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In Midden-Kennemerland zijn ruim 3.700 mensen 
met dementie. Dementie staat dan ook meer en 
meer op de agenda. 

In de week rond Wereld Alzheimer Dag, van 17 tot 
en met 22 september, organiseren vele organisa-
ties activiteiten met Muziek en Bewegen om veel 
mensen met dementie en hun mantelzorgers blije 
momenten te bezorgen. Iedereen is welkom. 

Kijk op www.vivazorggroep.nl voor het totale  
programma in  Midden-Kennemerland. 

blij van 

dansen

 

Bij ViVa! Zorggroep wordt in grote getale persoons-
gegevens verwerkt. Natuurlijk wilt u zeker weten dat 
uw persoonsgegevens en ook uw gezondheidsge-
gevens bij ViVa! Zorggroep in veilige handen zijn. De 
Functionaris Gegevensbescherming doet er bij ViVa! 
Zorggroep alles aan om er voor te zorgen dat uw per-
soonsgegevens veilig zijn en blijven. 

De belangrijkste taak van de Functionaris Gegevens-
bescherming is dat zij onafhankelijk toezicht en controle 
houdt op de naleving van de wijze waarop door de 
organisatie met persoonsgegevens wordt omgegaan. 

Heeft u een vraag over de bescherming van uw 
persoonsgegevens, of heeft u een andere vraag over 
de waarborgen van uw privacy bij ViVa! Zorggroep, stel 
ze aan Petra Blekkink, beleidsadviseur en Functionaris 
Gegevensbescherming. 

Petra is bereikbaar op 088 - 995 87 32 en natuurlijk 
ook per email p.blekkink@vivazorggroep.nl 

Naleving van 
de privacywet
ViVa! Zorggroep is vanaf 25 mei 2018 verplicht 
een functionaris voor de gegevensbescherming 
aan te stellen. Dit is iemand die binnen de 
organisatie toezicht houdt op de toepassing en 
naleving van de nieuw privacywet. 

uw persoonsgegevens bij ViVa! 
Zorggroep in veilige handen



    

Tentoonstelling ‘WE ARE WHAT WE REMEMBER’
Van 3 september tot 26 novem-
ber is de tentoonstelling ‘WE ARE 
WHAT WE REMEMBER’ in twee 
verschillende sets, op twaalf locaties 
van ViVa! te bezoeken. De foto’s 
bevatten beelden zoals we die 
allemaal vanuit onze eigen jeugd 
herinneren. Wie heeft er niet hand in 
hand met vader of moeder gelopen 
of in het zand gespeeld? Omdat de 
afdrukken enigszins vaag zijn, her-
kennen we onszelf er gemakkelijk in. 

Het bekijken van deze foto’s roept 
gevoelens van vroeger op, met de 
bijbehorende geborgenheid zoals 
je die als kind mogelijk kan ervaren. 
Ze geven aanleiding om herinne-
ringen uit te wisselen over wat wij 
als kind met onze moeder, vader 
of oma meegemaakt hebben. Het 
is misschien fijn om er met iemand 
samen naartoe te gaan en er over te 
praten. Dat kan gevoelens verster-
ken van welzijn en onze bedding in 
het heden verstevigen.

Rondreizende fototentoonstelling bij ViVa! van Barbara van Marle

Het initiatief voor deze tentoonstel-
ling is genomen door de geestelijke 
zorg van ViVa! Zorggroep in samen-
werking met project Waardigheid en 
Trots. Er hangt een poster bij met 
uitleg en er zijn handouts. De gees-
telijk verzorgers organiseren op alle 
locaties rondleidingen en gesprek-
ken. www.barbaravanmarle.nl geeft 
u een idee van de stijl en vorm.

Bijgestelde Algemene Voorwaarden VVT
stemmen met deze 
wijze van levering, 
en leggen deze instem-
ming daarom vast in uw zorg-
dossier. De nieuwe Algemene 
Voorwaarden VVT  zijn eenvou-
dig te vinden op de website van 
ViVa! Zorggroep. 

De Algemene Voorwaarden 
Verpleeg- en Verzorgingshuiszorg 
en Thuiszorg (hierna VVT) zijn 
bijgesteld en gelden met terug-
werkende kracht vanaf 25 mei 
2018 voor bestaande cliënten van 
ViVa! Zorggroep. De Algemene 
Voorwaarden zijn bijgesteld 

aan de Algemene Verordening 
Gegevensbescherming, de nieuwe 
privacywet. U krijgt de Algemene 
Voorwaarden overhandigd. Maar het 
is ook mogelijk dat u de Algemene 
Voorwaarden digitaal overhandigd 
krijgt. We vragen u bij deze wijze 
van levering om uitdrukkelijk in te 

  
 Tijdvak Locatie 1 SET A Locatie 2 SET B 

3 – 17 sept St Agnes Boogaert 
17 sept – 1 okt Meerstate Huis ter Wijck 
1 – 15 ok Waterrijck  De Loet 
15 – 29 okt Strammerzoom  De Cameren 
29 okt – 12 nov Westerheem  Heemswijk 

12 – 26 nov.  Elsanta  Lommerlust 

EXPO
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U kunt ons vinden op de 
website (www.Maatjez.nl) of 
bel voor een afspraak met de 
mantelzorgconsulente via 
088 – 995 77 88.

MaatjeZ
MaatjeZ is er voor alle mantelzor-
gers voor Beverwijk, Castricum, 
Heemskerk en Uitgeest.

De mantelzorgconsulent luistert 
graag naar uw verhaal. Wij kijken 
samen met u naar een oplossing die 
het beste bij u en uw situatie past. 

De mantelzorgconsulente kent de 
mogelijkheden voor respijt (tijdelijke 
overname van de zorg), voor onder-
steuning tijdens gesprekken met 
familie of professionals en helpt u bij 
het stellen van grenzen. 

De top 5 diensten aan huis zijn: 

Wist u dat? 

1
2
3
4

5

Personenalarmering: voor een veilig 
gevoel met hulp in noodsituaties

Pedicure: ook voor 
reumatische en diabetische voet 

Kapper: alle behandelingen tegen 
voordelige tarieven 

ViVa! Maaltijden & boodschappenservice: 
voor uw dagelijkse maaltijden en 
boodschappen 

Klussen & tuin: voor een complete 
verbouwing, schilderwerk, tuinonderhoud, 
vervangen van deurgrepen of schoorsteenvegen

5
Top ' '' '''

 Wat doet de 
wijkverpleegkundige? 
De wijkverpleegkundige is de spin in het web rondom de cliënten 
om de zorg zo goed mogelijk te laten aansluiten bij de hulpvraag. 

Wijkverpleegkundigen indi-
ceren de zorg en maken een 
zorgplan die in samenspraak 
met de cliënt en verwijzer wordt 
opgesteld afhankelijk van de 
hulpvraag. We hebben contact 
met alle hulpverleners die bij een 
cliënt betrokken zijn. Huisarts, 
ziekenhuis, verpleeghuis of 
mantelzorgers kunnen, naast de 
cliënten zelf, cliënten aanmelden 
voor zorg. Dit varieert van hulp 
bij de persoonlijke verzorging, 
wondzorg, toezicht op medica-
tiegebruik, verpleging  tot hoog 
complexe medisch technische 

verpleegkundige handelingen. 
Daarnaast hebben we een belang-
rijke signalerende functie over 
het algehele functioneren van de 
cliënt en zijn omgeving, waarbij 
wij oog hebben voor het sociale 
netwerk, de omgevingshygiëne, 
kwetsbaarheid bij ouderen maar 
ook de manier waarop een cliënt 
omgaat met zijn ziekte- en/of 
beperkingen.

In Zuid-Kennemerland en Velsen 
participeren de wijkverpleeg-
kundigen in de ouderenzorg en 
creëren samen met elkaar en 

het informatiepunt wijkgerichte 
zorg een vangnet voor kwetsbare 
ouderen in de regio. Tenslotte 
is het werkgebied van de wijk-
verpleegkundige ook afhankelijk 
van de omgeving waarin gewerkt 
wordt. De bewoners van een 
werkgebied maken de toon van 
de dynamiek en de communica-
tie, wat het leuk en divers maakt 
én beroep doet op verschillende 
kwaliteiten. De populatie in som-
mige gebieden is veel stabieler en 
kent weinig wisselingen, terwijl in 
andere gebieden meer wisselende 
cliëntenpopulaties kent.

Kijk op www.vivazorggroep.nl/ledenservice voor meer informatie. Als u lid 
bent van de Ledenservice profiteert u van kortingen op deze diensten.
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Korting!
van € 599,- 

voor  € 299,- 

Visco Climate matras
• Drukverlagend traagschuim, zeer goed ventilerend
• Regulering van warmte en waterdamp
• Leverbaar in alle gewenste afmetingen
• Prijs gebaseerd op een matras van 70 x 200 cm
• Aanbevolen door zorgprofessionals
• Topkwaliteit uit Zwitserland

50% korting: van € 599,- voor € 299,- 

Maak gebruik van deze actie en u krijgt ook:
• Gratis thuisbezorging
•  Gratis bedbodem check voorafgaande aan de bezor-

ging van het matras t.w.v. € 59,99. Deze check houdt 
het volgende in:

-  Inventarisatie leeftijd, type, verstelbaarheid en soort 
montage bedbodem

-  Visuele controle op de algehele staat, mogelijke 
defecten en conditie van de diverse bodemzones

• 100 nachten proefslapen
• Inname van uw oude matras mogelijk
• 10 jaar garantie

Voor meer informatie 
Bel 088  – 10 20 100, kijk op www.medipoint.nl/
matrassenactie of kom langs in de winkel in:

Heemskerk:  Maltezerplein 35
Haarlem: Stephensonstraat 45
Alkmaar: Frederik Hendriklaan 3

De genoemde aanbieding geldt voor leden van ViVa! 
Ledenservice en is niet geldig in combinatie met andere 
acties, kortingen of waardebonnen. Deze actie is geldig t/m 30 
november 2018. Vraag naar de overige actievoorwaarden in 
de winkel of kijk op www.medipoint.nl/matrassenactie. Bent u 
nog geen lid? Vraag ernaar in de winkel of maak uw keuze ken-
baar via de website en profiteer direct van deze mooie actie!

Met een goed Matras slaap ik beter
Uniek aanbod voor leden van ViVa! Ledenservice!

CCR op sterkte
De Centrale Cliëntenraad is weer 
geheel op sterkte. Dat houdt in dat 
we ons nog meer volledig kunnen 
richten op onze taak. 

De afgelopen periode hebben we ons 
onder meer gebogen over het ziekte-

verzuim, de medicatie, de begroting 
en jaarrekening, inspectierapporten, 
voeding  enz. enz. 

Deze zaken betreffen het gehele 
concern. Daarnaast willen wij graag de 
lokale raden ondersteunen. Dit resul-
teert in een studiedag voor de lokale 
raden in het najaar, waar het kwaliteits-
kader Zorg aan de orde zal komen. Dit 

kader zal de toetssteen worden met 
betrekking tot datgene wat cliënten en 
hun naasten mogen verwachten van 
de zorg. Hiervoor zullen wij de team-
coaches eveneens uitnodigen. Hun 
expertise levert een bijdrage aan die 
dag en waarborgt tevens de informatie 
en afsprakenstroom naar de locaties. 

Leo van der Kolk, Secretaris CCR


