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In de algemene leveringsvoorwaar-
den, onlosmakelijk onderdeel van de 
zorgleveringsovereenkomst, staan 
de wederzijdse rechten en plichten 
van ViVa! Zorggroep en u. 

De algemene leveringsvoorwaarden 
zijn onlangs uitgebreid. Zo staat er 
meer in over de bescherming van uw 
en onze persoonsgegevens: zonder 
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Dagbesteding voor ouderen
Op een fijne manier de dag doorbrengen. Samen met andere mensen. 
Zinvol bezig zijn. Structuur aanbrengen in de dag... Soms lukt dat niet 
door leeftijd of ziekte. 

Douchekruk Days

Het genieten van de heer Damsma

Zittend douchen kan veilig met deze compacte 
en lichtgewicht douchekruk. U bepaalt zelf de 
zithoogte, waardoor u makkelijk kunt opstaan. 

Voor extra ondersteuning zijn er armsteunen aan 
de zitting bevestigd. De rubberen uiteinden aan 
de poten voorkomen dat de kruk wegglijdt op een 
natte vloer. 

Vier jaar geleden betrok de heer 
Damsma (85 jaar) samen met zijn 
vrouw een driekamerapparte-
ment in Huis ter Wijck. Mevrouw 
Damsma had veel zorg nodig, 
de ziekte van Parkinson was 
geconstateerd en mevrouw was 
dementerend. 

Dagbesteding is dan een goede 
keuze. Voor uzelf, maar ook ter ont-
lasting van de mantelzorger(s). Wilt 
u weten of dagbesteding iets voor 
u is? Kom langs, neem uw dochter, 
vriendin of buurman mee en loop 
een ochtend geheel vrijblijvend mee. 
Dagbesteding bij ViVa! Zorggroep is 

Algemene leveringsvoorwaarden uitgebreid 

In de eerste plaats willen we u hartelijk danken voor uw reactie. We zijn erg blij met de inge-
vulde enquêtes die u heeft teruggestuurd. Bijna 300 enquêtes hebben wij mogen ontvangen! 
Het merendeel van u geeft aan de Nieuwsbrief altijd te lezen, waarvan meestal alles. De infor-
matie die interessant gevonden wordt zijn de ontwikkelingen van de zorg in het algemeen en 
nieuws van ViVa! Zorggroep. Cliënten uit Haarlem geven aan dat zij informatie ‘beneden het 
kanaal missen’, en dat zijn wij als redactie zeker met u eens. Het gemiddelde cijfer dat u geeft is 
een vette 7 ½. Komend jaar gaan wij hier een acht van maken!

Het gemiddelde is een 7 ½ 

kort zit hij in de Klankbordcommissie 
‘Hoe zorgen we voor een goede 
sfeer en hoe maken we het bewoners 
naar de zin.’ De heer Damsma heeft 
zijn hele leven bij de Hoogovens 
gewerkt, in diverse functies. ‘Ik ben 
met vervroegd pensioen gegaan, de 
zogenaamde SOP, sociale oprot pre-
mie, maar ik kan niet stil zitten, ik móet 
wat te doen hebben,’ zegt hij lachend. 
‘Dus nu doe ik hier Tai Chi en om vier 
uur gaan we elke dag naar beneden 
voor een koffie en een wijntje. Ik rijd 
nog auto en heb een scootmobiel, 
dus ik zorg ervoor dat ik elke dag wel 
wat te doen heb.’ 

Fijn zo’n vrolijke levensgenieter te 
ontmoeten! 

Twee jaar geleden is zij helaas over-
leden. Wat voor mijnheer Damsma 
nu overblijft is ‘genieten’, zoals hij 
aangeeft. ‘In het begin voelde ik me 
bezwaard dat ik in mijn eentje een 
driekamerappartement bewoon, en 
wilde ik best wel naar een tweekamer- 
appartement. Mijn zoon raadde het 
af. Nu geniet ik hiervan. Toen wij hier 
vier jaar geleden kwamen wonen, heb 
ik een huurcontract voor het apparte-
ment getekend en de zorg kochten 
we in.’ Mijnheer Damsma heeft zelf 
geen zorg nodig, hij kan nog alles. 
Zijn dochter doet de huishoudelijke 
klusjes. Mijnheer Damsma steunt de 
zorg wel: hij haalt en bestelt de post 
op zijn verdieping, brengt de vuilnis- 
en waszakken naar beneden en sinds 

Van € 59,99 voor € 47,99: voor  
leden van ViVa! Ledenservice.

De douchekruk Days is te koop bij:
   Thuiszorgwinkel Medipoint 

Heemskerk, Maltezerplein 35
   Thuiszorgwinkel Medipoint 

Haarlem, Stephensonstraat 45
   Thuiszorgwinkel Medipoint 

Alkmaar, Frederik Hendriklaan 3

Over 
wonen

uw schriftelijke toestemming geven 
wij anderen geen inzage in uw dos-
sier. Anderzijds mag u zonder toe-
stemming geen film- of geluidsop-
namen maken van andere cliënten, 
medewerkers en vrijwilligers van 
ViVa! Zorggroep. 

De wereld verandert en wij verande-
ren mee. De nieuwe algemene leve-

De wereld om ons heen verandert en de zorg verandert mee. Onderdeel van de zorg is de zorgleveringsovereen-
komst met de algemene leveringsvoorwaarden: Wat ontvangt u van ViVa! Zorggroep en tegen welke kosten?

ringsvoorwaarden kunt u vinden op 
onze website www.vivazorggroep.nl 
Klik op ‘OverViVa!’ en kies dan 
Leveringsvoorwaarden. 

Maar we staan u ook graag persoonlijk 
te woord. 

Petra Blekkink, beleidsadviseur 
T 088 – 995 87 32

Activiteiten in de zomer 
De vakantieperiode breekt weer aan. In de locaties van ViVa! Zorggroep worden vele 
activiteiten georganiseerd voor de thuisblijvers. 

Wilt u weten wat er allemaal te doen is? 
Kijk op www.vivalavie.nl of bel de locatie voor het aanbod bij u in de buurt. 

er in Beverwijk, Heemskerk, Castri-
cum, Bergen, Uitgeest en Heiloo. 
Elke dagbesteding heeft zijn eigen 
sfeer en activiteiten. Alles mag en 
kan. Welke dagbesteding u ook 
bezoekt. Informeer bij afdeling 
Zorgbemiddeling, T 088 – 995 86 40, 
voor meer informatie. Of kijk op www.vivazorggroep.nl

 ‘Ik wil 
graag onder 
de mensen

 zijn’
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Een duizendpoot. Want daarnaast 
heeft Paulien ook contact met de 
wijkteams en de sociale teams. 
Paulien doet dit zodat zij nog beter 
kan inspelen op de behoefte en wen-
sen van cliënten. Een dag uit haar 
leven.

‘Woensdagochtend 7.30 uur. Het is 
weer gelukt; mijn man, zoontje en ik 
zitten aangekleed en wel in de auto. 
Ik breng ze deze dag altijd weg. Om 
acht uur MOET ik klaar zitten voor het 
telefonisch spreekuur voor cliënten 

Een dag van een 
Gezicht in de wijk 

dat tot 10 uur duurt. Om 10.10 uur 
stap ik in de auto. Rond half elf arri-
veer ik op de plaats van bestemming: 
een zorgopstart bij een nieuwe cliënt. 
Het is bij een dame op leeftijd en het 
is altijd extra lief als er op je gewacht 
wordt met koffie. 

Na de zorgopstart heb ik nog even 
tijd voor een evaluatie met een cliënt. 
Om 12.00 uur even bijpraten met mijn 
collega’s. Om 13.00 uur (tot 15.00 
uur) is er weer telefonisch spreekuur 
en ik besluit ondertussen mijn mail te 

Paulien de Looff’s functie is ‘Gezicht in de wijk’. Gekke 
naam voor een functie hoor ik u zeggen. Niet als u leest 
wat een Gezicht in de wijk doet. Het Gezicht in de wijk 
ondersteunt de medewerkers Huishoudelijke Zorg, 
zorgt voor de planning, heeft contact met de cliënt 
– een signalerende rol naar cliënt – en is de contact-
persoon naar de gemeente toe.

behandelen. Ondanks dat de mede-
werkers van Huishoudelijke Zorg 
zelf hun planning bijhouden, gaat er 
voor ons toch ook nog wat tijd inzit-
ten. Nieuwe cliënten moeten wor-
den ingepland, bestaande cliënten 
van medewerkers die uit dienst gaan 
worden ingepland, langdurig zieken 
moeten worden opgelost, etc. Altijd 
weer even puzzelen.

 Voor ik het weet is de dag voorbij en 
rij ik weer naar huis. Maar eerst die 
twee leuke mannen ophalen!’

‘Eten speelt een belangrijke rol in 
het leven van de ouderen. En dat 
moet gewoon goed zijn. Dus heb-
ben wij ons hard gemaakt voor een 
nieuwe voedingsleverancier. Ook 
het eten heeft onze aandacht,’ 
zegt Astrid Wieringa, lid van de 
Centrale Cliëntenraad. ‘Als Centrale 

Cliëntenraad zoekt nieuwe leden!
‘Ook het eten heeft onze aandacht’

Cliëntenraad richten wij ons op de 
grote lijnen, op het beleid, maar zor-
gen er wel voor dat dit direct resul-
taat heeft op het wonen, de zorg en 
het welzijn van de cliënt. 

We gaan zo nodig in gesprek om pro-
blemen op te lossen of de kwaliteit te 

verbeteren. Maar we kunnen het niet 
alleen, we hebben iedereen nodig, 
de cliënten, hun mantelzorgers en de 
lokale cliëntenraden. 
Op dit moment zijn we ook op zoek 
naar versterking in de Centrale 
Cliëntenraad om samen voor de 
belangen van de cliënt op te komen.’

Personenalarmering 
voor een veilig 
gevoel

Mevrouw Beentjes, cliënt van ViVa! Zorggroep, eet elke dag in het restaurant van Westerheem. 
Niet altijd was de maaltijd even lekker, maar sinds de Centrale Cliëntenraad zich – op verzoek van 
mevrouw Beentjes, haar mede-cliënten en het bestuur van ViVa! Zorggroep – over de voeding heeft 
gebogen, is er een nieuwe voedingsleverancier gekozen. Cliënten vinden de  maaltijden nu smaak-
voller en gevarieerder ‘Het eten is nu lekker!’.

Wat is Personenalarmering?
Personenalarmering is dé oplossing als er thuis iets gebeurt 
en u niet bij de telefoon kunt komen. In geval van nood drukt 
u op de knop van uw halszender en belt de meldkamer met 
ViVa! Zorggroep. Dan komt één van onze zorgmedewerkers 
bij u langs. Zij hebben toegang tot uw huis via de Clavisio 
Sleutelkluis, een gecertificeerde kluis die naast uw voordeur 
wordt bevestigd. Zo bent u altijd verzekerd van hulp als dat 
nodig is! 

Wilt u meer informatie over Personenalarmering? 
Neem dan contact op met ViVa! Ledenservice via 
088 – 995 88 22. Zij helpen u graag verder!

Gezicht 
in de 
wijk

Wij vragen
   Interesse in de zorgsector
   Ervaring met en /of kennis van de zorg
   Affiniteit met ouderen
   Bekendheid met medezeggenschap en belangenbehartiging

Wij verwacht dat u
   In staat bent om vanuit het perspectief van de cliënt mee te 

 denken over het beleid van ViVa! Zorggroep
   Zich kritisch opstelt en analytisch meedenkt
   Deelneemt aan de maandelijkse CCR-vergaderingen 

 die overdag plaatsvinden op woensdagen
   Contact onderhoudt met de aan u verbonden lokale cliëntenraad
   Doelgericht kunt vergaderen en constructief kunt samenwerken
   Bereid bent deel te nemen aan werkgroepen/commissies

Wij bieden
   Een enthousiaste groep CCR-collega’s die meedenkt over  

het reilen en zeilen van ViVa! Zorggroep
   Maatschappelijke betrokkenheid in de zorgsector 
   Een onkostenvergoeding 

Graag brengen wij de Personenalarmering onder uw 
aandacht. Misschien niet voor uzelf, maar voor uw partner 
of voor iemand die u kent. Een geruststellende gedachte 
dat er met Personenalarmering in geval van nood, dag 
en nacht, altijd professionele hulp komt. Als u al bij ViVa! 
Zorggroep woont, dan is de Personenalarmering voor u 
geregeld en hoeft u dus niets te doen.

Een 
nieuwe dienst!

We zoeken maatschappelijk betrokken personen die vanuit eigen expertise willen meedenken over de zorg.

Bent u geïnteresseerd? 
Neem contact op met mevr. drs. H.P.M. Velu, 
voorzitter CCR, T 072 – 533 16 44 of mail 
centraleclientenraad@vivazorggroep.nl

Cliënten die in dagbehandeling zijn in verpleeghuis Meerstate kunnen een 
keer in de maand (de eerste week) vijf dagen logeren. Dit logeren, respijtzorg, 
houdt in dat de zorg in de avond en nacht  wordt voortgezet door de profes-

Respijtzorg: Logeren op de 
dagbehandeling van Meerstate

sionals van dagbehan-
deling. Voor cliënten is dit 
heel fijn: de medewerkers ken-
nen ze, dus dat is wel zo vertrouwd.

Meer weten?
Team Dagbehandeling 
T 088 – 995 74 71 / 088 – 995 74 72

Om zo lang mogelijk in je eigen huis te kunnen blijven wonen en mantel-
zorger(s) even adempauze te geven, kan er sinds kort, naast het volgen 
van dagbehandeling, ook gebruik gemaakt worden van respijtzorg: loge-
ren op de dagbehandeling van Meerstate. 
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