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Nieuwe leden profiteren
Als u nu lid wordt van ViVa! Ledenservice ontvangt u een comfortabel en warm welkomstcadeau van de Thuiszorgwinkel ter waarde
van max. € 24,95 cadeau*.

ACTUELE INFORMATIE VOOR
CLIËNTEN VAN VIVA! ZORGGROEP

Het lidmaatschap, dat voor alle gezinsleden geldt, kost € 21,75. U kunt kiezen uit een luxe hoofdkussen of 2 paar warme sokken. Bovendien krijgt u op vertoon van de ViVa! ledenpas 10% korting op
alle producten die u in de Thuiszorgwinkel koopt. En daarnaast profiteert u van gratis uitleen van
loophulpmiddelen, zoals krukken. Dat lidmaatschap heeft u dus zó terugverdiend!

Word lid van ViVa! Ledenservice en kies uw welkomscadeau t.w.v. max. € 24,95*
Achternaam:		

Voorletter:

m/v**

Adres:

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 lidmaatschapsgeld één keer per jaar van mijn IBAN rekening af te schrijven. SEPA
incasso, incassant ID: NL35ZZZS341845200000.

Postcode:

Woonplaats:

IBanrekening:

Telnr.:		

Geboortedatum:

Handtekening:		

BSN:
E-mailadres:		
Mogen wij u onze tweemaandelijkse nieuwsbrief toesturen, zodat
u op de hoogte blijft van aantrekkelijke aanbiedingen? Ja/ Nee**
Ik kies het kussen, actiecode KUSSEN jan 2016
Ik kies de sokken, actiecode SOKKEN jan 2016

Gezellige
dagen bij
ViVa!
Zorggroep

Stuur de ingevulde en ondertekende bon in een envelop zonder
postzegel naar: ViVa! Ledenservice, Antwoordnummer 504,
1940 WB BEVERWIJK. Uw cadeau kunt u dan ophalen in de Thuiszorgwinkel in Haarlem, Heemskerk of Alkmaar, op vertoon van de
bon die u na aanmelding toegestuurd krijgt.
* Deze actie is geldig van 9 december 2016 t/m 31 maart 2017
* S.v.p. omcirkelen wat van toepassing is
Meer informatie? www.vivazorggroep.nl/ledenservice
of bel ons op: 088 – 995 88 22

In de maand december zijn er altijd vele activiteiten in de
woonzorgcentra van ViVa! Zorggroep. Zo veel zelfs dat we
die niet allemaal kwijt kunnen in deze Nieuwsbrief.
Enkele voorbeelden zijn: kerstconcerten, het maken van kerststukjes, oudejaars
kienen met oliebollen en mooie prijzen, creatief met kerstkransen, vertoning van
kerstfilms etc.

De wijkverpleegkundige is terug!
Bepalen welke zorg nodig is. Hoe doe je dit als wijkverpleegkundige?
De afgelopen paar jaar heeft de wijkverpleegkundige een centrale rol gespeeld binnen
veranderingen in de thuiszorg. De wijkverpleegkundige opnieuw als spil; de wijkverpleegkundige die coördineert. In de afgelopen twintig jaar is de wijkverpleegkundige niet meer
zo trendy geweest als nu. De wijkverpleegkundige is terug!
‘Samen met de cliënt bepaal ik wat
nodig is aan zorg om langer thuis te
kunnen blijven wonen. In het begin
was dit uiteraard wat onwennig. Maar
na een paar gesprekken kreeg ik het
indiceren aardig in de vingers. Het
is goed om stil te staan bij wat een
cliënt zelf kan, wat mantelzorgers en
vrijwilligers kunnen betekenen en

welke zorg dan nog overblijft voor de wil. Een nieuwe manier van denken
en organiseren. De cliënt in een spilwijkverpleging.
functie, de cliënt als regisseur. En wij
Natuurlijk is die mate van zelfred- als wijkverpleegkundigen? Wij pakzaamheid niet voor iedereen weg- ken steeds meer de rol van coach,
gelegd en moeten we dat ook niet adviseur en kwaliteitsbewaker. Als
nastreven. Maar misschien moeten uitvoerder, nog steeds als belangwe wel meer gaan nadenken over rijke schakelfunctie, maar nóg meer
de groep mensen die dit wel kan en vanuit de wens van de cliënt.

Hoe wilt u wonen?
Dat een goede woonlocatie belangrijk is
voor uw welzijn hoeven wij u vast niet te
vertellen. Maar welke diensten, service en
activiteiten er op de verschillende locaties
van ViVa! zijn, misschien wel.

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 maart 2017.

Redactieadres
Parlevinkerstraat 23, 1951 AR Velsen-Noord
Postbus 95, 1960 AB Heemskerk

ViVa! Zorggroep. U kunt kiezen uit de
verschillende gemeenten waar u zou
willen wonen.
Bijvoorbeeld Beverwijk, Castricum,
Heiloo, Heerhugowaard, Uitgeest en
Heemskerk. Afhankelijk van uw wensen en behoeften kunt u kijken hoe
Op www.vivazorggroep.nl vindt u uw woonzorglocatie eruit zou kunnen
een interactieve film over wonen bij zien: de woonwijzer.

Centrale Cliëntenraad
Bent u ons nieuwe Cliëntenraadlid?
Er is een vacature bij de Centrale Cliëntenraad

T 088 – 995 80 00
E marketing_communicatie@vivazorggroep.nl
W www.vivazorggroep.nl

De Centrale Cliëntenraad (CCR) ViVa! Zorggroep is op zoek naar nieuwe
leden. De CCR-ViVa! zoekt maatschappelijk betrokken personen die
vanuit eigen expertise willen meedenken over de zorg.

Druk: Media Point B.V., www.mediapoint.nl

Voelt u zich betrokken bij de belangen
van de cliënten van ViVa! Zorggroep
en wilt u enige tijd en uw deskundigheid inzetten voor deze groep?
Mogelijk bent u dan onze kandidaat.

Opmaak: Caroline Meijers
Oplage: 6.000

Sandy van
der Berg
wijkverpleegkundige

Waar u ook woont binnen een van
onze woonzorgcentra, u woont veilig én midden in de samenleving.
ViVa! Zorggroep heeft verschillende
woonlocaties in Noord-Holland met
verschillende soorten zorg.

Wilt u hier meer over weten?
Kijk op www.vivalavie.nl of neem contact op met de locatie bij u in de buurt.

Colofon
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Datum:

JAARGANG 8
DECEMBER 2016

Word
nu lid!

Bent u geïnteresseerd?
De volledige tekst van de vacature
en hoe u contact kunt opnemen
vindt u op de website van ViVa!
Zorggroep: www.vivazorggroep.nl

05-12-16 14:08

Puzzel
& win!

Puzzel
Doet u weer mee?
Voor u ook dit jaar weer een kerstpuzzel. Deze
keer ontvangen de eerste tien puzzelaars die
het juiste antwoord naar de redactie sturen een
leuke attentie.

Jeetje, mooi,
schitterend en prachtig!
Joke van der Stoep, bewoner
in verpleeghuis Meerstate, was
uitverkoren om als eerste de VR
(virtual reality) bril op te zetten.
En ze genoot: ‘Jeetje’, ‘mooi’,
‘schitterend’ en ‘prachtig’ waren
de woorden die ze keer op keer
herhaalde.

leidsters wordt de bril aan de bewoners uitgeleend. ‘De bril brengt je op
een plek waar je nooit geweest bent,’
zeggen Sandra en Jenny. ‘Maar het
kan ook zo zijn dat je een beetje misselijk of erg moe wordt bij het bekijken van de 360 graden beelden. En
de activiteitenbegeleidster weet natuurlijk wat bewoners aankunnen en
wat hun wensen zijn. Het is in ieder
geval een prachtig middel voor
ouderen als ze niet meer zo goed
kunnen bewegen.’

Zij zag verschillende landschappen,
bezienswaardigheden en steden in
diverse landen. Ook landen waar
ze geweest was, zoals Noorwegen,
Ierland en Spanje.
Jenny de Wildt en Sandra Stouten Mevrouw Van der Stoep heeft de
van ICT introduceren de VR-bril bij de bril inmiddels bijna een uur op. Met
bewoners. Via de activiteitenbege- rode konen zet zij de bril af. De bril

Gezellig
kerstfeest bij ViVa!
Het kerstmenu wordt in de week van maandag
19 t/m vrijdag 23 december op de locaties van ViVa!
Zorggroep geserveerd. Wilt u precies weten wanneer?
Kijk dan op de website www.vivazorggroep.nl/kerstmenu of neem contact op met de locatie van uw keuze.
U kunt reserveren door langs te komen of per e-mail
of telefonisch contact op te nemen. Wacht niet te lang
met reserveren want het aantal plaatsen is beperkt.
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KERSTMENU
Aperitief en kerstamuse

ViVa
Top Me!nu
cyclus

✽✽✽

Frisse salade met langzaam gegaarde kippendij,
gemarineerde appel, mandarijn, croûtons en crème fraîche

Eten bij ViVa!
ViVa! weet dat de (warme) maaltijd voor een ieder een heel belangrijk
moment van de dag is. Daarom zijn we steeds op zoek naar mogelijkheden om onze dienstverlening op het gebied van eten en drinken te
verbeteren.
Deze zomer is ViVa! gaan werken
met een nieuwe voedingsleverancier, Huuskes, uit Twente. Een aantal
cliënten heeft al zeer positief gereageerd op de nieuwe maaltijden.
In de huiskamers en de kleinschalige woonvormen is de gastvrouw
samen met de cliënt al bezig met

deze nieuwe manier van werken van
Huuskes: de cliënt kan samen met
de gastvrouw een keuze maken uit
de verschillende menu’s die op een
speciale tablet zichtbaar zijn. Voor de
maaltijdvoorziening in het restaurant
en de appartementen serveert ViVa!
per 1 november een uniek, door de

✽✽✽

Botermalse kalfsbiefstuk op een bedje van spruitenstamp
Gebonden kalfsjus met bospaddenstoelen
Cherrytomaten uit de oven
Rabarbermousse met stoofperen
Gebakken aardappeltjes
✽✽✽

Irish coffee bavaroise met vanille-ijs en chocoladesaus
✽✽✽

Koffie

De gerechten zullen smakelijker worden én ViVa! ziet er nog meer op toe
dat vitamines en waardevolle stoffen
bewaard blijven, waardoor de maaltijd ook gezonder wordt.
Voor de cliënten in de wijk worden
sinds deze zomer de koelversmaaltijden ook door Huuskes geleverd.

Identiteit en
zelfwaardering

Waardigheid en Trots

✽✽✽

Licht gebonden crème soep met Schotse zalm en groene asperges

koks van ViVa! zelf samengesteld
dagmenu. Het voordeel daarvan is
dat de keuken beter in kan spelen
op de wensen van de cliënt en dat
er, indien mogelijk, een vers gekookt
dagmenu voorgeschoteld wordt.

De hervorming van de langdurige zorg is erop gericht de
kwaliteit en de houdbaarheid
van de langdurige zorg te
versterken en te verbeteren.
In februari 2015 presenteerde
staatssecretaris van Rijn zijn
plan ‘Waardigheid en Trots,
liefdevolle zorg voor onze
ouderen’ als startpunt om de
ouderenzorg in Nederland te
verbeteren.

Speerpunten hierbij zijn kwaliteit
door de ogen van de bewoner, de
deur wagenwijd open voor mantelzorgers, trotse zorgverleners en ruim
baan voor goede verpleeghuizen
met ambitie (www.waardigheidentrots.nl).
Binnen ViVa! Zorggroep is een
project gestart om vorm te geven
aan ‘Waardigheid en Trots’, zoals de
staatssecretaris het voor ogen heeft,

Erbij horen

Iets om handen
hebben
Liefdevolle
aandacht en
waardigheid

waarin vooral
Regie of
overgave
gezocht wordt
naar zinvolle
Houvast en
geborgenheid
dagbesteding in
nauwe samenwerking met de mantelzorger. Zinvolle dagbesteding
vooral gebaseerd op wensen van de
cliënt. Kwaliteit van leven staat centraal en vooral oprechte aandacht,
contact en het samen doen zijn hierin
sleutelbegrippen.

Troost en
steun
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