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U kunt bij ons terecht voor
 Het huishouden: van afwassen, bed opmaken, wassen, tot strijken 
of stofzuigen 

 Persoonlijke verzorging: ondersteuning bij uit bed komen of 
gaan, douchen, wassen, aan- en uitkleden, klaarmaken van de 
broodmaaltijd, haren kammen, scheren etc.

 Verplegen: adviseren over het gebruik van medicijnen, toedienen 
van injecties, wondverzorging of verwisselen van katheter, 
klaarzetten van medicijnen, aan- en uittrekken van elastisch kousen, 
controleren van bloeddruk, hartslag, stomazorg, instrueren en 
bijstaan bij infuuszorg, sondevoeding of een pomp voor het 
toedienen van medicatie

 Extra ondersteuning thuis: het plannen van dagelijkse activiteiten, 
doen van administratie, ondersteunen bij de opvoeding. Alles is 
gericht op zelfredzaamheid.

 
Waar kunt u deze zorg aanvragen?
Voor deze zorg thuis heeft u een indicatie nodig. Deze krijgt u van de 
huisarts of van de wijkverpleegkundige.  

Afspraken
Bij aanvang van de zorg sluiten wij met u een overeenkomst af. De 
(wijk)verpleegkundige bespreekt met u de zorg die u nodig heeft en 
zet dit in een persoonlijk zorgplan. Deze gegevens worden opge-
nomen in uw digitaal dossier. Natuurlijk heeft u inzicht in uw eigen 
digitale dossier en is er de mogelijkheid om digitaal te reageren of 
vragen te stellen over de geleverde zorg.  

Kosten 
Verpleging en verzorging die u van het wijkzorgteam ontvangt, wordt 
betaald uit de Zorgverzekeringswet. U hoeft daarom geen eigen 
bijdrage te betalen.  

Als u hulp bij het huishouden, verzorging of verpleging  
nodig heeft, komen wij graag bij u thuis. Onze teams 
bieden professionele hulp in uw eigen, vertrouwde om
geving. De zorg kan zowel tijdelijk als langdurig ingezet 
worden, bijvoorbeeld na een ongeluk, een ziekenhuis
opname, bij ziekte, beperking of het ouder worden.  
ViVa! Zorggroep levert deze zorg, zorg die bij u past.

Zorg die . . .

. . . bij u past 



U kunt meer diensten van ViVa! Zorggroep thuis ontvangen!
 Behandeling: een gesprek met of behandeling van een van 
onze behandelaars, zoals onze psychologen, fysiotherapeuten, 
logopedisten, ergotherapeuten of diëtisten

 Personenalarmering: u wilt de zekerheid dat u in noodsituaties, dag 
en nacht professioneel hulp krijgt. Dan is personenalarmering een 
goede oplossing voor u

 Specialistische zorg van onze verpleegkundigen: bij CVA en 
hartfalen, astma, COPD, stomazorg, incontinentie, wond- en 
decubituszorg, longziekte, kanker of dementie, infuuszorg

 Mantelzorgondersteuning: praktisch ondersteuning, deskundige 
begeleiding en het tijdelijk overnemen van de zorg, zodat het lukt 
om de zorg voor een naaste beter aan te kunnen

 Nacht- en waakzorg: de wijkverpleegkundige komt bijvoorbeeld  
’s nachts langs voor specifieke medicatie en bij waakzorg is 
er continu iemand aanwezig. Dit wordt met de mantelzorger 
afgestemd. 

Verzorging door 
een klein team . . .

. . . veilig en vertrouwd 

Over ViVa! Zorggroep
Wij zijn ViVa! Zorggroep. Wij staan voor u klaar op het moment 
dat u ons nodig hebt. Met diensten op het gebied van wonen, 
welzijn en zorg in Zuid- en Midden-Kennemerland. Als uw 
situatie vraagt om medisch aandacht, verpleegkundige zorg, 
mantelzorgondersteuning of huishoudelijke hulp. Onze 
medewerkers zijn deskundig en werken in een klein vast team 
waardoor zij u goed leren kennen. Zij weten wat u nodigt heeft 
en waar u blij van wordt. Samen met u bepalen zij welke zorg u 
krijgt, onze hulp is er altijd op gericht u zoveel mogelijk te laten 
leven zoals u dat wilt.
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Wilt u meer
weten . . .

. . . u bent van
harte welkom
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Contact
ViVa! Zorggroep 
Parlevinkerstraat 23
1951 AR Velsen-Noord

T 088 - 995 8000 
E info@vivazorggroep.nl
I  www.vivazorggroep.nl


