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Wonen, welzijn en zorg
ViVa! Zorggroep is er voor u



Zorg bij u thuis
Als u hulp bij het huishouden, verzorging of verpleging nodig 
heeft, dan komen wij graag bij u thuis. Deze zorg kan zowel tij-
delijk als langdurig ingezet worden, bijvoorbeeld na een onge-
luk, een ziekenhuisopname, bij ziekte, beperking of het ouder 
worden. ViVa! Zorggroep levert deze zorg 7 dagen in de week 
24 uur per dag. Of het nu ’s avonds, ’s nachts of overdag is … u 
krijgt de zorg die bij u past.

Zorg . . .

. . . die bij u past

Voor uzelf, uw partner of ouders wilt u deskundige en 
persoonlijke verzorging, verpleging, behandeling en 
begeleiding. ViVa! Zorggroep biedt een breed pak-
ket aan diensten voor wonen, welzijn en zorg. Voor 
bij u thuis, maar ook in onze woonzorgcentra en ont-
moetingscentra. Samen voor uw kwaliteit van leven. 



U kunt bij ons terecht voor:

  het huishouden: van afwassen, bed opmaken, wassen, strijken tot 
stofzuigen;

  hulp bij verzorging: uit bed komen, douchen, wassen, aan- en uit-
kleden en klaarmaken van de broodmaaltijd;

  verplegen: adviseren over het gebruik van medicijnen, toedienen 
van injecties, wondverzorging of verwisselen van katheter; klaarzet-
ten of geven van medicijnen, aan- en uittrekken van elastische kou-
sen … wat u maar nodig heeft;

  extra ondersteuning thuis: bijvoorbeeld bij het plannen en uitvoe-
ren van de dagelijkse activiteiten, doen van uw administratie of de 
opvoeding van uw gehandicapte kind; 

  behandeling: een gesprek met of behandeling van één van onze 
behandelaars, zoals onze psychologen, fysiotherapeuten, logope-
disten, ergotherapeuten of diëtisten; 

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

  specialistische zorg van onze verpleegkundigen: bij CVA, inconti-
nentie, wondzorg, longziekte, kanker of dementie;

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

 aanvullende diensten: van maaltijdservice tot het doen van de was.
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Welzijn
Zaken als dagbesteding, beweging, lichamelijke en geestelijke active-
ring, muziek, zang en dans en lekker eten verrijken het leven. Dit leidt tot 
meer voldoening, tot welbevinden. En dus tot meer kwaliteit van leven.

Activiteiten in de wijk
In alle verpleeghuizen en woonzorgcentra van ViVa! is een ViVa! la Vie 
Uitbureau, waar u met of zonder zorgvraag, tot op hoge leeftijd actief 
bezig kunt zijn met de dingen die u leuk vindt. Kijk voor het programma 
op www.vivalavie.nl 

Restaurants
In al onze huizen vindt u restaurants waar u als bewoner of buurtbe-
woner van harte welkom bent. Een kopje koffie met wat lekkers of een 
heerlijke lunch. En dineren is ook mogelijk: het a la cartemenu biedt 
diverse warme maaltijden tegen een klein bedrag. 



Genieten van dingen. . . 

. . . die u leuk vindt.
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Dagbesteding
Een zinvolle dagbesteding is belangrijk voor ieder mens. U vindt bij 
ViVa! Zorggroep dagopvang, dagbesteding en ontmoetingscentra. 
Aangepast aan uw behoeften en mogelijkheden.   



Veilig en . . .

. . . zelfstandig wonen.
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Wonen 
Bij ViVa! Zorggroep kunt u uit verschillende woonvormen 
kiezen. Afhankelijk van uw zelfstandigheid kunt u met meer 
of minder zorg en dienstverlening bij ons wonen. Ook kunt 
u een appartement huren en de dienstverlening en / of zorg 
apart inkopen. 

Woonzorgcentum 
U kunt hier wonen met een indicatie voor zorg, maar ook een apparte-
ment huren zonder indicatie. Alle diensten zijn ook los leverbaar.

Verpleeghuis
Een verpleeghuis is uiteindelijk de beste woonvorm als u veel zorg en 
verpleging nodig heeft. Een verpleeghuis van ViVa! Zorggroep biedt 
mogelijkheden voor verblijf, zorg en behandeling bij lichamelijke pro-
blemen en geestelijke achteruitgang.

Kleinschalig wonen
ViVa! biedt u een omgeving die vertrouwd is en aansluit bij uw bele-
vingswereld. Deze is bij uitstek geschikt om mensen met dementie een 
zo gewoon mogelijk leven te laten leiden. 

Aanleunwoningen
In een aanleunwoning woont u geheel zelfstandig en kunt u een 
beroep doen op onze zorgmedewerkers. Natuurlijk kunt u ook eten in 
het restaurant of meedoen aan de activiteiten die in het woonzorgcen-
trum georganiseerd worden. Er is veel mogelijk.    



Gezond zijn en blijven: ViVa! Ledenservice  
Als u lid wordt van onze Ledenservice kunt u gebruik maken van nog 
meer diensten op het gebied van wonen, welzijn en zorg, zoals de kap-
per, pedicure of de maaltijdservice aan huis. Dit tegen gereduceerde 
prijzen op vertoon van uw ledenpas. Bel voor meer informatie 088 - 
995 88 22 of kijk op www.vivazorggroep.nl/ledenservice  

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 
medische aandacht, mantelzorgondersteuning, huishoudelijke hulp of 
tijdelijke opname zijn we er voor u. Zeven dagen per week, 24 uur per 
dag. Bij u thuis of in onze woonzorgcomplexen.

Onze medewerkers zijn deskundig en werken in kleine, vaste teams 
waardoor zij u goed leren kennen. Zij weten wat u nodig hebt 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.



correspondentieadres

ViVa! Zorggroep  
Postbus 95
1960 AB Heemskerk

E info@vivazorggroep.nl
I www.vivazorggroep.nl
T 088 -  995 80 00

  Facebook
  Twitter
 Youtube

  Linkedin Kwaliteit van leven
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