

NIEUWSBRIEF NIEUW MAART DEF.indd 4-1

Redactieadres
Parlevinkerstraat 23, 1951 AR Velsen-Noord
Postbus 95, 1960 AB Heemskerk
T 088 – 995 80 00
E marketing_communicatie@vivazorggroep.nl
W www.vivazorggroep.nl
Druk: Media Point B.V., www.mediapoint.nl
Opmaak: Caroline Meijers
Oplage: 7.000

JAARGANG 10
MAART 2017

Ontmoetingscentrum in Uitgeest
Per 1 maart 2017 heeft Uitgeest ook haar Ontmoetingscentrum. Het centrum is 6 dagen in de week geopend,
dus ook op zaterdag. Bij voldoende belangstelling wordt ook gekeken naar opening in de avonduren.
Een ontmoetingscentrum biedt ondersteuning aan mensen die vergeetachtig zijn of dementie hebben
en biedt mantelzorgers informatie en
steun in het omgaan met degene die
dit heeft.
Mensen met geheugenproblematiek krijgen activiteiten aangeboden
als geheugenspellen, bewegen en
sport, schilderen, tekenen, muziek en
andere creatieve bezigheden. Ook
wordt er gezamenlijk gekookt en
boodschappen gedaan. Regelmatig
zullen er uitjes zijn, met en zonder
mantelzorger. Maar er is ook aandacht voor de mantelzorgers. Zij krijgen ondersteuning door informatie,
lotgenotencontact en het doen van
gezamenlijke activiteiten. Een voorbeeld hiervan is een inloopochtend;
gezellig een kopje koffie samen
drinken.
Coby Visser en Wilma van der Laan,
groepsbegeleiders, zijn zeer enthousiast over het nieuwe Ontmoetingscentrum in Uitgeest: ‘We voorzien
met het Ontmoetingscentrum duidelijk in een behoefte in ons dorp.
Mensen die een beginnende ver-

geetachtigheid hebben, moet je Kijk op www.vivazorggroep.nl
meer hulp en ondersteuning bie- naar het filmpje over het
den.’ Inmiddels heeft ViVa! vijf Ontmoetingscentrum.
ontmoetingscentra: in Castricum,
Heemskerk, Beverwijk en … Uitgeest.

Vakantiekrachten gezocht!
Kent u of heeft u schoolgaande of
studerende (klein)kinderen in de
leeftijd vanaf 16 jaar, die een leuke
en afwisselende vakantiebaan
zoeken? Attendeer hen dan op
onze vacatures voor in de zomervakantie. Zo kunnen ze hun eigen
smartphone verdienen!

Wij zoeken onder meer:
Helpenden (+)
Keuken- & Restauranthulp
Gastvrouw/-heer Foyer + Restaurant
Huishoudelijk medewerkers
Gastvrouw/-heer Zorg
Bezoek onze website www.vivazorggroep.nl
voor meer informatie.
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Ee n
steuntje
in de rug

Waardigheid en Trots
ViVa! doet mee aan een groot landelijk verbeterprogramma voor de
ouderenzorg ‘Waardigheid en Trots’. Waardigheid voor cliënten, een
waardig leven ook als je verpleegd wordt, en Trots voor medewerkers,
trots op hun werk en hun vak. Vanuit VWS is extra geld beschikbaar voor
persoonsgerichte zinvolle daginvulling voor cliënten en een kleiner deel
voor scholing van medewerkers.

Wat doet het
Sociaal team?

Lucien van Ruth, bestuurder ViVa!:
‘Elke cliënt proberen we een zinvolle
daginvulling te geven. Vooral met
aandacht en activiteiten die aansluiten bij de persoonlijke wensen en
levensgeschiedenissen van onze cliënten. We doen al heel veel, en dat
hebben we ook goed in beeld, maar

In elke gemeente zijn Sociale teams werkzaam. Zij zijn er voor inwoners
van die gemeente die een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Heeft u
een vraag waar u zelf niet uit komt? Bijvoorbeeld op het gebied van werk,
geld, opvoeding, sociale contacten, onderwijs, gezondheid of wonen.
De hulp van het Sociale team is gratis. Samen kijken naar een oplossing, eventueel met hulp van familie,
vrienden, buren en vrijwilligers. Lukt
dit niet, dan gaat het team in overleg
met de klant op zoek naar gespecialiseerde hulp. De wijkverpleegkundigen van ViVa! Zorggroep zijn bij
de meeste Sociale teams in MiddenKennemerland aangesloten.

U vindt het Sociaal wijkteam meestal
via de website van uw gemeente.
Soms zijn ze via de gemeente
bereikbaar; andere keren kunt u ook
rechtstreeks met de teams contact
opnemen. Sommige hebben een
inlooppunt, organiseren spreekuren
of hebben een Facebookpagina. U
kunt ook altijd contact opnemen met
het Wmo-loket van uw gemeente.

Gezond zijn en blijven
Bij ViVa! Zorggroep werken diverse behandelaars zoals fysiotherapeuten, logopedisten of
ergotherapeuten die ook de wijkbewoner behandelen, begeleiden of adviseren.

Beschermd Wonen in Heemskerk
Persoonlijke aandacht, samen lachen, huilen en vooral samen leven is het motto in de woningen van
Beschermd Wonen. Gewoon dát doen wat je thuis gewend bent. De thuissituatie in de twee woningen van Beschermd Wonen wordt zoveel mogelijk nagebootst.

Vooral
samen
leven is het
motto.

Zo leiden bewoners met beginnende
dementie het leven dat aansluit op
het gezinsleven dat hij of zij heeft
gekend. Vlak naast woonzorgcen-

trum Westerheem in Heemskerk zijn
twee huizen waar zeven bewoners
een eigen appartement hebben en
een gezamenlijke grote huiskamer.

Veiligheid, herkenbaarheid, huiselijkheid en vrijheid staan hoog in het
vaandel. Er is altijd een begeleider
aanwezig.
Ondersteuning, begeleiding en
structuur zorgen onder meer voor het
‘thuis’ gevoel. De bewoners worden
gestimuleerd om zo veel mogelijk
zelf te doen; bij het meehelpen met
dagelijkse huishoudelijke werkzaamheden, de lichamelijke verzorging,
ontbijten, tafel afruimen, koffie drinken en het eten voorbereiden. Naast
de gemeenschappelijke woonkamer
heeft ieder zijn of haar eigen woonvertrek. Het appartement van de
bewoner is met eigen meubilair ingericht. De familie of mantelzorgers zijn
nauw betrokken bij de zorg.
Belangstelling?
Neemt u contact op met de afdeling
Zorgbemiddeling 088 - 995 86 40
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het gaat erom dat vooral per cliënt
specifiek te maken, elke dag weer.
Soms door dagstructurering, soms
door activering, dan weer door de
gewone dagelijkse dingen in een
leefgroep, kortom, zo divers als onze
cliënten zijn. Het gaat tenslotte om
de kwaliteit van leven die zíj ervaren.’

Dit geldt ook voor onze diëtisten, psychologen en de muziektherapeute.
De behandelaars zijn gespecialiseerd in het behandelen van klanten
met neurologische problemen (CVA,
Parkinson, MS), COPD, oncologische aandoeningen en revalidatie na
operatie en hartfalen. En die behandeling kan ook bij de cliënt thuis
gebeuren!

Samen
staan we
sterk

De fysiotherapeuten kunnen bijvoorbeeld ingeschakeld worden voor
advies over specifiek schoeisel, protheses, loophulpmiddelen, steunkousen etc. De cliënt kan zonder verwijzing van de huisarts direct terecht
bij de fysiotherapeuten.
De logopedisten kunnen u begeleiden als er problemen zijn met kauwen en slikken, taalbegrip, woordvinding en verstaanbaarheid. En de
ergotherapeuten zijn ook experts in
de ergotherapie voor dementerende
ouderen en mantelzorgers thuis.
Een belangrijk voordeel is dat de
behandelaars goed samenwerken
met de wijkzorgteams die de thuiszorg leveren. Voor het maken van
een afspraak of als er nog vragen zijn matie over de (aanvullende) verze- Kijk op www.vivazorggroep.nl
kan gebeld worden met telefoonnum- keringen en eventuele verwijzingen voor meer informatie over onze
mer 088 – 995 74 20. Ook de infor- kunt u via dit telefoonnummer krijgen. behandelaars.

20-03-17 11:01

