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Nu wordt van je verwacht dat je zo lang mogelijk thuis blijft 
wonen, met eventuele hulp van de kinderen, buren en vrien-
den/kennissen. Dat gaat niet altijd vanzelf. Mocht dat niet 
meer lukken, dan wordt professionele hulp en ondersteuning 
ingeschakeld.

ViVa! Zorggroep biedt deze hulp. Zodat u op een fijne 
manier thuis kunt blijven wonen. Samen met u wordt gezocht 
welke ondersteuning u nodig heeft. Dat kan huishoudelijke 
zorg of verpleging zijn. Maar ook wordt gedacht aan wat de 
mantelzorger nodig heeft om u bij te staan. Met elkaar zor-
gen we ervoor dat u zo lang mogelijk thuis kunt blijven.  

En pas als het echt niet meer kan, verhuist u naar een woon-
zorglocatie of verpleeghuis. En ook dan beslissen we met 
elkaar wat kan om u uw nieuwe huis een thuis te laten zijn.  

Met diensten op het gebied van wonen, 
welzijn en zorg in Zuid-, Noord-, en 
Midden-Kennemerland. 

Meer weten.?
Kijk op www.vivazorggroep.nl 
Of bel naar ons Klant Informatie Centrum 
op 088 – 995 80 00.

ViVa! Zorggroep, voor nu en later
Net als u willen we allemaal graag zolang mogelijk prettig thuis blijven wonen. Vroeger kon je als je een 
bepaalde leeftijd had naar een woonzorgcentrum. Daar werd dan alles wat je nodig had goed geregeld.

Wordt u onze nieuwe collega? 
Alle zorg en ondersteuning in de woonzorgcentra en wijkzorg kan niet zonder professionele en enthousiaste  
medewerkers. Bent u op zoek naar leuk en boeiend werk dat er toe doet? Heeft u een zorgachtergrond, of kent  
u zo iemand? ViVa! heeft volop mogelijkheden: van ICT-functies tot facilitair medewerker en vele zorgfuncties.

Kwaliteit van leven

ViVa! ZorggroepViVa! ZorggroepViVa! Zorggroep
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BESTE LEZER, 

Met veel plezier bieden wij u ons nieuwe ViVa! Ledenservice Maga-
zine aan. Bomvol lente- en zomergevoel, leuke tips, mooie verhalen 
en informatie over het dienstenaanbod voor onze leden. Allemaal 
bedoeld om lang en comfortabel thuis te kunnen blijven wonen. 

Personenalarmering, Zomaar een Praatje, ViVa! Maaltijdenser-
vice of de Hulpmiddelen Thuisservice behoren tot dit aanbod. Maar ook andere 
praktische en fijne ondersteuning zoals onze Verhuisservice en ledenkorting bij tal 
van sportcentra en zwembaden in de regio. Het laatste nieuws hierover vindt u in 
dit magazine. 

In dit magazine ook aandacht voor dementie, de ziekte waar helaas veel mensen 
aan lijden en waar we veel vragen over krijgen. Dementie heeft een enorme invloed 
op degenen bij wie de ziekte wordt geconstateerd én op het leven van hun dierba-
ren. De casemanagers dementie van ViVa! ondersteunen onze leden graag en met 
veel liefde met advies, steun of een luisterend oor. 

Met de zomer in aantocht geven we natuurlijk tips voor ontspanning en verzorging. 
Zoals de mogelijkheid om de kapper en pedicure thuis te laten komen. Of om deel te 
nemen aan gezellige uitjes of activiteiten om fit te blijven. In en rond onze locaties 
in Beverwijk, Heemskerk, Castricum en Heiloo organiseert ViVa! Dagbeweging 
geregeld binnen- en buitenactiviteiten op basis van de interesse van deelnemers. 

Innovatieve diensten en producten zullen nooit de waardevolle menselijke zorg 
vervangen, maar vormen daar zeker een prachtige aanvulling op. Om die reden ook 
een leuk artikel over de bijzondere Smart Glass ofwel slimme bril. Wanneer de zorg-
verlener bij de cliënt is en deze bril opzet, kan de tweede zorgverlener op een andere 
plek via een beeldscherm hetzelfde zien. Een boeiende ontwikkeling. 

Bovenstaande vormt slechts een tipje van de sluier van alle informatie die u in bij-
gaand magazine aantreft. Wij hopen u hiermee van dienst te zijn én wensen u veel 
leesplezier!

Marja Sleeuwenhoek en Peter van Wageningen
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ViVa! Ledenservice is 
een uitgave van ViVa!
Zorggroep, Postbus 95,
1960 AB Heemskerk, 
telefoon 088 – 995 88 22, 
ledenservice@vivazorggroep.nl
www.vivazorggroep.nl/
ledenservice

CONCEPT EN REALISATIE
Branding Media BV
Marian Abeling
www.brandingmedia.nl

VIVA! LEDENSERVICE
Sindy de Veen - Andreas
Suzanne Luster

GRAFISCH ONTWERP
Tein Janmaat

AAN DIT NUMMER 
WERKTEN MEE
Léonie Schutter - de Boer
Marjolein Straatman
Moniek Moorman
René de Graaff
Ruud Gosse

FOTOGRAFIE
Branding Media
Biebs Köhne von Jaski
Daphne van Drenth,  
Kenniscentrum Vilans
De Beeldredaktie
ViVa! Ledenservice

DRUKWERK
Mediapoint

Hoewel bij het samenstellen  
van deze uitgave de grootst 
mogelijke zorgvuldigheid is 
betracht, kan de redactie niet 
aansprakelijk worden gehouden 
voor druk- of zetfouten. 

‘zodat 
u zO laNg  
mOgelijk 

PrEttig thUis 
kUNt WONeN’
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TUINMAN 
LEKKER RELAXED  

Een tuin om van te genieten en te relaxen, 
wie wil dat nou niet. Maar het onderhoud 
vergt soms veel. Of misschien wilt u uw tuin 
levensloopbestendig maken door onder-
houdsvriendelijke ingrepen of aanpassingen 
in de bestrating, zodat deze rolstoel- en rolla-
torvriendelijk is. U kunt de Tuinman aan huis, 
voor kleine of grote tuinklussen, aanvragen 
bij ViVa! Ledenservice. Ook voor het vullen 
van plantenbakken op uw balkon. 

HANDIGE 
HULPMIDDELEN  
Bent u niet in de gelegenheid om 

naar de Thuiszorgwinkel te komen? 
Dan kunt u gebruikmaken van de 

Thuisservice! De adviseurs komen 
bij u langs en geven persoonlijk 
advies. U kunt een hulpmiddel 

uitproberen in uw eigen omgeving. 
Na de afspraak ontvangt u een 

productoverzicht met prijsopgave, 
of u kunt direct bestellen. Natuurlijk 

profiteren	leden	van	ViVa!	 
Ledenservice van 10% korting.  
Het lenen van krukken, een  

rollator of ander loophulpmiddel 
is bovendien voor leden  

altijd GRATIS. 

SCHONE 
SCHOOR-

STEEN  

Personenalarmering 

EÉN drUK OP DE kNOP
 
U wilt zo lang mogelijk zelfstandig blijven 
wonen in uw eigen huis, met uw eigen spul-
len om u heen, zelf wat opruimen of schoon-
maken, uw eigen visite ontvangen. Maar  
wat als u plotseling niet lekker wordt of als  
u zich niet veilig voelt? Dan is Personen- 
alarmering een uitkomst. Met één druk op 
de knop van uw pols- of halszender, komt 
er in een noodsituatie altijd iemand hulp 
verlenen. Dat kan uw eigen contactper-
soon zijn of professionele hulp van ViVa! 
Zorggroep.  

Wist u dat?
U met Personenalarmering van ViVa! Zorggroep 
365 dagen per jaar, dag en nacht, verzekerd bent 

van professionele hulp in geval van nood.

Iedereen die behoefte heeft om even te kletsen 
zich aan kan melden voor Zomaar een Praatje 

en dat dit gratis is.
Facebook kent u vast wel. Velen 
van u hebben deze app en maken 
er al gebruik van. Wist u dat ViVa! 
Ledenservice ook een Facebook-
pagina heeft met nieuwtjes én met 
leuke winacties? U kunt mooie 
boeketten van Bloemsierkunst  
De Duinroos winnen, gratis 
maaltijden van Food Connect of 
heerlijke taartjes van Patisserie 
Leek en nog veel meer… Als u 
ook iets leuks wilt winnen en op 
de hoogte wilt blijven van onze 
acties, volg ons dan op Facebook: 
@ViVaLedenservice.

VoLg ViVa! 
leDENserVICE op Facebook

 

Met een schone schoorsteen krijgt u geen onaangename verrassingen!  
Als u in de zomer niet meer stookt is het tijd voor het vegen. Onze schoor-
steenveger veegt niet alleen, maar controleert met een cameraatje meteen 
de staat van uw rookkanaal. De schoorsteenveger is aangesloten bij de 
bond voor schoorsteenvegers, de ASPB. Ook voor het schoonmaken van 
de dakgoten. Op de offerteprijs ontvangen leden 10% korting. 

ViVa!
MIX

BLoEMeNThuisbezorgd
Een kleurrijke bos bloemen in een 
vaas fleurt de dag op. Nieuw is de 
bloemenservice aan huis! Leuk voor 
uzelf of om iemand mee te verrassen. 
U kunt kiezen uit vijf boeketten. 
Vandaag besteld, morgen geleverd! 
En wat denkt u van een zijden 
boeket? Levendige kleuren, niet van 
echt te onderscheiden. Uiteindelijk 
voordelig, want ze staan zo lang als u 
wilt! Naast een fijne korting van 10% 
op bloemen en € 3,95 op de verzend-
kosten, krijgt u als lid ook korting 
op prachtige interieuraccessoires 
en trendy vazen. Snoepjes voor uw 
interieur. Kijk maar gauw op  
www.duinroos.nl

CONTACT
GEZELLIGHEID

Voelt u zich wel eens eenzaam 
en heeft u behoefte aan contact? 
Dan is Zomaar een Praatje 
misschien iets voor u. Gewoon 
even kletsen over de alledaagse 
dingen die u bezighouden. Als 
het bevalt wordt u één keer 
per twee weken gebeld door 
onze Serviceadviseur. Deze 
dienst is gratis voor leden 
en niet-leden. Voor mensen 
die graag in contact willen 
blijven met jongeren is er 
BuddyBold. Senioren worden 
gematcht met een jongere 
om bijvoorbeeld te wandelen, 
gewoon te kletsen of samen te 
koken! Ook ter ontlasting van 
de mantelzorger. BuddyBold 
werkt ter kennismaking via een 
strippenkaart van € 25,- voor een 
intake en drie bezoeken  
van één uur. Leden krijgen  
50% korting en betalen slechts  
€ 12,50! Nieuwsgierig? Bel of 
mail ons gerust. 

mEEr iNF0 
www.vivazorggroep.nl/

ledenservice 
ledenservice@vivazorggroep.nl  

088 - 995 88 22
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Vriendinnen-
kwartet doet samen 
vrijwilligerswerk
Al vijftien jaar schenken vier vriendinnen elke twee weken koffie voor bewoners van 
woonzorgcentrum de Boogaert in Castricum. Ans Kuijs (68) en Marjan op maandag-
avond en Anneke Bijman (64) en Lina op woensdagochtend. Hun positieve levens- 
instelling is wat ze bindt én die ze graag delen met de mensen die in de Boogaert wonen.
TEKST: Léonie Schtutter - de Boer  FOTOGRAFIE: Biebs Köhne von Jaski

‘W
at zie jij er paasbest uit, Ans!’ com-
plimenteert Anneke Bijman haar 
vriendin terwijl ze de koffie op 
een feestelijk gedekte tafel in het 
restaurant van woonzorgcentrum 
de Boogaert neerzet. Ans Kuijs 
schikt haar sjaal 
en lacht: ‘Het is 
vandaag Nationale 
Pannenkoekendag 

en ik help straks met uitserveren.’ Anneke 
leerde Ans en Marjan vijftig jaar geleden 
kennen bij het koor waar ze alle drie zon-
gen. ‘Zij waren al bevriend sinds de lagere 
school. Lina heb ik leren kennen via de 
voetbalvereniging waar onze zonen speel-
den. We zijn allemaal ongeveer even oud 
en hebben kinderen in dezelfde leeftijd 
waarvan sommigen ook bevriend zijn.’

Via de buurvrouw
Naast hun drukke gezinsleven werkte An-
neke jaren in de dorpswinkel in Bakkum 
en Ans als kapster. Daarnaast waren ze 
actief in uiteenlopend vrijwilligerswerk; van de parochie, 
de gymnastiekvereniging, de voetbalclub tot het koor. 
Klaarstaan voor anderen en zorgen voor mensen zit in 

hun DNA. Ans: ‘Onze ouders, die thuis woonden, heb-
ben we alle vier tot het laatst verzorgd. Nadat zij waren 
overleden, merkte ik hoe fijn ik het vond om ouderen 
te kunnen verwennen. Mijn buurvrouw was actief als 
vrijwilliger bij de Boogaert en via haar zijn Marjan en ik 
hier terechtgekomen.’

Koffieschenken
Om de week staat op maandagavond om 
kwart voor zeven de kar met kannen verse 
koffie klaar om mee langs de kamers van 
alle bewoners te gaan. Ans: ‘In anderhalf 
uur tijd gaan we bij zo’n vijftig mensen 
langs. We weten precies bij wie we even 
een lampje aan moeten doen of wie het 
fijn vindt als we de gordijnen sluiten. Als 
er een nieuwe bewoner is, ga ik er vaak 
even bij zitten en geef uitleg over kleine, 
praktische zaken. Dat vinden mensen 
prettig.’ Bij de oplevering van het nieuwe 
pand, tien jaar geleden, was aanvanke-
lijk sprake dat de koffie aansluitend aan 
de avondmaaltijd in het restaurant zou 
worden geserveerd. ‘Wij hebben ons 

sterk gemaakt de koffieronde te behouden. Vaak is dat 
het laatste moment waarop bewoners nog iemand zien 
voordat ze alleen worden gelaten. Sommige mensen 

Wist 
u dat? 

Ruim 1.300 
vrijwilligers 

bij ViVa! zich 
belangeloos 
inzetten en 

dit ontzettend 
wordt ge- 

waardeerd.

 

mOO i E mensen

'Voor ONS wEiNig 
mOEite, Maar DE 

BetekEnIs diE hEt 
kaN hEbbeN iS zo groot!'

aNS kUiJS (l) eN 
AnNEKE BijmaN (r)
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eten altijd op hun kamer of bevinden zich in het 
laatste stukje van hun leven. Die vinden het fijn 
als er even iemand bij ze zit. Soms houd ik even 
hun hand vast, meer is niet nodig, of ik maak een 
praatje met iemand wiens partner op de (half)
gesloten afdeling boven woont. Die persoonlijke 
aandacht waarderen mensen enorm.’

Zingen voor en met bewoners
Anneke knikt instemmend. ‘Twee jaar later 
zijn Lina en ik op woensdagochtend koffie gaan 
schenken voor bewoners in het restaurant. 
Natuurlijk kan dat ook door één iemand worden 
gedaan, maar met z’n tweeën is het een stuk 
gezelliger. Mensen geven zelf aan of ze willen 
komen en ik haal ze dan op van hun kamer. De 
opkomst wisselt. Als er minder mensen zijn, gaan 
de gesprekken vaak wat dieper. Ik luister en soms 
help ik om zaken die ze bezighoudt, bijvoorbeeld 
over bezuinigingen in de zorg, te verwoorden 
naar een zorgprofessional die aan tafel zit.’ Eén 
keer per maand verzorgt Anneke samen met 
pianist Jan van der Schaaf een muzikale ochtend. 
‘Dan zing ik oud-Hollandse liedjes. Niet alleen 
de mensen die zelfstandig wonen, maar ook die 
zorgafhankelijk zijn en/of dementie hebben, 
schuiven dan aan.’

De buitenwereld naar binnen brengen
Naast zingen en elke dinsdagochtend samen wan-
delen maakt het vriendinnenkwartet regelmatig 
uitjes. Die belevenissen delen ze weer met de 
bewoners. Anneke schiet spontaan in de lach als 
ze vertelt over die keer dat ze samen in Rotter-
dam waren. ‘Ans moest naar de wc en zette haar 
tasje in de wasbak, zich niet bewust dat de kraan 
op een sensor werkte. Dus toen ze haar handen 
wilde wassen, stond haar tas in een volgelopen 
wasbak. Ze heeft ’m nog geprobeerd te drogen 
onder de handdroger, waarbij een paar sigaretten 
als confetti door de lucht vlogen!’ Het delen van 
dagelijkse dingen die zij meemaken, roept vaak 
herinneringen op bij bewoners. ‘Toen mijn moe-
der nog leefde en ik vertelde hoe lekker de broe-
der was die ik bij haar had gegeten, ontstond een 
uitgebreid gesprek over gerechten die tegenwoor-
dig niet meer worden gegeten, zoals citroenbonen 
of blauwschokkers, ofwel kapucijners. Als ik 
binnenkom met blauwe vingers, weten de mensen 
al hoe laat het is: “Ik heb weer paarsgekleurde 
peulen gedopt, dames!”’

Klein gebaar
Ans herinnert zich nog goed hoe de vraag 
‘Wat wilde je écht meenemen toen je hier 
kwam wonen?’ leidde tot het delen van per-
soonlijke verhalen. ‘Een bewoonster vertelde 
dat ze een kerststalletje had meegenomen, 
omdat dit het eerste cadeau was dat ze van 
haar man kreeg nadat hij terugkwam van een 
verblijf in het buitenland.’ Haar ervaring als 
kapster komt een enkele keer van pas. ‘Laatst 
vroeg de dochter of ik het haar van haar 
net overleden moeder wilde doen. Dat was 
plat geworden door de tijd die ze in bed had 
gelegen. Ik heb m’n Carmen Krulset thuis 
opgehaald en de slag in haar haar terug-
gebracht. De dochter was zo dankbaar. Ze 
herkende haar moeder weer. Voor mij is het 
geen moeite, maar de betekenis die het kan 
hebben, is zo groot!’

VriJwiLligErSWErk ViVa! 
Iets betekenen voor een ander? Binnen ViVa!  
Zorggroep zijn vrijwilligers een onmisbare schakel 
in het ondersteunen van het persoonlijk welzijn 
van de cliënten. Het aanbod van vrijwilligerswerk 
bij een van de zeventien locaties van ViVa! is ge-
varieerd. Door het doen van vrijwilligerswerk geeft 
u de dag van onze cliënten meer kleur! Neem 
contact op met vrijwilligerscoördinator Jolanda 
Engelsma via 088 – 995 80 00, stuur een e-mail 
naar vrijwilligers@vivazorggroep.nl of kijk voor 
meer informatie op www.vivazorggroep.nl
 

mOoiE meNsEN

'PErsOONlijKE aandacht 
WaarDErEn 

meNsEN 
EnOrm'

JOlANDA 
EnGELsma
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V
oor de regio IJmond 
is politieagent Erwin 
Bennink sinds twee jaar 
de verbindende schakel 
tussen de wijk en het 
wereldwijde web. Hij 
begeleidt en helpt zowel 
burgers als collega’s bij 
vragen of problemen 
over cybercriminaliteit. 

‘Het doel van criminaliteit via de com-
puter of internet is om de identiteits-, 
inlog- en/of bankgegevens te stelen 
en misbruiken, mensen af te persen 
of schade toe te brengen aan compu-
tersystemen. Het komt voor in allerlei 
soorten en maten.’

onder 

de loep
TEKST: Léonie Schutter-de Boer FOTOGRAFIE: De Beeldredaktie 

Online shoppen, betalen met 
een Tikkie, afspraken maken 
met instanties of via sociale 
media contacten onderhou-
den: ons leven speelt zich 
steeds meer af op internet. 
Ook cybercriminaliteit neemt 
toe en verandert. Hoe kunt 
u criminaliteit via internet 
herkennen en voorkomen? 
Digitaal wijkagent Erwin  
Bennink vertelt erover.

DIGITAAL 
WIJKAGENT

 helpt cybercriminaliteit 
herkennen

Soorten nepberichten
Een bekend voorbeeld is het telefoon-
tje van de zogenaamd eigen bank die 
meldt dat vanuit het buitenland wordt 
geprobeerd om de bankrekening te 
plunderen. ‘Mensen krijgen de opdracht 
direct in actie te komen, in te loggen op 
hun computer of tablet om zo toestem-
ming te geven om het spaargeld “veilig” 
te stellen. In werkelijkheid sluist een 
crimineel het geld direct door naar een 
andere rekening.’ Ook ziet Bennink het 
in de praktijk misgaan bij verkopen via 
Marktplaats. Gedoe over de vraagprijs 
of verzendkosten is er in zo’n geval 
nooit. De koper vraagt alleen om één 
cent over te maken, zodat hij zeker weet 
dat de verkoper te vertrouwen is. Ver-
volgens wordt een betaallinkje gestuurd 
via een website die eruitziet als Markt-
plaats, maar dat niet is. Meestal gaat 
er iets “mis” met de betaling en krijgt u 
als verkoper meerdere betaalverzoeken 
van één cent toegestuurd. 
Terwijl u bezig bent met 
deze betalingen, heeft de 
crimineel vrij toegang tot 
uw contact- en bankge-
gevens en doet allerlei 
uitgaven.’

Vriend in nood-fraude
Ook WhatsApp of soci-
ale media als Facebook 
worden door internet-
criminelen gebruikt om, 
vooral oudere, mensen 
op te lichten. ‘De vriend 
in nood-fraude is daar 
een voorbeeld van. Een 
zoon die zijn moeder 
een berichtje stuurt dat 
zijn mobiele telefoon per 
ongeluk in de wasmachine 
is beland en daarom een 
nieuw nummer heeft. Of 
zijn moeder geld wil overmaken omdat 
hij niet kan internetbankieren? Als die 
instemt en het betaalverzoek volgt, is 
dat niet van de zoon afkomstig, maar 
van de oplichter terwijl de moeder 
denkt dat ze met haar zoon contact 
heeft. Voorkomen is eenvoudig: zorg 

dat u altijd eerst de persoon in kwestie 
telefonisch of in levenden lijve hebt 
gesproken, voor u geld overmaakt.’

Haast als valse reden
Er is één ding dat verschillende vormen 
van digitale criminaliteit volgens 
Bennink met elkaar gemeen hebben. 
‘Er is altijd haast geboden, “u moet nú 
geld overmaken”, zodat mensen geen 
tijd hebben om stil te staan bij wat er 
gebeurt. Blijf rustig en neem contact op 
met uw bank via een bekend telefoon-
nummer: “Ik ben gebeld over dit, klopt 
dat?”’ Daarnaast zijn er ook andere 
zaken om op te letten. ‘Kijk kritisch 
naar de website. In het voorbeeld dat ik 
zojuist gaf, worden bijvoorbeeld exten-
sies gebruikt als www.marktplaats. 
-verificatie-platform.xyx, https://
ibancontrole-service.site/markt-
plaats.html of  www.marktplaaats.nl, 
 met een “a” te veel. Dit wordt typos-

quatting genoemd. Het 
lijkt op het origineel, maar 
is het nét niet. Verder kunt 
u letten op een verande-
ring of onjuistheden in 
de lay-out en wijziging in 
toon van een tekstbericht. 
Als berichtjes van correct 
Nederlands met “u” over-
gaan in berichten die in  
gebrekkig Nederlands met 
“je” zijn geschreven. En tot 
slot: als iets te mooi klinkt 
om waar te zijn, dan is het 
dat vaak ook!’

Ik ben gehackt!  
Wat nu?
Bel de bank en leg uit  
wat er aan de hand is.  
Zij kunnen zien of er  
verdachte transacties 
plaatsvinden en de 

bankrekening eventueel blokkeren of 
bevriezen. En neem contact op met 
de politie. Via www.politie.nl/ 
mijnbuurt kan op postcode worden 
gezocht wie de wijkagent in de buurt is 
of bel 0900 – 8844. 

HaNdIgE WeBsItES
www.laatjeniethacken.nl is opge-
richt door een techjournalist die 
samen met collega’s in heldere 
taal heeft beschreven wat u kunt 
doen om veiliger op het internet 
te bewegen. Een artikel waarin u 
wordt geïnformeerd wat te doen 
als u bent gehackt, is te vinden 
via www.vpngids.nl, doorklikken  
via veilig internet en cybercrime.

WeBiNar ‘HerkEnt U nEP 
OP HEt wEb?’

Univé heeft een webinar georgani- 
seerd die informeert over de 
schade die u kunt oplopen door 
cybercriminaliteit, maar ook wat u  
kunt doen om dit te voorkomen. 
De cyberwebinar is gratis te  
bekijken via www.unive-cyber.nl

leDENkOrtInG OP sChAdE-
eN ZOrgVErZEKEriNgeN

Verzekeraar Univé heeft zijn 
schadeverzekeringen uitgebreid 
met Univé Cyber hulp. U kunt  
24 uur per dag rekenen op hulp 
bij cybercriminaliteit. Als u ook 
een inboedel- en/of aansprakelijk-
heidsverzekering heeft bij Univé, 
krijgt u bij schade een vergoeding 
tot € 2.000,- per jaar. Kijk voor 
meer informatie op  
www.unive.nl/cyberhulp of maak 
een afspraak met een Univé-advi-
seur via www.unive.nl/afspraak 
Kijk voor ledenkorting op schade- 
en zorgverzekeringen bij Univé 
en Zilveren Kruis op  
www.vivazorggroep.nl/ledenservice/ 
mijn-voordeel

'als IetS 
te Mooi 

kLInkt OM 
Waar tE 
ziJN, Dan 
is HEt dat 
VaaK ooK!'
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kLAAR VoOr DE ZOmER  

pedicure aan huis
Wat krijgen onze voeten veel te verduren! Zeker in het 
voorjaar, na het lang lopen in dichte winterschoenen, is een 
voetenscrub, -massage of -pakking heerlijk ontspannend. 
Onze pedicures komen bij u thuis en verzorgen uw voeten 
tot in de puntjes. Regelmatige voetverzorging door de 
pedicure verhelpt en voorkomt voetproblemen. Maak een 
afspraak bij één van onze pedicures, zodat u straks weer 
met mooi verzorgde voeten in die sandalen kan!

VIVA! 
DAGBEWEGING
Samen lachen 
en leuke dingen 

doen
Heeft u zin om leuke dingen te doen en 
onder de mensen te komen? Dat treft. 
Een nieuwe vorm van dagbesteding speelt 
hierop in: ViVa! Dagbeweging. Gezelligheid 
gegarandeerd.

‘V
iVa! Dagbeweging is bedoeld om mensen 
zich prettiger te laten voelen en ze een fijne 
dag te bezorgen. Tijdens de samenkomsten 
wordt er dan ook volop gepraat en gelachen. 
We hopen dat mensen door het sociale 
contact en leuke activiteiten positiever in het 
leven komen te staan,’ vertelt activiteitenbe-
geleider Mirjam Nagtegaal-Zijlstra. 

ViVa! Dagbeweging is een nieuwe vorm van 
dagbesteding, waarbij er aandacht is voor verschillende 
vormen van beweging op muzikaal, sportief of cultureel 
vlak. Het bijzondere is dat ViVa! Zorggroep deze meer wil 
laten plaatsvinden op locaties in de wijk. ‘Dat doen we 
door de samenwerking te zoeken met verenigingen, clubs 
en andere zorgorganisaties. En met ondernemers. Het zou 
bijvoorbeeld ontzettend leuk zijn als een tuinder zijn bedrijf 
openstelt voor een bezoekje. Met ViVa! Dagbeweging willen 
we nog meer inspelen op de wensen en behoeften van de 
bezoekers van de dagbesteding. En ook: nog meer denken in 
mogelijkheden. Zo willen we op bijzondere locaties buiten 
beweging combineren met muziek en fotografie.’

Verbinden en ontmoeten staan centraal. Geïnteresseer-
den kunnen nu al voor een dagdeel of dag terecht voor de 
dagbesteding bij een van de locaties van ViVa! Zorggroep. 
Hier is er alle tijd voor een praatje bij een kop koffie en om 
samen te eten. ‘Daarnaast is er altijd gelegenheid voor een 
wandeling, een gezelschapsspelletje, creativiteit en een snuf-
je cultuur; net wat de behoefte is en de dag brengt. ViVa! 
Dagbeweging is heel breed. Er is voor elk wat wils.’

THUIS 
GEKAPT & GEKNIPT  

Gun uzelf een mooie frisse coupe en een moment ont-
spanning. Heerlijk met een kopje koffie aan uw eigen 
eettafel geknipt worden volgens de laatste trend. Op een 
tijdstip dat ú het beste uitkomt, voor een voordelig tarief! 
Een knipbeurt of een andere haarkleur, het kan allemaal 
met de kapper aan huis. 

beauty
& ONTSPANNING

mEEr iNF0 
www.vivazorggroep.nl/

ledenservice 
ledenservice@vivazorggroep.nl  

088 - 995 88 22

u itgEl i cHt TEKST: Marjolein Straatman 
FOTOGRAFIE: Daphne van Drenth, Kenniscentrum Vilans

drIe WeEtjeS 
1.  Voor kwetsbare ouderen of mensen met 

niet-aangeboren hersenletsel (NAH) biedt het 
steun en positiviteit. Meer weten over ViVa! 
Dagbeweging? Er is een brochure. U vindt 
deze via www.vivazorggroep.nl/ 
dagbeweging#Brochure 

2.  ViVa! Dagbeweging zoekt vrijwilligers. Mis-
schien heeft u wel een passie of leuke hobby 
waarover u graag vertelt. Laat het vooral we-
ten. Ook met partners in de wijk zoals bedrij-
ven en verenigingen die iets willen betekenen, 
komt ViVa! Zorggroep graag in contact.

3.  Voor een samenwerking stelt u uw bedrijf 
open voor een bezoekje, maar ook om uzelf 
of een naaste aan te melden voor ViVa! 
Dagbeweging kunt u een mailtje sturen naar 
dagbeweging@vivazorggroep.nl of bellen  
met 088 - 995 82 88. 

Wist u dat?
Er gemiddeld per jaar 

1.300 leden gebruik maken 
van de kapper aan huis?

BEWEEGfitness, zwemmen, 
wandelen

Bewegen draagt bij aan een goede 
gezondheid, een gezond gewicht 

en het voorkomen van chronische 
aandoeningen. Bewegen kan op 

allerlei manieren: via een 
wandeling in de buitenlucht, 

sporten in de sportschool of lekker 
zwemmen. ViVa! Ledenservice 

heeft een ruim aanbod bij 
sportscholen in de buurt 
en bij de zwembaden De 

Waterakkers in Heemskerk 
en De Heerenduinen 

in IJmuiden.

HERBOREN na de sauna 
Heeft u wel eens een sauna bezocht? Sauna & Thermen De  
Waterakkers is een echte aanrader! U kunt zich de hele dag  
uitstekend vermaken. Er is een Euycalyptussauna en infrarood- 
sauna, whirlpools, voetenbaden, kruidenbaden, massageruimtes, 
zonnebanken, rustruimtes binnen en buiten en zelfs een bios-
coop! Of kies eens voor een speciale opgietsessie. Een opgiet-
meester giet een speciale mix van etherische olie op hete stenen: 
heerlijk relaxerend! Dus verwen uzelf en boek als kers op de taart 
een ontspannen schoonheidsbehandeling bij de schoonheidssa-
lon. Natuurlijk ontvangt u als lid een mooie korting. 

Mirjam 
Nagtegaal-

Zijlstra

Digitale dagbesteding met 
Kenniscentrum Vilans
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‘thuiS BlijvEN wONEN, 
oOK mEt DEmeNtie, iS oNs DoEL’

bl i j 

met
TEKST: Léonie Schutter-de Boer

dementie is de verzamelnaam van 
zo’n vijftig ziekten. De meest voor-
komende vorm van dementie is de 
ziekte van Alzheimer. Bij dementie 
zorgt een combinatie van sympto-
men dat de hersenen informatie 
niet goed meer kunnen verwerken. 
Trees Berkhout: ‘Het eerste wat 
vaak opvalt, is dat het gedrag van 
iemand verandert. Iemand krijgt 

bijvoorbeeld moeite met plannen of vergeet vaker dingen. Als 
de ziekte erger wordt, verliest iemand steeds meer de regie 
over z’n eigen leven en wordt afhankelijker van hulp. Ons 
team bestaat uit zeven casemanagers dementie. Elke case-
manager heeft een eigen cliëntenbestand en is actief in een 
deel van het werkgebied van ViVa!’ Jolanda Lentz vult aan: 

‘Niet elke cliënt heeft al een diagnose. Ook als een partner of 
mantelzorger een niet pluis gevoel heeft en ziet dat iemand 
verandert, maar er niet de vinger op kan leggen, kunnen wij 
worden ingeschakeld.’

Casemanager dementie
Als casemanager gaat Trees één keer in de zes weken op 
huisbezoek. ‘We volgen zo het verloop van het ziekteproces en 
zijn een vraagbaak, ook voor naasten. Als een mantelzorger of 
partner aangeeft vrijuit te willen praten, voeren we weleens 
een gesprek zonder de cliënt.’ Jolanda knikt instemmend. 
‘Als ik merk dat een partner of mantelzorger overbelast raakt, 
bespreek ik de inzet van extra zorg; op welk moment en met 
welke hulp zou je zijn geholpen? Is extra huishoudelijke hulp 
of respijtzorg bijvoorbeeld een optie? Ook begeleid ik fami-
liegesprekken. Onlangs gaf een man aan dat de zorg voor zijn 

Financiële potjes
De casemanagers begeleiden bij het aanvra-
gen en inzetten van (externe) hulp. Trees: 
‘Er zijn zoveel verschillende potjes: de Wet 
maatschappelijke ondersteuning (Wmo), 
de eigen ziektekostenverzekering, Wet 
langdurige zorg (Wlz). Mensen weten vaak 
niet wat er mogelijk is en waar ze moeten 
aankloppen. Wij ondersteunen hen hierbij. 
Waar de een alles zelf aanvraagt en regelt, 
kan een ander zich onmachtig voelen en het 
fijn vinden als wij zaken overnemen.’ Er is 
één ding waar volgens Trees en Jolanda geen 
misverstand over mag bestaan. ‘Als wij in 
beeld komen, zijn veel mensen met demen-
tie bang dat ze zo snel als mogelijk opgeno-
men moeten worden. Dat is absoluut niet de 
bedoeling!’

CONtaCt CaSEMAnAgErS demENtiE
De casemanager dementie begeleidt  
mensen met dementie en hun naasten  
vanaf het eerste moment dat sympto-
men zich openbaren tot het moment van 
opname of overlijden. Er is geen verwijzing 
nodig om een casemanager dementie  
van ViVa! Zorggroep in te schakelen. 
Benader de thuiszorgorganisatie of neem 
rechtstreeks contact op met ViVa! via  
088 – 995 80 00. Kijk voor meer informatie 
op www.vivazorggroep.nl/zorg/specialistische- 
zorg/zorg-bij-dementie

mEEr inFoRmatiE demENtiE
Op de website van Alzheimer Nederland 
staat informatie over ziektebeelden, hulp-
middelen en lotgenoten. U kunt zich ook 
aanmelden als vrijwilliger in uw buurt of 
collectant	worden.	Ook	zijn	er	filmpjes	te	
vinden waarin mensen vertellen over hun 
ervaringen met dementie; van iemand die 
zelf ziek is tot mantelzorg en zorgprofessi-
onal. Daarnaast organiseert Alzheimer Ne-
derland eens per kwartaal trefpunten in de 
regio. Tijdens deze bijeenkomsten worden 
uiteenlopende onderwerpen behandeld als: 
Mag ik blijven rijden als ik een diagnose 
heb? Hoe zit het met volmacht en men-
torschap? Ook is altijd een casemanager 
dementie van ViVa! aanwezig. Meer infor-
matie vindt u via www.alzheimer-nederland.nl

Wist u dat?
1 Op de 5 Neder-
landers demen-

tie krijgt? En 
dat ruim 3.600 
vrijwilligers van 

Alzheimer Neder-
land zich inzetten 
voor mensen met 
dementie en hun 

naasten? 

Er diverse  
vrijwilligers-

functies zijn, ook 
in uw buurt? 
Aanmelden  

simpel kan op  
de site van  
Alzheimer  

Nederland? 
www.alzheimer-

nederland.nl

Trees Berkhout en Jolanda Lentz werken beiden als casemanager 
dementie bij ViVa! Zorggroep. ‘We begeleiden mensen met dementie 
zodat zij zo lang als mogelijk thuis kunnen blijven wonen. Ook zijn we 
er voor hun naasten, bieden ondersteuning en schakelen hulp in als 
daar behoefte aan is.’

vrouw steeds zwaarder woog, maar hij het lastig vond dit 
met zijn familie te bespreken. Hij wilde hen niet belasten, 
omdat hij ziet hoe druk hun levens zijn. Dan begeleid ik 
zo’n gesprek en stel vragen als: wat zouden 
jullie kunnen betekenen zodat vader een 
stukje van zijn eigen leven terugkrijgt en 
jullie moeder toch langer thuis kan blijven-
wonen?’

Zorg die mogelijk is
Een casemanager is als een spin in het 
web. Jolanda vertelt dat ze ook regelmatig 
uitleg geeft over het ziekteproces. ‘Vaak 
zien we dat cliënten worden overvraagd, 
waardoor ze geïrriteerd of emotioneel 
reageren. Dan leg ik naasten uit wat er kan 
gebeuren in het hoofd van iemand met de-
mentie, zoals verlies van overzicht, inzicht 
in bepaalde zaken of de prikkel tot eten en 
drinken.’ De insteek is altijd dat mensen 
zo lang als mogelijk thuis blijven wonen. 
De zorg die daaraan bijdraagt, varieert. 
Trees: ‘Van hulp in de huishouding om de 
mantelzorger te ontlasten tot de inzet van 
thuiszorg om te helpen met wassen en aan-
kleden. Ook reiken we hulpmiddelen aan. 
De Medido is bijvoorbeeld een apparaatje 
dat een signaal geeft om medicijnen in te 
nemen. Het geeft ook een melding door 
aan de thuiszorg als medicijnen niet uit het 
apparaat zijn gehaald. Verder is inzetten van dagbesteding 
mogelijk. Dit activeert mensen, biedt structuur en geeft 
mantelzorgers de tijd en ruimte om even niet te zorgen.’

V.l.n.r. Leonie Tuinman, Marjolein Schermerts, Yvonne Zonneveld, Trees Berkhout, Denise Huisman,  
Jolanda Lentz en Tania Admiraal (Alie Bolhuis ontbreekt op de foto)

HEt VergEet-
Mij-NiEtjE iS 
sYmBOOl vAN 

ALZHEimEr 
NeDERlAND
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TEKST: Marjolein Straatman

Buiten is er van alles te beleven, dus we trekken 
er weer volop op uit in de regio!

OP DE BRADERIE 
In het centrum van Egmond aan Zee is het in 
de zomer een gezellige boel. De braderie op 
woensdagavond draagt daar zeker aan bij. Op 
de avondmarkt, een van de oudste uit de regio, 
is er tussen de waren van de marktkooplui altijd 
wel iets leuks of lekkers te vinden. De markt is er 
op alle woensdagen in juni, juli en augustus. 

Koeknuffelen
Koeien zijn niet alleen ontzettend 
leuk om naar te kijken, ze lenen 
zich ook uitstekend voor een on-
vervalste kroelpartij. Bij verschil-
lende boerderijen in Nederland 
is het dan ook mogelijk om te 
knuffelen met deze grote, maar 
zachtaardige meiden. Voor de 
mens zou een koeienknuffel heil-
zame eigenschappen hebben. Bij 
Farm Survival in Spanbroek kunt 
u	na	de	koffie	met	appelgebak	de	
wei in om het eerste, voorzichtige 
contact te maken met een van  
de 130 koeien. Deelname kost  
€ 37,50 per persoon. Er zijn vaste 
knuffeldagen. U vindt ze op 
www.farmsurvival.nl 

5. 
buiten bewegen

Bewegen is goed voor ons. Hoogleraar neuropsychologie en bewegings-
wetenschappen Erik Scherder zegt: ‘maak van genoeg bewegen prioriteit 
nummer één!’ Beweeg één keer per dag matig intensief en onderbreek het 
zitten	zo	vaak	mogelijk,	bijvoorbeeld	met	een	loopje	naar	het	koffieauto-
maat. Deel uw gezonde voornemens met anderen, dan houdt u het langer 
vol. Dus betrek uw omgeving en ga sámen bewegen! Tip: Download gratis 

de nummer één 
wandel-app Om-
metje. Ommetje 
maakt wandelen 
nóg leuker en het 
houdt uw herse-
nen gezond!

6. 
de paden op

Welke gevleugelde vriend spot u? Je weet maar 
nooit	wat	je	tegenkomt	op	de	fietsroute	van	Land-
schap Noord-Holland die voert langs weidevogel-
rijke gebieden aan de zuid- en westkant van het 
Uitgeester- en Alkmaardermeer. Tip: neem de ver-
rekijker	mee.	Geen	vogelliefhebber?	De	fietsroute	
van 22 kilometer is op zichzelf ook al de moeite 
waard	om	te	fietsen.	U	downloadt	’m	via	deze	
website:www.landschapnoordholland.nl/
activiteiten/routes/vogelkijk-fietsroute-van-
af-fort-kijk

Het centrum van Alkmaar barst van 
de mooie, historische plekjes. Het 
concept Mini Alkmaar laat u de stad 
op een andere manier beleven: via 
minitafereeltjes en miniatuurmen-
sen. Op een route van 2,5 kilometer 
ontdekt u aan de hand van twintig 
tafereeltjes met poppetjes van 

slechts millimeters groot de gehele 
binnenstad. En houd uw smartphone 
bij de hand: elk tafereel onthult via 
een QR-code ook een bijpassend 
verhaal. De route kost € 2,50 en is 
verkrijgbaar bij het VVV in Alkmaar. 
Kijk voor meer informatie op 
www.minialkmaar.nl 

2.
Mini Alkmaar

Het krijgen van kleinkinderen is een prachtig geschenk en hen zien opgroeien een 
totaal nieuwe ervaring. Als grootouder heeft u met recht een bijzondere rol. Daarom 
is het op 4 juni	dan	ook	echt	uw	dag.	Op	die	datum	is	het	officieel	Nationale	Opa-	en	
Omadag. De traditie komt overgewaaid uit de Verenigde Staten en is bedoeld om (over)
grootouders in het zonnetje te zetten. Alle reden dus om een taartje te eten of samen 
iets anders gezelligs te doen! 

Opa- en omadag

hot spots

1.

4.

Koeien lenen zich 
uitstekend voor een  

onvervalste kroelpartij

Neem de 
verrekijker 

mee

Wist u dat?
Ongeveer tweederde van alle Nederlanders afgelopen 
jaar gemiddeld 57 keer een wandeling van tussen de 

5 en 10 kilometer maakte. 

94% van de Nederlanders van 16 jaar en ouder wel 
eens wandelt, dit is ruim 13,7 miljoen personen. 

3.
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Hot sPotS

8.
klimmen

Het Klimduin aan de Duin-
voetweg in Schoorl is al 
jarenlang een begrip. Jong 
en oud hebben het meer dan 
50 meter tellende duin al 
beklommen. Een belevenis 
op zich, met een prachtig 
uitzicht als toetje. Jaarlijks 
stond het duin op tweede 
pinksterdag in het teken van 
de Meidenmarkt, eeuwenlang 
het decor voor jonge meisjes 
om een leuke partner te 
schaken. Ziet u de klim niet 
zitten? Een bezoekje aan het 
omliggende duingebied is ook 
zeker niet verkeerd. Voor een 
minder intensieve wandeling, 
bijvoorbeeld.

9.
de grootste

Veel van wat zich in de haven en scheepvaart af-
speelt, kenmerkt zich door imposante groottes.  
Dat geldt zeker ook voor Zeesluis IJmuiden. De 
sluis, die begin dit jaar werd geopend door koning 
Willem-Alexander, is de grootste van de wereld en 
verbindt het Noordzeekanaal met de Noordzee. 
De schepen zien komen en gaan blijft een machtig 
schouwspel. Bezoek SHIP en kom alles te weten  
over de bouw de zeesluis. Tot 30 september nog  
geopend! Kijk op Ship-info.nl voor meer informatie. 
Weinig scheepvaartverkeer? Ook de nabijgelegen 
stranden van IJmuiden en Wijk aan Zee en alles  
wat de kust zoal te bieden heeft zijn natuurlijk een 
bezoekje waard.  

Nederland wordt steeds duurzamer. Er is dan ook veel wat we zelf kunnen doen voor 
een betere wereld. Vaak is dat nog leuk ook. Wat dacht u bijvoorbeeld van bewuster 
winkelen? Op steeds meer plekken vinden we winkeliers die producten verkopen met 
een kleinere ecologische voetafdruk. Dit schuilt ’m bijvoorbeeld in de manier waarop 
ze zijn vervaardigd. In Haarlem hoeft u niet lang te zoeken. Zo zijn er verschillende 
gerangschikt in de Duurzame Winkelroute. Deze brengt bezoekers langs verrassen-
de ondernemers met verantwoorde producten, van duurzame mode tot verzorgings-
producten en lekkernijen. De route vindt u hier: 
www.visithaarlem.com/nl/winkelen/winkelroutes/duurzame-route 

DUURZAME 
WINKELROUTE

10.
spelen maar

Iedereen wordt blij van buiten spelen. Naast leuk is het ook nog 
eens heel gezond. Bovendien maakt ravotten met de kleinkin-
deren van elke opa en oma ook weer een beetje kind. 8 Juni is 
dit	jaar	de	officiële	Buitenspeeldag.	Hét	excuus	natuurlijk	om	de	
kleinkinderen eens lekker op sleeptouw te nemen. Via internet  
is er altijd wel een leuke speeltuin te vinden. Kindervreugd in  
Beverwijk bijvoorbeeld, waar peuters en grotere kinderen hun 
hart kunnen ophalen, de Veilige Haven in IJmuiden een avontuur-
lijke buitenspeelplek met bankjes en picknicktafels in overvloed, 
de ruime groene speeltuin Burcht ter Cleeff in Haarlem, of  
speeltuin Groenendaal in Heemstede waar u met uw entree- 
kaartje tevens een gratis consumptie kunt halen. De entree- 
prijzen zijn tussen de € 0,50 en € 3,00 per persoon.
www.speeltuin-kindervreugd.nl    |   www.deveiligehaven.nl 
www.burchttercleeff.nl   |   www.speeltuingroenendaal.nl

VIA VIVA!
Wijk aan Zee geldt als het best bewaarde geheim van de Noordzee-
kust. De badplaats ligt direct aan het open duingebied en het strand is 
lekker breed. In 2021 ontving het strand voor de 10e keer de Blauwe 
Vlag milieuonderscheiding. Het zwemwater is van uitstekende kwaliteit 
en het strand wordt goed schoongehouden. ViVa! Ledenservice geeft  
u een extra reden voor een 
ontspannen bezoek in de zomer. 
Met deze bon krijgt u bij aankoop
van gebak gratis een heerlijk kopje 
koffie	of	thee	naar	keuze	op	grote	
terras van Het Strandhuis.

Haarlemmer Yvonne van Gennip (1964) zette als meisje haar eerste 
stappen op het ijs bij IJsclub Haarlem. In 1934 speelde voetballer 
Kick Smit (1911-1974) zijn eerste wedstrijd voor Haarlem en daarna 
speelde hij voor Oranje. Haarlem zit vol talentvolle sporters en wereld-
verbeteraars. De vaste opstelling Allemaal Haarlemmers in Museum 
Haarlem is een ode aan de bewoners van Haarlem, van vroeger en 
nu. In het museum ontdekt u de geschiedenis van de stad aan het 
Spaarne. U leert alles over de historie; van het Beleg van Haarlem 
in 1572 tot de tragische 
stadsbrand in 1576 tot nu. 
En hoe komt Haarlem toch 
aan al z'n mooie hofjes? 
Koop tickets online of 
bezoek het museum gratis 
op elke eerste zondag van 
de maand. Grootheiligland 
47, Haarlem. Telefoon  
023 – 542 24 27.

11.
ALlEMaAL HaArLEMmERS

BIJ AANKOOP VAN GEBAK, 
EEN GRATIS KOPJE KOFFIE  
OF THEE NAAR KEUZE.  

|  G R O OT  T E R R A S  |  Z A N D S T R A N D  |  L I G B E DJ E S  |  PA R A S O L S  |  TA K E  AWAY  B E AC H B A R  |

Kom alles te weten 
over de grootste zeesluis 

bij SHIP

7.

12.
Actuele ontwikkelingen kunnen ervoor zorgen dat activiteiten geen doorgang vinden. 

Ga, waar dat van toepassing is, dus altijd zelf na of dit het geval is.

Tip: Neem eens een kijkje op 
www.issuekalender.nl. Op de Issuekalender vindt u de dagen 

(maar ook weken en maanden) waarop er extra aandacht wordt gevraagd 
voor de meest uiteenlopende issues.
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      TEKST: Marjolein Straatman

woNeN oP Uw 
EigeN wIjZE

AFVINK lijstjes

Natuurlijk willen we ook later lekker wonen. Er zijn woonkeuzes waar u nu al over 
kunt nadenken. Misschien staat een mantelzorgwoning op uw afvinklijstje met woon-
opties. Die heeft natuurlijk voordelen. Zo woont u pal naast familie, maar toch in een 
eigen huis. Dat biedt gezelligheid, een vertrouwd gevoel én een oogje in het zeil. 

‘M
ijn ouders worden een dagje 
ouder. De laatste jaren zijn ze 
wat meer op ons gaan steunen. 
Geen probleem. Mijn man Michel 
en ik gaan graag bij ze langs om 
te helpen als er bijvoorbeeld 
computerproblemen zijn. Tegen-
woordig hoef ik alleen maar de 

tuin in te lopen. Dat is ook een fijn idee als ze later 
onverhoopt iets gaan mankeren.’ Aan het woord is 
Carline de Boer. Sinds december staat er een luxe 
prefabwoning in haar achtertuin. De bewoners zijn 
vader Klaas en moeder Nel. Het idee werd geboren 
toen Carline met haar man en stiefdochter ruimer 
wilde gaan wonen. Als dat ver weg zou zijn, zo 
sprak de dochter met haar ouders af, dan konden 
zij meeverhuizen. Het werd alleen geen huis aan 
de andere kant van het land, maar een oude villa 
in Wijk aan Zee. ‘Dat vinden wij ook leuk!’ zeiden 
mijn ouders meteen. ‘Zo is het gekomen,’ vertelt 
Carline.

STRAND
Elke ochtend brengt ze haar ouders de krant en 
wekelijks bestelt ze de grotere boodschappen voor 
hen en haar eigen gezin. Zo nu en dan wordt er 
samen gewandeld op het nabijgelegen strand. De 
zeelucht doet goed en zorgt voor een vakantiege-
voel. De woning van Nel en Klaas is bovendien van 
alle gemakken voorzien en is volledig elektrisch, 
heeft infraroodverwarming en zonnepanelen op 
het dak. Ze hebben het dan ook goed naar hun zin 
op de nieuwe plek. ‘Het mooie aan een prefabwo-
ning is dat alles, zoals een keuken en een badka-
mer, er al in zit. Er zijn amper regels verbonden 
aan de plaatsing, in tegenstelling tot aan de bouw 
van een huis en je kunt ’m natuurlijk ook weer ver-
kopen en eruit laten hijsen. Wel zijn er verschillen-
de zaken om rekening mee te houden. Zo moet je 
erop letten dat de woning geschikt is om (mantel)
zorg in te verlenen en dat de gangen bijvoorbeeld 
breed genoeg zijn. De woning komt in de tuin, dus 
moet de bodem op die plek worden geëgaliseerd.’

BINNENDOOR
Een verhuizing gaat niemand in de koude kleren 
zitten. Daarom is het volgens Carline ook slim om 
het proces voor een mantelzorgwoning op tijd in 
gang te zetten, als de gezondheid van de ouder(s) 
nog goed is. Daarnaast raadt ze aan om enige tijd 
in acht te nemen tussen de plaatsing van de wo-

TIPS VAN CARLINE

1.  Denk goed na over de vereisten voor 
de mantelzorgwoning. Carline en 
haar familie kozen bijvoorbeeld voor 
schuifdeuren naar badkamer en hal. 
Ook lieten ze een extra deur maken 
in hun slaapkamer, om bij onraad 
snel ter plaatse te kunnen zijn.

2.  Weet dat een mantelzorgwoning een 
tijdelijk karakter heeft en maximaal 
15 jaar in de tuin mag blijven staan.

3.  Sinds 1 januari van dit jaar valt het 
plaatsen van een mantelzorgwoning 
onder gemeentelijke regelgeving. 
Onderzoek dus vooraf welke regels 
de gemeente hiervoor hanteert.

4.  Maak duidelijke afspraken over wat 
de nieuwe situatie financieel bete-
kent en wie bijvoorbeeld wat betaalt. 

5.  Laat de nieuwe bewoner(s) voor ze 
verhuizen naar de mantelzorgwoning 
regelmatig een paar nachtjes loge-
ren. Het kan heel fijn zijn om alvast 
een beetje te wennen aan de nieuwe 
omgeving.
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ADViES oVEr DE maNtElzorgWONiNg
Een mantelzorgwoning kan juridische en 
fiscale	gevolgen	hebben.	Wie	besluit	er	een	
te laten bouwen, moet bijvoorbeeld voldoen 
aan het Bouwbesluit. Online is hier veel 
informatie over te vinden. Advies inwinnen 
bij	een	notaris,	financieel	expert	of	belas-
tingadviseur is zeker nuttig. ViVa! Leden-
service brengt u graag in contact met een 
betrouwbare deskundige. Kijk op  
www.vivazorggroep.nl/ledenservice. Of bel 
met 088 - 995 88 22. 

mEEr oVEr maNtElzorgWONiNgEN
www.mantelzorg.nl/onderwerpen/wonen/
mantelzorgwoning/
www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/
bouwregelgeving/vraag-en-antwoord/
bouwregels-mantelzorgwoning 

AnDERE maNiErEN vAN WONEN
www.woningcorporaties.nl 
www.mijnwoonservice.nl 
www.woonopmaat.nl

geldzAkEn
www.eigenhuis.nl/wonen/
langer-zelfstandig-wonen/mantelzorg#/ 
www.mantelzorg.nl/onderwerpen/
geldzaken/ 

WOoNwijZER 

ViVa! Zorggroep biedt verschillende woon-
vormen aan, met of zonder indicatie. Er is 
altijd wel een woonvorm die bij uw situatie 
past. U leest er meer over op  
www.vivazorggroep.nl/wonen. 
De ViVa! Woonwijzer is een handig instrument 
waar woonzorglocaties per gemeente in kaart 
zijn gebracht: www.vivazorggroep.nl/ 
wonen/woonwijzer 

VerHUisSERVice & BOEdElOPsLaG
Gaat u verhuizen? Dan krijgt u als lid korting 
bij een erkend verhuisbedrijf. Boedelop-
slag is tevens mogelijk. Lees er meer over 
op www.vivazorggroep.nl/ledenservice/
mijn-voordeel. Of bel met 088 - 995 88 22.

ning en de verhuizing. Eventuele man-
kementen zijn dan nog te verhelpen voor 
de bewoners erin trekken. ‘Verder moet 
je ook de financiën in kaart hebben. Het 
huis is van mijn ouders. Maar ik heb met 
mijn twee broers wel duidelijke afspra-
ken gemaakt. Ik wil onze ouders zo lang 
mogelijk bij ons laten wonen. Als dat no-
dig is, ga ik ook voor hen zorgen. Mocht 
ik daardoor minder of niet meer kunnen 

werken, dan wordt die derving gecom-
penseerd.’ Op dit moment is familie De 
Boer alweer druk bezig met een ander 
project. De woning van ouders Nel en 
Klaas wordt verbonden aan die van hun 
dochter. Hierdoor wordt het een zogehe-
ten ‘kangoeroewoning’. ‘Ze kunnen ons 
huis dan ook binnendoor bereiken, ook 
wel prettig. Ik vind het heel fijn dat we 
dit zo kunnen doen.'

'dE nIeuWe woNiNg 
vAN NEl En KlAaS iS 

VaN AlLE gemakken 
VOOrZiEN'

ROOK
MELDERS

VErPLicHt vANAF 
1 jULi 2022

Wilt u weten wat u kunt doen om 
uw woning brandveilig te maken? 

Er zijn eenvoudige brandvertragende 
maatregelen die u direct kunt nemen,  

zoals het sluiten van de deuren. 
Gesloten deuren houden vuur en rook 

tegen waardoor u ruim twee keer 
zoveel tijd heeft om weg te komen in 

geval van nood.
 

H oe eerder u een brand ontdekt, des te groter is  
de kans dat u het vuur tijdig kunt bedwingen.  
Het plaatsen van rookmelders is daarom heel be-
langrijk en met brandbestrijdingsmiddelen, zoals 
een brandblusser en blusdekens, kunt u  
zelf ingrijpen in geval van nood. 

Wettelijke verplichting
De overheid probeert het aantal slachtoffers van brand 
tegen te gaan. Daarom is het per 1 juli 2022 verplicht om 
op iedere woonlaag een rookmelder te installeren om een 
uitslaande brand voor te zijn. Die geldt ook voor besloten 
ruimtes die dienen als vluchtroute, denk aan een gang op 
de begane grond die een vluchtroute is voor een verdie-
ping erboven. Deze wettelijke maatregel bestond al langer 
voor nieuwbouwwoningen, maar gaat nu eveneens gelden 
voor bestaande bouw. Ook als u in een huurhuis woont. 

Waar niet?
Er zijn wel ruimtes die niet geschikt zijn voor een rook-
melder. Denk bijvoorbeeld aan de keuken, de badkamer 
en de garage. In de keuken gaat een rookmelder te snel af, 
wanneer u aan het koken bent. Ook op plaatsen naast een 
verwarming of met een sterke luchtstroming kunt u beter 
geen rookmelder hangen. 

Welke rookmelder?
In nieuwbouw moet een rookmelder zijn aangesloten op 
230v/netspanning en voorzien van een back-up batterij. 
Voor bestaande bouw zijn rookmelders op batterijen al 
voldoende. De nieuwe wet schrijft niet voor welke rook-
melder u moet installeren.

UITGELICHT TEKST:  xxxx

Wist u dat?
3 Op de 4 Nederlanders een 
rookmelder in huis heeft?

De meeste slachtoffers bij woning-
branden vallen door het inademen 

van rook en niet door het vuur?

Rookmelders levens kunnen redden? 
In 2021 hebben er 27 branden 

(waarvan 18 bij alleenstaanden)  
in woningen gewoed met ruim 31 
slachtoffers. In maar liefst 10 van 

de 27 gevallen waren er geen rook-
melders in de woning aanwezig. 

X-Sense rookmelder
Met deze kleine stijlvolle rookmelder beveiligt u uzelf voor 
brand en rook en voldoet u aan de wettelijke verplichting. 
Deze rookmelders hebben een handige magnetische 
montageset. Daarmee bevestigt u ze gemakkelijk aan het 
plafond, zonder dat u gaten hoeft te boren. Leden van 
ViVa! ontvangen 20% korting op de rookmeldersets en de 
montagesets (2 stuks), als zij de rookmelders bestellen 
via www.brandpreventiewinkel.nl/viva/
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spreek kamer TEKST: Léonie Schutter-de Boer FOTOGRAFIE: Biebs Köhne von Jaski

HuLP bij maNtElzorg
Bij het Wmo-loket van de gemeente kunt 
u terecht voor informatie over de zorg die 
mogelijk is. Het is de taak van de gemeen-
te om de mantelzorger te ondersteunen. 
Bij het Wmo-loket kunt u een aanvraag 
doen voor vervangende zorg. Ook kan de 
gemeente u verwijzen naar lokale mantel-
zorgsteunpunten. 

MaatjeZ voor mantelzorgers uit Heems-
kerk, Beverwijk, Castricum en Uitgeest.  
Tel.: 088 – 995 80 00, info@maatjez.nl 
of  kijk op  
www.maatjez.nl

Socius voor mantelzorgers 
uit Velsen. Tel.: 088 – 88 76 900,  
infomantelzorg@socius-md.nl 
of kijk op www.socius-md.nl

Tandem voor mantelzorgers uit  
de regio Zuid-Kennemerland. 
Tel.: 023 – 89 10 610, 
info@tandemmantelzorg.nl of kijk 
op www.tandemmantelzorg.nl

lUistErENd OoR
Wat kan een mantelzorgconsulent 
betekenen?
• Een luisterend oor bieden.
•  Ruimte geven aan mensen om hun 

verhaal te vertellen.
•  Gericht vragen stellen waarbij de 

mantelzorger centraal staat en niet de 
praktische zorg die gegeven wordt.

•  Kent de sociale kaart en weet welke 
professionele en/of vrijwillige hulp 
beschikbaar is.

‘Jonge 
mantelzorgers 
worden vaak 
niet gezien’

Carie Moeskops begeleidt 
vanuit MaatjeZ, een centrum 
voor mantelzorg, (jonge) 
mantelzorgers die langdurig 
zorgen voor een hulpbe-
hoevende naaste. ‘Als een 

14-jarige kleine dingen in huis doet om moeder 
die MS heeft, te ontlasten, is daar niks geks 
aan. Het hoort erbij. Belangrijk is dat alle 
zaken die spelen in het leven van de jongere 
in balans zijn en er dus ook tijd is voor school, 
vrienden, persoonlijke ontwikkeling, hobby’s, 
een bijbaantje. Maar als die balans verstoort 
raakt en de dingen die essentieel zijn voor de 
(persoonlijke) ontwikkeling van een jongere 
ondergesneeuwd raken, is het belangrijk daar 
wat aan te doen.’

EÉN OP DE VIER JONGEREN
Eén op de vier jongeren – tot 25 jaar – in 
Nederland is mantelzorger. Het bewust-
zijn over die rol is beperkt, 
merkt Carie regelmatig in de 
praktijk. ‘Onwetendheid over 
de eigen rol is groot. Stel dat 
een vader licht verstandelijk 
beperkt is of een verslaving 
heeft, dan weet zijn 6-jarige 
kind niet wat er precies aan de 
hand is, maar herkent wel het 
gedrag van vader en weet hoe 
daarmee om te gaan. Als dat 
besef van de mantelzorgrol 
er (later) wél is, speelt vaak 
schaamte een belemmerende 
rol om hulp te vragen. Vaak wordt dit gezien 
als klagen terwijl het omgekeerde juist het 
geval is.’

NIET VERSTOPPEN OF OVER ZWIJGEN
Juist door de situatie te erkennen en erover te 
praten, ontstaat ruimte voor positieve veran-
deringen en aandacht voor zaken waar anders 
over wordt gepiekerd. ‘Ik leg een jongere en 
betrokken ouder(s) uit dat zaken naast elkaar 
kunnen bestaan. Dat het normaal is te houden 
van iemand voor wie je zorgt en doet wat 
hoort, terwijl je aan de andere kant ook boos 
bent over de situatie en de impact die het op 
jouw leven heeft.’ Carie stimuleert jongeren 

te praten met bevriende leeftijdgenoten, maar 
ook met mensen die iets voor ze kunnen doen. 
‘Bijvoorbeeld met school. Die kan met een 
jongere meedenken en kijken welke onder-
steuning mogelijk is zodat zorgtaken beter te 
dragen zijn en de balans wordt hervonden.’

PRATEN ZORGT VOOR BEGRIP
Daarnaast wil Carie de angst die bij iemand 
kan leven die zorg ontvangt, wegnemen. 
‘Regelmatig denken mensen dat praten over 
hun situatie slecht is voor een kind, terwijl 
het omgekeerde eerder het geval is. Juist door 
te praten over alles wat er speelt, ontstaat 
begrip voor elkaar en verbinding. Als dit 
niet gebeurt, groeien mensen uit elkaar en 
begrijpen ze elkaar minder. Kortom, voorkom 
problematiseren van mantelzorgen door open 
over alles te praten.’

POSITIEVE ASPECTEN
Mantelzorgen roept soms associaties op als 
‘zwaar’ terwijl Carie in haar werk ook de 
mooie, positieve dingen ziet die het brengt. 
‘Ook voor jonge mantelzorgers! Ze leren niet 

alleen in praktische zin te 
zorgen voor een ander, maar 
ontwikkelen ook vaardighe-
den als rekening houden met 
een ander en inlevingsver-
mogen. Sociale vaardigheden 
die van waarde zijn voor de 
rest van het leven. Ook zijn 
gezinnen waar sprake is van 
een mantelzorgsituatie vaak 
bijzonder hecht.’

OMGEVING
Tot slot belicht Carie de rol 

die mensen in de omgeving van een man-
telzorger en hulpbehoevende kan vervullen. 
‘Wees alert in het oppikken van signalen die 
een indicatie kunnen zijn dat een jongere 
overbelast is. Denk aan te laat op school 
komen, cijfers die omlaag gaan, zich afzonde-
ren of slecht kunnen concentreren. Het gaat 
er niet om dat u zich mengt in de (gezins)
situatie, maar ga naast een jongere staan en 
stel open vragen.’

Een ander helpen die zorg 
nodig heeft, zeker als het 

iemand is van wie u houdt, 
voelt natuurlijk. Met die van-
zelfsprekendheid is niks mis, 

zegt mantelzorgconsulent  
Carie Moeskops. ‘Mantel- 

zorgen overkomt je. Iedereen 
kan als gevolg van bijvoor-
beeld ziekte of een ongeluk 

hulp nodig hebben. Belang-
rijk is dat u zich bewust bent 

van die mantelzorgrol, ook 
als een mantelzorger nog 

kind of jongere is.’

Wist u dat 
Er ongeveer  
35% van de 
16-plussers  

(circa 5 miljoen 
mensen) 

mantelzorg  
geven aan 

bekenden of  
naasten?
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‘Goed te combineren 
met kinderen’

Sinds november 2021 maakt Renate Lammers (34) deel 
uit van het Thuishulpteam Beverwijk van ViVa! Zorggroep. 
Vier dagen per week ondersteunt ze mensen in het huis-
houden. Een baan die haar veel voldoening geeft. In haar 
vrije tijd gaat ze graag met haar twee kinderen op stap: 
naar de kinderboerderij, het strand of naar familie. 

SliMMe briL
Innovatieve 
wondzorg 

Guus Boersma is een van de zeven wond-
verpleegkundigen van ViVa! Zorggroep. 

Hij vindt zijn werk mooi, zijn collega’s fijn 
en… het wondteam gaat sinds kort mee in 

zorg-technologische ontwikkelingen. 

Samen met wijkverpleegkundige 
Jeany Dijkhuizen heeft Guus 
de ‘slimme bril’ getest en hij 
is ook zeer te spreken over de 
‘wond’app die nu gebruikt wordt. 
In deze app vind je in een oog-
opslag het wondplan, de tijdlijn 

van de wond en de telefoonnummers waar je materialen 
kunt bestellen. 

Testen van slimme bril
Guus vertelt: ‘Omdat ons wondteam uitgebreid is, 
hebben wij gelegenheid gekregen voor het geven van 
scholingen. Medewerkers en ook onze artsen lopen 
regelmatig een dagje met ons mee. Wij worden altijd bij 
complexe wonden betrokken, die we graag “life” zien. 
Met de technologische uitvinding “de slimme bril” is dit 
van afstand mogelijk. Als ik meekijk met de slimme bril 
die de verpleegkundige op heeft, heeft zij haar handen 
vrij om handelingen uit te voeren. Samen met Jeany 
Dijkhuizen heb ik dit getest. Dit scheelt heel veel in 
tijd en efficiëntie, wat kwalitatief goede zorg oplevert. 
Daar doe je het voor. Zeker voor oudere cliënten is het 
meegenomen dat zij minder vaak naar het ziekenhuis 
hoeven te gaan. De slimme bril scoort hoog op efficiëntie 
en patiëntvriendelijkheid.’ 

Meer innovatie
‘Rond wondzorg vinden de laatste jaren veel ontwik-
kelingen plaats voor wat betreft inzichten en behan-
delingen. Het is erg interessant om hier deel van uit te 
maken. Momenteel doe ik bijvoorbeeld mee aan een 
onderzoek in het Rode Kruis Ziekenhuis. Koud plasma 
wordt op de wond aangebracht, wat bacteriën doodt, en 

VIER
VRAGEN

UITGELICHT TEKST: Moniek Moorman FOTOGRAFIE: Biebs Köhne von JaskiTEKST:  xxxx

1. Waarom koos je voor de zorg? 
‘Werken in de thuiszorg is goed te combineren 

met kinderen én ik ben een mensenmens. Ik heb de 
opleiding voor helpende gedaan, maar ontdekte dat 
het persoonlijk verzorgen en bijvoorbeeld wassen 
van mensen niets voor mij is. Toch wilde ik graag 
in de zorg werken. Omdat ViVa! in deze regio heel 
bekend is, heb ik daar als eerste gesolliciteerd. Ik kon 
direct aan de slag.’

2.Wat vind je leuk aan je werk? 
‘In de thuiszorg heb je met mensen van 

alle leeftijden te maken, niet alleen met ouderen.  
Ik kom zelfs bij leeftijdgenoten over de vloer. Jonge 
mensen leer ik hoe ze zelf het huishouden kunnen 
aanpakken. In dit werk is het sociale aspect ook heel 
belangrijk. Ik merk dat ik snel een band met mensen 
opbouw, dat vind ik mooi. Je kunt écht wat voor ze 
betekenen.’

3.Zou je het anderen ook aanraden?
‘Dat ligt eraan wie. Je moet efficiënt 

kunnen werken, maar ook goed met mensen kunnen 
omgaan. Als het minder goed met iemand gaat, moet 
je daarop kunnen inspelen. Je moet dus wel zorgzaam, 
sociaal en alert zijn. Als je dat bent, is dit mooi werk.’

4.Wat maakt jouw werkdag  
geslaagd? 

‘Ik wil altijd iets extra doen, het is fijn als dat ook 
lukt. Laatst heb ik wat hardnekkige vlekken uit 
iemands vloer geboend. De vloer was weer als  
nieuw, die mensen waren er zo blij mee. Soms kom 
je binnen bij iemand die heel verdrietig is, als je zo 
iemand met wat aandacht weer vrolijk kunt maken, 
is mijn dag helemaal goed.’

OoK WerkEN bij ViVa! ZOrggroEP? 
Ben je ook geïnteresseerd in werk waar-
mee je iets voor anderen kunt betekenen  
en jezelf kunt blijven ontwikkelen? Kijk op  
www.werkenbij.vivazorggroep.nl/ voor  
actuele vacatures.

via kleine elektrische schokjes komt de huid 
“tot leven”. Daardoor heelt de wond sneller. 
Het zou heel mooi zijn als deze behandeling 
succes heeft!’

Slimme bril in de wijkzorg
Jeany Dijkhuizen werkt als verpleegkundige 
en is aandachtsvelder wondzorg in het Kerk-
wegteam. ‘Ik had enige tijd geleden nog geen 
voorstelling van technologie in de praktijk. 
Maar nu gebruiken we de Medido, een slimme 
medicijndispenser en introduceren we de 
Tessa, een sociale robot die cliënten helpt 
om structuur in het dagelijkse leven aan te 
brengen. Ik ben heel positief. Mensen kunnen 
langer veilig thuis wonen door deze techno-
logieën. De test met de slimme bril was heel 
leuk. Ja, ik ben blij met de slimme bril!'

'dE sLimME 
BrIL scoort 

hoog 
oP eFfiCIëNtIe 
En PAtIënt-
VrIeNdeLijk-

HEid'
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W
at hebben Italië, Griekenland, Califor-
nië, Costa Rica en Japan met elkaar 
gemeen? Ze hebben allemaal een Blue 
Zone, oftewel een streek 
waarin opmerkelijk veel 
gezonde en gelukkige 
ouderen wonen. Hoe dat 
kan is inmiddels door 
verschillende onder-
zoekers uitgezocht. 

Wat blijkt? Hoewel de diverse Blue Zones 
verschillend zijn qua land, klimaat en 
ligging, zijn er ook duidelijke overeenkom-
sten. En die zitten vooral in de leefstijl van 
de bewoners. Verhuizen naar die gebieden is niet nodig 
om dezelfde gezondheidsvoordelen te behalen. Met een 
beetje goede wil kunt u ze ook zelf toepassen. Nog meer 
goed nieuws: u hoeft er niet voor naar de sportschool! 

Sociaal en ontspannen
De basis voor een gezond lang leven is grotendeels het 
bekende verhaal: regelmatig bewegen, gezond eten 
(veel groenten, fruit, noten, peulvruchten) en niet te 
veel stress. Toch gaan de bewoners in de Blue Zones 
niet naar de sportschool, ze blijven in conditie door veel 
te wandelen en hun eigen groente te verbouwen. Ook 
belangrijk zijn de sociale contacten, mensen ontmoeten 
elkaar vooral in het echt in plaats van op sociale media. 
Samen optrekken en samen aan tafel, en daar mag 
gewoon een glaasje wijn bij worden gedronken. Een 
dutje tussen de middag blijkt ook wonderen te doen, 
maar minstens zo belangrijk is het hebben van een ‘plan 
de vida’, ofwel een levensdoel. Elke dag opstaan met 

een doel voor ogen blijkt goed te zijn voor zeven extra 
gezonde levensjaren. 

80%-regel
Zelfs bij gezond eten is matigheid van 
belang. In de Blue Zones hanteert men de 
80%-regel, ofwel stoppen met eten wan-
neer je maag 80% is gevuld. Bij voorkeur 
met plantaardig eten, al hoef je zeker geen 
vegetariër te worden. Af en toe wat vlees 
of vis mag, maar groente en peulvruchten 
staan in elke Blue Zone hoog op het menu. 
Probeer het eens. Met een lekker recept, in 
goed gezelschap en eventueel een glaasje 

wijn erbij. Het is een aangename manier om aan uw 
gezondheid te werken. En dan morgen weer op met een 
‘plan de vida’. 

mEEr inFoRmatiE
Artikel op: www.thuiscomfort.nl (zoekterm: blauwe  
zones) Flitscollege op: www.youtube.com (zoekterm: 
blue zones Jaap Seidell) 

DiËtiStEN
Iedereen weet dat gezond eten belangrijk is, maar  
soms is de juiste voeding kiezen lastig in praktijk te  
brengen. De diëtisten van ViVa! Zorggroep helpen u 
graag op weg. Met persoonlijk advies en praktische  
begeleiding. Meer informatie? Kijk op:  
www.vivazorgroep.nl/zorg/behandeling/dietist  
of bel met ViVa!: 088 – 995 80 00. 

TEKST: Moniek MoormanZ iN  in gezond

LEKKER LANG 
LEVEN

Tot op hoge leeftijd vitaal en vrolijk door het leven gaan? Dat wil iedereen wel, 
maar hoe doe je dat? Bijvoorbeeld door de kunst af te kijken van de inwoners 
van de Blue Zones: de vijf plekken in de wereld met opvallend veel 
honderdplussers, die ook nog eens gezond en gelukkig zijn.  

Gezonde 
En gElUKKigE 

HONDErDPLussErS 
in DE blUE 

zoNES

r ecePt

chili con carne
met witte rijst en doperwten

INGREDIËNTEN:
100 gram rundergehakt 
1 stuk sjalot
1	teen	knoflook
1 halve paprika
1 klein blikje mais
85 gram ruine bonen 
1 mespuntje gember
1 mespuntje kerrie poeder
1 mespuntje cayenne peper
½ theelepel paprika poeder 
100 gram tomatenpulp met stukjes 
2 eetlepels tomaten ketchup 
60 gram witte rijst
1 klein blikje doperwten 
peper en zout naar smaak
bouillon of room (optioneel)

BEREIDINGSWIJZE:
Snijd de sjalot en het knoflookteentje fijn en bak deze kort in wat olie. Voeg het  
rundergehakt toe en bak dit met behulp van een garde rul. Voeg alle losse kruiden  
toe en verwarm deze kort mee. Warm ondertussen de doperwten op.

Kook de rijst gaar en meng de warm gemaakte doperwten door de warme rijst. 

Snijd de paprika in blokjes en voeg deze samen met de mais, tomatenpulp,  
ketchup en de bruine bonen toe aan de pan met gehakt en laat deze zachtjes circa  
10 minuten door pruttelen. Voeg eventueel naar smaak een scheutje bouillon of  
room toe om geheel nog wat smeuïger te maken. 

Heeft u geen tijd of bent u niet in staat om zelf te koken? 
Dit heerlijke gerecht kunt u ook bij Food Connect bestellen. 
Dat is lekker en gemakkelijk! Kijk op pagina 33 voor  
onze aanbieding.

Gezond en lekker eten, daar houden we bij Food Connect van. Onze koks bedenken en 
koken de lekkerste gerechten en om u te inspireren hebben wij een smakelijk recept voor 
u, namelijk: chili con carne met witte rijst en doperwten. Dit gerecht zit boordevol lekkere 
ingrediënten, perfect voor de lente! Wij leggen u graag uit hoe u dit gerecht maakt.
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Waar	kunnen	wij	u	mee	helpen?

UITNODIGING 

Voor een leuker, makkelijker  
en veiliger leven bent u bij ViVa! 
Ledenservice aan het juiste adres. 
Het lidmaatschap biedt leden-
voordeel en u schakelt heel een-
voudig hulp in. Als u ondersteu-
ning of zorg nodig heeft, dan  
helpen wij u op weg! 

Wist u dat?

Ook als u al zorg heeft van 
ViVa! Zorggroep of lid 
bent van ViVa! Ledenser-
vice en daar een vraag over 
heeft, óók dan helpen wij u 
verder. Wij doen onze ui-

terste best om u zo goed mogelijk te helpen, 
vriendelijk, zoals u van ons gewend bent. 
Dat is de belofte die wij aan u doen!

•  Onze e-mail nieuwsbrief ruim 6.000 
lezers heeft? Aanmelden kan heel 
simpel via ledenservice@vivazorg-
groep.nl  of via de website  
www.vivazorggroep.nl/ledenservice 
zodat u geen informatie, aanbieding  
en winactie meer mist!

•  U ViVa! Zorggroep óók kunt  
bereiken via WhatsApp? 

•  U met korting via ons uw rijbewijs-
keuring kunt laten doen?

 
•  U iedere eerste woensdag van de 

maand in de Thuiszorgwinkel in 
Heemskerk uw rollator gratis kunt 
laten nakijken?

•  Wij voor u ook bemiddelen voor  
kleine klusjes vanaf een tarief  
van €23,00? 

•  Onze belastingconsulent aan  
huis komt en van onze leden als  
cijfer een 9,5 krijgt?

•  Onze partner Verpleeghuis- 
voordeel vorig jaar bijna € 76.000,00 
voordeel heeft behaald voor leden?

 
•  Wij per jaar maar liefst 125.000  

telefoontjes aannemen?

CONtaCt 

Klant Informatie Centrum  
ViVa! Zorggroep (KIC)
088 – 995 80 00 
WhatsApp 06 - 144 61 726
info@vivazorggroep.nl  
www.vivazorggroep.nl
ViVa! Ledenservice  
088 – 995 88 22 
ledenservice@vivazorggroep.nl  
www.vivazorggroep.nl/ledenservice

E-mailNieuWSBriEF
Vindt u dit magazine leuk? Schrijf u 
dan in voor onze e-mail-nieuwsbrief 
boordevol aanbiedingen en infor-
matie. Aanmelden kan op: 
ledenservice@vivazorggroep.nl  
o.v.v. uw naam, adres, postcode en  
woonplaats en de tekst ‘Ik ontvang  
graag de e-mailnieuwsbrief met  
aantrekkelijke aanbiedingen en  
nieuws over wonen, welzijn en zorg’.  

inFoRmatiE
Wilt u meer weten over het lidmaatschap 
van ViVa! Ledenservice of lid worden?  
Kijk dan op www.vivazorggroep.nl/leden-
service. Telefonisch kunt u ons op  
werkdagen van 08.30-17.00 uur via  
088 - 995 88 22 bereiken.

zEt 10 JuNi iN UW AgENdA! 

Wat: Beter Beweegdag, informatie, advies 
en uitproberen van mobiliteitsproducten.
Tijd: 10.00-16.00 uur.
Waar: ViVa!/Medipoint Thuiszorgwinkel,  
Maltezerplein 35 (Zorgplein boven de  
DekaMarkt) in Heemskerk. 
U hoeft zich niet aan te melden en de  
toegang is GRATIS.
Wij kijken er naar uit om u weer  
persoonlijk te spreken en wie weet wint u 
wel zo’n mooie prijs!

     Kom NaAr de
BETER BEWEEGDAG 

                                 OP 10 jUni!    Op vrijdag 10 juni gaat 
het gebeuren! Namens 
ViVa! bent u van harte 

uitgenodigd om van 
10.00 tot 16.00 uur de 

Thuiszorgwinkel aan 
het Maltezerplein 35  

in Heemskerk te  
bezoeken. Deze dag 

staat in het teken van 
‘Beter bewegen, langer 

fit’. Ook als het allemaal 
niet meer vanzelf  

gaat, zijn er tal van  
oplossingen. U zult  

versteld staan!

O
nder het genot van een heerlijk kopje koffie 
of thee met iets lekkers erbij, krijgt u vrijblij-
vend persoonlijk advies over hulpmiddelen en 
mobiliteitsproducten zoals een scootmobiel, 
aangepaste fiets met elektrische ondersteuning 
en de rollator. Op deze dag kunt u het artikel 
uitproberen om te kijken of het product bij u 
past. Even een proefrondje maken in de nieuw-
ste scootmobiel of die lichtgewicht rollator 
uitproberen? Het kan allemaal! Ontspannen  

en comfortabel, in uw eigen tempo, onder begeleiding 
van deskundige adviseurs.
 
ViVa! Ledenservice is ook aanwezig op deze feestelijke 
dag bomvol activiteiten, een loterij met mooie prijzen, 
kras- en winacties en veel voordeel. Wij helpen u graag 
met uw vragen. Als lid heeft u altijd een streepje voor!

I N fORMAt i E  V iVA ! 
Ledenservice & KIC

@vivaledenservice WhatsApp + 06 – 144 61 726  

Wist u dat? 
Leden van ViVa! Ledenservice 

áltijd gratis gebruik kunnen maken 
van (loop)hulpmiddelen 
en minimaal 10% korting 
krijgen op alle aankopen?
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De gegeven woorden zijn – in alle richtingen – 
in het diagram verborgen. Sommige letters 
zijn meer dan één keer gebruikt. Plaats de 
resterende letters in het oplossingsbalkje 
voor de oplossing van deze puzzel.

Vers, gevarieerd en lekker eten, dat is waar Food Connect voor staat. We besteden 
veel aandacht aan onze gerechten. Aandacht voor verse ingrediënten, het bedenken, 
samenstellen en koken van de maaltijden. De gerechten van Food Connect dragen bij 
aan een evenwichtige leefstijl en zorgen voor een gevarieerd eetpatroon. Want lekker 
en gezond eten, dat maakt uw dag een stuk leuker!

Food Connect kookt met veel aandacht voor uw persoonlijke eetwensen. Zo wordt er graag rekening 

gehouden met uw dieet. Dagelijks is er een ruime keuze uit verschillende soorten vlees en vis, verse 

groenten, aardappelen, rijst, pasta en sauzen of samengestelde gerechten. Wist u dat er wekelijks wel 35 

verschillende menu’s zijn? Uniek is dat u zelf de maaltijd 

volledig kan samenstellen. Zo is er altijd de mogelijkheid 

om af te wisselen. En wist u dat de runderhachee het 

populairste stukje vlees is? Deze wordt wel 1500 keer per 

week besteld. U kunt kiezen uit verse gerechten voor in 

de koelkast en vriesverse gerechten voor in de vriezer. 

Uw bestelde gerechten worden veilig bij u thuisbezorgd. 

Een vaste bezorger komt wekelijks op een vast tijdstip uw 

maaltijden bezorgen, dat is wel zo prettig.

Wilt u de heerlijke gerechten van Food Connect 

vrijblijvend en voordelig proberen? Bestel dan een 

proefpakket van 3 maaltijden voor maar € 15,- of 5 

voor € 20,-, gratis thuisbezorgd. Als lid van de ViVa! 

Ledenservice betaalt u geen bezorgkosten t.w.v. € 2,45 

per bezorging op uw vervolgbestelling.

food connect, Almelo, tel. 0 888 - 10 10 10, www.vivazorggroep.uwmaaltijd.nl

runderlapje

kies 3 of 5 gerechten:

zalmfilet

rundergehaktbal

varkenshaasoesterkipsaté

spaghetti

tip

vul uw gegevens in:
Aanhef: Dhr / Mevr.  

Naam: 

Geboortedatum: 

Straat: 

Postcode:  

Plaats: 

Telefoon: 

vrijblijvend proberen

ontvang de maaltijden als:
 Gekoeld       Vriesvers

 Runderlapje
 Spaghetti
 Rundergehaktbal

 Kipsaté
 Zalmfi let
 Varkenshaasoester

Bel om te bestellen naar 0 888 - 10 10 10, 

of vul het formulier in en stuur dit gratis 

in een envelop op naar: Food Connect, 

Antwoordnummer 140, 7600 VB Almelo. 

U heeft geen postzegel nodig. 

 Ik geef Food Connect toestemming om mijn 
persoonsgegevens te verwerken, zodat ik een 
proefpakket kan bestellen. Ga naar foodconnect.nl/
privacyverklaring voor meer info.
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kies 3 of 5 gerechten:

tip

3 maaltijden 

€15,-
5 voor €20,-

gratis bezorgd
gratis puzzelboek als u 
binnen 2 weken bestelt

gratis 
bezorging 

voor 
leden

Elke dag heerlijk eten met Food Connect:

verse, lekkere & gezonde maaltijd

1e prijs
Spierkracht in de benen en armen herstellen? Deze ergo- 
nomische, compacte en handige fietstrainer helpt u hierbij. 
Verkoopprijs € 39,95. www.medipoint.nl

PUzzEl  MeE ! en win

ALERT              
AVONDMARKT         
BACTERIEN          
BLAUWSCHOKKERS     
BLOEMENSERVICE     
BUITENSPEELDAG     
CASE MANAGERS       
CITROENBONEN       
DAGBESTEDING       
DEMENTIE           
EGMOND AAN ZEE       
HUID               
HUISBEZOEK         
HULPMIDDELEN       
INTERNETBANKIEREN  
KLEINKINDEREN      
KOEIENKNUFFEL      
KOFFIE SCHENKEN     

KOUD PLASMA         
KRUKKEN            
LEDENKORTING       
LOTGENOTEN         
MANTELZORGWONING   
OPA- EN OMADAG        
OPLICHTER          
ROLLATOR           
SCHOORSTEENVEGER   
SLIMME BRIL         
THUISZORG          
TUINMAN            
VAKANTIEGEVOEL     
WANDELEN           
WEBINAR            
WONDTEAM           
ZIEKTEPROCES       
ZORGZAAM   

2e prijs
Een week lang gratis eten, 
ter waarde van 7 maaltijden. 
Beschikbaar gesteld door 
Food Connect.
www.foodconnect.nl

3e en 4e prijs
2 x Het boek Zorgliefde van Cynthia Poen, zorgbemiddelaar 
bij ViVa! Zorgroep, ter waarde van € 15,00. Een verzameling 
verhalen uit haar rijke werkleven, het schetst een beeld van  
wat werken in de zorg voor haar heeft betekent. Bestellen kan 
via www.uitjeervaring.nl/zorgliefde

WINNEN?
Schrijf de oplossing op een kaart en stuur deze 
voor 31 juli 2022 naar de redactie van ViVa! 
Ledenservice, Postbus 95, 1960 AB Heemskerk. 
U kunt ook een e-mail sturen naar  
ledenservice@vivazorggroep.nl
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Alle leden van ViVa! Ledenservice kunnen gebruikmaken 
van een uitgebreid pakket aan services en diensten. 

Ons aanbod zorgt ervoor dat u zo lang mogelijk prettig 
en comfortabel thuis kunt blijven wonen. Wij werken 

samen met betrouwbare en professionele leveranciers. 
ViVa! Ledenservice bemiddelt graag voor u. Zo bent u 

verzekerd van een vertrouwd gezicht en de beste 
dienstverlening. 

BEWAAROVERZICHT TEKST:  xxxx

HANDIG THUIS
•  Aanvullende mantelzorg, particulier
•   Audicien
•  Begeleiding en gezelschap ouderen
•  Belastinghulp
•  Computerservice/-les
•  Huishoudelijke hulp, particulier
•  Kapper
•   Klussendienst
•  Kleding & lingerie
•  ViVa! Maaltijdenservice
•  Opticien
•  Pedicure/manicure
•   Pruiken
•  Reparatie witgoed
•  Schilder
•  Schoonheidsspecialiste
•  Schoorsteenveger
•  Stomerij / wasserij
•  Thuisadministratie
•  Tuinonderhoud
•   Verhuisservice/boedelopslag
•  Verzorging & verpleging, particulier

MIJN VOORDEEL
•  Beautyarrangementen
• Bloemenservice
• Notaris
• Ontruimen woning
• Online cursussen
• Podoloog
• Rijbewijskeuring
•  Sauna
• Thuiszorgwinkel
• Uitvaartzorg
• VerpleeghuisVoordeel
• Zorg- en schadeverzekeringen

GEZOND LEVEN
•  Behandeling aan huis  

(bijvoorbeeld fysiotherapie)
•  Fitheidstest
•  Massage

VEILIG WONEN
•  Hulpmiddelen
•  Installeren woonhulpmiddelen
•  Loophulpmiddelen
•   Medipoint Thuisservice
•  Personenalarmering
•  Rollatorcheck

ACTIEF EN GEZELLIG
•  Fitness
• Ledenmagazine
• Yoga
• Zomaar een Praatje
• Zwemmen
•  Gezelschap van een jongere buddy

INFORMATIE OP MAAT
Heeft u een vraag op het gebied van wonen, 
zorg en welzijn? De Serviceadviseur zoekt  
samen met u naar antwoorden en op- 
lossingen. De adviseur is van maandag  
tot en met vrijdag tijdens kantooruren  
telefonisch bereikbaar via 088 – 995 88 22  
op per e-mail ledenservice@vivazorggroep.nl

diEnStEN ViVA! LEdeNsErvICE

Wat biedt ViVa! 
haar	leden?



Bij ViVa! Zorggroep bieden we je alle moge-
lijkheden tot scholing en ontwikkeling. Van  
verzorgende tot verpleegkundige op niveau  
5 en talloze andere functies. Bij ons staan 
jouw talenten en carrièrewensen centraal. 

Onze collega Esther Baron (46) heeft dit ervaren. In 
2010 begon ze bij ViVa! als thuishulp. In de periode van 
2013 tot en met 2019 ontwikkelde ze zich tot Helpende, 
IG’er en Verpleegkundige niveau 4 en 5. Alle opleidin-
gen hiervoor volgde ze binnen ViVa!. 

In de zorg kun je veel kanten op 
Over haar loopbaan binnen ViVa! zegt Esther zelf: 
‘Ik heb op al mijn werkplekken zo veel geleerd! In de 
zorg kun je oneindig veel kanten op en bij ViVa! in het 
bijzonder. Dankzij de brede ontwikkeling die ViVa! mij 
geboden heeft, ben ik in staat om altijd in mogelijkheden 
voor de cliënt te denken, rekening houdend met alle gel-
dende protocollen, richtlijnen en procedures. Denken in 
mogelijkheden om de allerbeste zorg voor onze cliënten 
te regelen is wat ik het liefste doe en wat helemaal bij 
mij past.’

Van vrijwilliger tot medewerker 
Onze collega Nicole Talsma (45) volgde een heel ander 
traject. Nadat haar oma in woonzorgcentrum Waterrijck 
kwam te wonen, ging zij daar als vrijwilliger aan de slag. 
‘Totdat het zorgteam mij op de mogelijkheid van een 
betaalde functie wees. Ik solliciteerde en ik had niet 
gedacht dat ik het zo leuk zou vinden! Ik zei altijd dat 
ik niet in de zorg wilde werken, en kijk mij nou!? Ik ben 
gastvrouw in de huiskamer, zorg voor eten, drinken, doe 
een spelletje, lak nagels of draai krulletjes. Ik ben er 
voor de extra aandacht, als onder-
deel van onze warme zorg.’

Werken bij ViVa!
ViVa! Zorggroep is een organisatie 
waar je kunt groeien, als mens 
en als medewerker. Je krijgt veel 
kansen en je wordt uitgedaagd. 
Nieuwsgierig naar onze mogelijk-
heden om te werken en te leren? 
Neem dan contact op met een 
van onze recruiters via 
solliciteren@vivazorggroep.nl.

Bij ViVa! 
staat jouw 

ontwikkeling 
centraal

Nicole Talsma en haar oma

Overweeg jij om te werken in de zorg?

Esther Baron


