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Gezond zijn is een groot goed. Daarom doen we er alles aan zo 
lang mogelijk fit en gezond te blijven. Binnen ViVa! Zorggroep 
beschikken wij over een schat aan ervaring en kennis op dit gebied. 
Deze worden op verschillende manieren ingezet om u te adviseren 
en bij te staan. 

U kunt bij ons onder meer terecht voor dieetadviezen en 
ondersteuning bij mantelzorg. In onze consultatiebureaus begeleiden 
wij de ontwikkeling en opvoeding van jonge kinderen. Onze 
thuiszorgwinkels bieden u een breed assortiment aan hulpmiddelen 
en verpleegartikelen. En als u lid wordt van onze organisatie, middels 
Servicepaspoort, kunt u van veel aantrekkelijke kortingsregelingen 
gebruikmaken op het gebied van een zorgverzekering, (sport) 
cursussen, workshops en gemaksdiensten voor jong en oud. In deze 
brochure vindt u alle vormen van onze zorg- en dienstverlening die met 
gezond zijn en blijven te maken hebben. Tevens leest u waar u deze 
producten en diensten kunt verkrijgen, wat u hiervoor moet doen en 
welke kosten eraan verbonden zijn. 



4 Informatie

1.  Voedingsvoorlichting en 
dieetadvisering

Wat kan de diëtist voor mij betekenen?
De diëtist begeleidt u bij de gewenste 
verandering in uw voedingsgewoonten. 
Zij kan u helpen en motiveren uw nieuwe, 
gezonde gewoonten vol te houden.  
Het is de specifieke deskundigheid 
van een diëtist om een persoonlijk 
dieetadvies samen te stellen. Bij de 
samenstelling hiervan wordt nadrukkelijk 
rekening gehouden met de knelpunten 
die u ervaart. Hierdoor is de kans op 
succes op de lange termijn groot.
De diëtist geeft bijvoorbeeld 
voedingsadviezen bij 
•	overgewicht (ook bij kinderen);
•	behandeling van extreem overgewicht 

met behulp van een maagbandje;
•	 voeding voor verstandelijk 

gehandicapten;
•	diabetes;
•	ondervoeding;
•	 verhoogd cholesterolgehalte;

•	 sondevoeding;
•	 voedselallergie bij zuigelingen;
•	 voedselintolerantie;
•	 sportvoeding;
•	 hart- en vaatziekten;
•	 sportdieet;
•	obstipatie. 

Persoonlijke begeleiding
De begeleiding door de diëtist 
bestaat uit een eerste gesprek en een 
vervolgbegeleiding op het spreekuur of 
in cursusverband. In het eerste gesprek, 
dat ongeveer drie kwartier in beslag zal 
nemen, wordt gekeken naar uw huidige 
voedingspatroon en welke rol die voeding 
speelt bij uw klachten.
Op basis van dit eerste gesprek wordt 
een persoonlijk dieet samengesteld en 
besproken op welke wijze u hiermee aan 
de slag kunt gaan. Ook worden afspraken 
gemaakt over de vervolgbegeleiding.  

Een gezond eetpatroon draagt bij aan het dagelijkse welbevinden. Als u dan ook 
iets wilt weten over voeding en gedrag bij gezondheid en ziekte dan kunnen 
de diëtisten van ViVa! Zorggroep u helpen uw voedingsgewoontes op een 
verantwoorde manier aan te passen. Naast de begeleiding die de diëtiste u biedt bij 
gezondheidsproblemen, kan zij u ook adviseren uw voedingsgewoonte aan te passen 
als u bijvoorbeeld intensief sport beoefent, als u zwanger bent of als u een dagje 
ouder wordt. 



Na afloop van deze consulten beschikt u 
over voldoende inzicht, kennis en vaardig-
heden om het dieet te blijven volgen. 

Groepsvoorlichting
De diëtist geeft voorlichting aan zowel 
patiëntengroepen als aan medewerkers uit 
de gezondheidszorg, bijvoorbeeld artsen 
of doktersassistenten. Deze voorlichting 
gebeurt op uitnodiging waarbij in overleg 
het onderwerp bepaald wordt. Er worden 
ook cursussen georganiseerd waarvoor 
geïnteresseerden zich kunnen aanmelden. 
De onderwerpen van deze cursussen 
lopen uiteen van ‘voeding en diabetes’, 
‘voeding en reuma’, ‘specifieke diëten’ tot 
‘voeding voor cliënten van thuishulpen A’. 

Voedingsbeleid van organisaties
Diverse organisaties vragen om 
advies bij het opzetten van voedings-
beleid. Dit gebeurt zowel voor 
kinderopvangvoorzieningen en scholen 
als voor organisaties waar het welzijn van 
medewerkers een belangrijk onderwerp 
is. Een goed voedingsbeleid kan voor 
organisaties een bijdrage leveren aan 
bijvoorbeeld het terugdringen van het 
ziekteverzuim. 

Wat zijn de kosten? 
Dieetadvisering, via verwijzing, is 
opgenomen in de basisverzekering.  
Bent u aanvullend verzekerd, dan heeft 
u veelal recht op extra uren. Raadpleeg 
hiervoor uw zorgverzekeringspolis. 
U kunt ook zonder verwijzing bij ons 
terecht. De kosten voor begeleiding 
komen dan voor eigen rekening. 
Voor cliënten die (aanvullende) 
verpleeghuiszorg ontvangen van ViVa! 
Zorggroep is dieetbegeleiding kosteloos. 

Dieetspreekuren 
In diverse wijkgebouwen in de regio geeft 
de diëtist individuele dieetbegeleiding. 
Deze gesprekken vinden plaats op 
afspraak en kunnen zowel overdag als 
tijdens avondspreekuren ingepland 
worden. De wijkgebouwen zijn zoveel 
mogelijk in de buurt van de cliënten. 
Mocht u niet in de gelegenheid zijn om 
daar naar toe te komen dan bestaat ook 
de mogelijkheid van een huisbezoek. 
Voor een dieetadvies heeft de cliënt een 
verwijzing nodig van een arts.

Telefonisch spreekuur
De diëtist houdt tweemaal per week een 
telefonisch spreekuur. Dit spreekuur is 
bedoeld voor vragen waarop een kort 
antwoord mogelijk is. Voor uitgebreide 
adviezen kan een afspraak worden 
gemaakt. Dit telefonisch spreekuur is 
gratis. Het telefoonnummer is  
088-995 74 20.  

5Informatie



2.  Jeugdgezondheidszorg 
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Tijdens de eerste vier levensjaren maakt 
uw kind een enorme groei en ontwikkeling 
door. Binnen het consultatiebureau staat 
een team van jeugdverpleegkundigen, 
artsen en assistenten u met raad en daad 
terzijde. Deze medewerkers geven 
praktische adviezen, deskundige 
begeleiding en voorlichting.

De bezoeken in vogelvlucht
In de eerste week na de geboorte van uw 
kind komt de wijkassistente bij u langs 
voor de gehoorscreening en de hielprik. 
Als uw kind twee weken oud is, komt de 
wijkverpleegkundige na afspraak bij u thuis 
of spreekt zij met u af in het wijkgebouw. 
Na de kraamtijd bezoekt u in de eerste 14 
maanden ongeveer acht keer het 
consultatiebureau. Uw kind wordt 
gewogen en gemeten, krijgt inentingen en 
het gehoor- en gezichtsvermogen wordt 
getest. De lichamelijke en verstandelijke 
ontwikkeling van uw kind wordt 
nauwgezet gevolgd. Om uw kind tegen 
een aantal gevaarlijke infectieziekten te 
beschermen kunt u uw kind laten inenten. 
Deze inentingen worden gegeven tijdens 
de bezoeken aan het consultatiebureau.
 
Afstemming op u en uw kind
Jeugdgezondheidszorg wordt zoveel 
mogelijk afgestemd op de behoefte van 
de ouders en de situatie van het kind. 
Ouders blijken bij een eerste kind soms 

meer behoefte aan advies te hebben dan 
bij een tweede kind. Normaal gesproken 
gaan wij uit van het standaardpakket.  
In het kennismakingsgesprek kunt u uw 
wensen kenbaar maken bij de wijk-
verpleeg kundige en hierover verdere 
afspraken maken.

Extra consulten op afspraak 
Voor sommige ouders is het hebben van 
een kind niet altijd gemakkelijk en loopt 
het met de opvoeding wat minder soepel 
dan verwacht. Maakt u zelf een dergelijke 
periode door met uw kind en heeft u 
behoefte aan ondersteuning, vraag dan 
om een extra afspraak met de 
wijkverpleegkundige. Dit gesprek kan ook 
bij u thuis plaatsvinden. Ook met de arts 
kunt u extra afspraken maken, 
bijvoorbeeld als u vragen heeft over de 
gezondheid en de ontwikkeling van uw 
kind. Zo nodig kunnen zij u doorverwijzen 
naar andere, gespecialiseerde instanties.
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Als uw kind tussen nul en vier jaar is, kunt u rekenen 
op jeugdgezondheidszorg van Jeugdgezondheidszorg 
Kennemerland. Met al uw vragen over de ontwikkeling, 
groei en opvoeding van uw baby of peuter kunt u bij 
ons terecht. Onze medewerkers beantwoorden vragen, 
kijken of uw kind zich goed ontwikkelt en geven u 
advies en voorlichting.



Wat zijn de kosten? 
De diensten van jeugdgezondheidszorg 
zijn gratis. 

Hoe regel ik deze zorg? 
U kunt op werkdagen tussen 8.30-17.00 
uur contact opnemen met het 
Bedrijfsbureau van Jeugdgezondheids-
zorg Kennemerland, via telefoonnummer 
088-995 95 95, of per e-mail  
jgz@jgzkennemerland.nl

U kunt met al uw vragen over (borst)
voeding, verzorging, ontwikkeling of 
opvoeding ook bij ons terecht tijdens de 
volgende spreekuren: 
•	Telefonisch inhoudelijk spreekuur: 
 De wijkverpleegkundigen die dit 

spreekuur houden, zijn op werkdagen 
bereikbaar via telefoonnummer  
088-995 95 95.  

•	 Inloopspreekuren: 
 Op alle locaties zijn inloopspreekuren 

voor zuigelingen en peuters waarop 
u zonder afspraak kunt binnenlopen. 
Tevens is er een vaccinatiespreekuur 
waarin u de mogelijkheid heeft om, 
buiten het consult om, uw kind te laten 
vaccineren. 
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Maken en wijzigen van afspraken 
Voor het maken of wijzigen van afspraken 
kunt u op werkdagen van 8.30-17.00 uur 
contact opnemen met het Bedrijfsbureau 
van Jeugdgezondheidszorg 
Kennemerland, via telefoonnummer 
088-995 95 95, of per e-mail  
jgz@jgzkennemerland.nl.

Openingstijden consultatiebureaus 
De consultatiebureaus worden op 
werkdagen gehouden tussen 8.30 en 
17.00 uur. Op sommige locaties bestaat 
de mogelijkheid om tussen 17.15 en 
19.00 uur het avondbureau te bezoeken. 
Informatie hierover kunt u krijgen bij de 
wijkverpleegkundige of bij het 
Bedrijfsbureau Jeugdgezondheidszorg.

Voor adressen van de consultatiebureaus 
en overzicht van de spreekuren kunt u 
kijken op www.vivazorggroep.nl.
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3.    Thuiszorgwinkel  
Voor lenen, huren of kopen  
van hulpmiddelen, verpleeg-  
en comfortartikelen
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Als u graag mobiel wilt blijven, als 
de gewone dagelijkse handelingen 
niet meer zo gewoon zijn of als u 
herstellende bent van een medische 
ingreep dan heeft de Thuiszorgwinkel 
vast en zeker het antwoord voor u. 
Wij hebben een groot assortiment 
praktische artikelen en hulpmiddelen 
die het leven makkelijker maken.
  
Het aanbod varieert van rollators,  
krukken en seniorenfauteuils tot 
borstkolven, hometrainers en sport-
bandages.  
De medewerkers van de Thuiszorgwinkel 
zijn op de hoogte van de nieuwste 
ontwikkelingen en geven u graag een 
deskundig en persoonlijk advies. U kunt 
bij de thuiszorgwinkel artikelen lenen, 
kopen en huren. U kunt deze artikelen 
zelf ophalen, maar vaak kunt u ze ook 
gratis thuis laten bezorgen.

Artikelen lenen
Als u ziek wordt of tijdelijk minder mobiel 
bent en liever thuis blijft wonen, dan kunt 
u hulpmiddelen en verpleegartikelen 
lenen bij de uitleenservice van de 
Thuiszorgwinkel. Dat is heel makkelijk 
en voorkomt het maken van onnodige 
kosten. Sommige artikelen kunt u zelfs 
gratis lenen en worden vergoed uit de 
Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten. 
Kom voor een uitgebreid overzicht naar 
de Thuiszorgwinkel of neem telefonisch 
contact met ons op. 

Voor wie is de uitleenservice? 
De uitleenservice is voor iedereen in 
Nederland beschikbaar. De kosten 
worden vergoed uit de Algemene Wet 
Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). U kunt 
maximaal 6 maanden de hulpmiddelen 
gratis lenen. Indien u in het werkgebied 
van ViVa! Zorggroep woont, kunnen de 
hulpmiddelen ook gratis thuisbezorgd 
worden. U kunt de thuiszorgwinkel bellen 
of dit ook voor uw gemeente geldt.
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Hoe vraagt u het hulpmiddel aan? 
U kunt bellen met de uitleenservice  
op nummer 0900-25 00 06 of langsgaan 
bij de Thuiszorgwinkel. Als u langsgaat  
bij de Thuiszorgwinkel, vergeet dan  
niet uw zorgpasje mee te nemen.  
Voor een deel van de hulpmiddelen is een 
indicatie nodig van een gespecialiseerde 
verpleegkundige.
 
Artikelen maar even nodig? Dan huren!
Soms heeft u een hulpmiddel maar kort 
nodig of worden de kosten niet vergoed. 
Dan is huren vaak een prima oplossing. 
Enkele voorbeelden van wat u kunt huren 
zijn een babyweegschaal, sta-op stoel, 
borstpomp of hometrainer. Vraag in de 
winkel naar de mogelijkheden. Het aantal 
artikelen dat u kunt huren wordt steeds 
groter. De meeste leen- en huurartikelen 
zijn direct uit voorraad leverbaar. U kunt 
ze dan ook direct meenemen. Vergeet 
niet uw legitimatiebewijs mee te nemen 
als u het artikel op komt halen.

Gratis bezorging
Is het afhalen van een hulpmiddel van 
de uitleen voor u niet mogelijk? Neem 
telefonisch contact met ons op zodat wij 
de artikelen (gratis) bij u thuis kunnen 
bezorgen. Als u voor 16.00 uur ’s middag 
belt, leveren wij de eerstvolgende 
werkdag. Uiteraard halen we de 
hulpmiddelen ook weer (gratis) bij u op. 

Termijn
Hulpmiddelen worden maximaal 3 
maanden uitgeleend. Na deze periode 
ontvangt u een herinneringsbrief. U mag 
de periode eventueel met 3 maanden 
verlengen. Voor het verstrijken van 6 
maanden ontvangt u van ons de tweede 

herinneringsbrief. Hierin staat de uiterste 
datum van retour en het huurbedrag dat 
in rekening wordt gebracht indien het 
artikel niet wordt geretourneerd.

Bij de Thuiszorgwinkel kunt u ook 
kopen!
Naast het lenen of huren van 
hulpmiddelen kunt u ook bij de 
Thuiszorgwinkel terecht voor het kopen 
van hulpmiddelen of comfortartikelen. 
Het assortiment van de Thuiszorgwinkels 
omvat duizenden artikelen en dat is 
teveel om in deze uitgave op te noemen.
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Een kleine greep uit ons 
verkoopassortiment: 
Zitten  diverse sta-op stoelen en 

seniorenfauteuils, zit- en 
rugkussens 

Slapen  hoog/laag bedden, matrassen, 
kussens (onder meer Tempur 
traagfoam) 

Conditie  hometrainers, 
bloeddrukmeters, 
lichttherapielampen en 
stappentellers 

Mobiliteit  rollatoren, wandelstokken, 
krukken, scootmobiels en 
rolstoelen 

Allergie  matrashoezen, slopen en 
dekbedhoezen 

Voeding  aangepast bestek en 
keukengerei, speciale bekers 

Bewegen  sportbandages en 
braces, infrarood- en 
massageapparaten 

Baby  borstpompen, spenen, 
cadeauartikelen, speelgoed 

Comfort  thermokleding, infrarood 
cabines, voetenwarmers en 
sloffen

Diversen  helping hand, telefoon met 
grote toetsen (ook in GSM-
uitvoering), computer voor 
senioren

Als u een hulpmiddel langer dan 
6 maanden (of permanent) wilt 
gebruiken, informeert u dan bij 
ziektekostenverzekeraar of gemeente 
naar een mogelijke vergoeding. 

Adressen en openingstijden 
Thuiszorgwinkel Beverwijk 
Büllerlaan 10 
1945 SR  Beverwijk
Telefoonnummer: 0900-25 00 06

Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 
9.00 tot 17.00 uur, zaterdag van 9.00 tot 
13.00 uur. Meer informatie kunt u ook 
vinden op www.vivazorggroep.nl.
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4.  Tandem biedt 
mantelzorgondersteuning 



Ondersteuning aan u als mantelzorger 
De medewerkers van Tandem kunnen 
veel voor u betekenen in deze situaties. 
Zij kunnen regeltaken van u overnemen, 
een vrijwilliger inzetten om u te ontlasten, 
een luisterend oor bieden en nog veel 
meer. Uw vraag en uw situatie staan cen-
traal. In een gesprek bij u thuis of ergens 
op kantoor in de buurt van uw huisadres 
brengen zij alles in kaart en bekijken 
waarbij u hulp kunt krijgen. Indien nodig 
helpen zij met het opzetten/regelen van 
bepaalde hulp, hulpmiddelen of andere 
ondersteuning.

Tandem biedt buddyzorg 
Tandem heeft tevens een grote groep 
vrijwilligers die als buddy ingezet kunnen 
worden als u al langere tijd ziek bent of 
opeens ernstig ziek wordt. Dan kan het 
prettig zijn ondersteuning te krijgen van 
iemand die er helemaal voor u is.  
Een buddy komt gemiddeld een dagdeel 
in de week bij u langs. U maakt daar 
samen afspraken over. Een buddy blijft 
zo lang bij u als nodig is. Dat kan een jaar 
zijn maar ook langer of korter.

Bij Tandem aan de slag als vrijwilliger  
of buddy
Als vrijwilliger ontlast u een mantelzorger 
in de zorg die hij/zij verleent. U neemt 
tijdelijk de zorg over. Als buddy biedt u 
ondersteuning aan een chronisch zieke. 
Er worden cursussen gegeven, bijeen-
komsten georganiseerd en u ontvangt 
TandemNieuws, de informatiekrant van 
Tandem. Daarnaast bestaat er een onkos-
ten- of een reiskostenvergoeding.

Lotgenoten 
Bij Tandem komen verschillende lotge-
notengroepen samen. Het samen delen 
van ervaringen staat centraal in deze 
groepen. Dit zorgt voor erkenning en 
herkenning. Ook wordt er regelmatig met 
een thema gewerkt en krijgt u informa-
tie en tips over uw eigen situatie. Er zijn 
verschillende lotgenotengroepen gericht 
op de ziekte van de persoon voor wie de 
mantelzorger zorgt.

Cursussen
Tandem verzorgt diverse cursussen voor 
mantelzorgers. Vaak helpen deze de 
mantelzorger beter met de situatie om te 
gaan en het zorgen langer vol te houden. 
De meeste cursussen zijn gericht op het 
vergroten van de draagkracht van de 
mantelzorger.

Meer weten
Heeft u een vraag of wilt u over een 
onder werp meer informatie? Dan kunt u 
op de website kijken: www.tandemzorg.nl.
Het kantoor van Tandem is te vinden 
aan de Kleermakerstraat 51A, 1991 JL in 
Velserbroek, telefoon 023-8910610. 
De ondersteuning van Tandem is 
kosteloos en u hebt geen indicatie van 
het CIZ nodig.
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Zorgt u voor een familielid, buurman/buurvrouw of vriend/vriendin? Dan kan de zorg 
wel eens zwaar worden en kunt u overbelast  zijn. Tandem, een organisatie voor 
mantelzorgondersteuning, probeert u op verschillende manieren te ondersteunen 
zodat u voldoende draagkracht ontwikkelt om het zorgen vol te houden.
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5. SenZ
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Aanvullend op de reguliere 
zorgproducten van ViVa! Zorggroep 
kunnen abonnees van SenZ gebruik 
maken van een servicepakket. 
Als abonnee krijgt u korting op: 
servicediensten aan huis (zoals 
kapper, pedicure of maaltijdservice), 
cursussen (van 100% Zwanger tot 
Geheugentraining) en op collectieve 
(zorg) verzekeringen. Maar ook het 
regelen van Personenalarmering is via 
SenZ mogelijk. En bij de Thuiszorgwinkel 
ontvangt u 10% korting bij aanschaf 
van producten. Daarnaast ontvangen 
abonnees driemaal per jaar het ledenblad 
SenZ en worden de abonnees op de 
hoogte gehouden middels digitale 
nieuwsbrieven. 

SenZ is er voor iedereen: van jonge 
gezinnen tot fitte & actieve senioren én 
iedereen die aanvullende hulp nodig 
heeft. 

Aanmelding en kosten 
De kosten van een jaarabonnement voor 
SenZ gelden per huishouden per jaar. 
Aanmelden, actuele kosten voor een 
jaarabonnement en meer informatie over 
de diensten en cursussen kunnen via de 
website www.senzpas.nl bekeken worden. 
Bellen kan natuurlijk ook: 088-9958822.
U kunt zich ook schriftelijk aanmelden 
via de gedrukte antwoordkaart in deze 
brochure. Voor het complete overzicht 
van alle diensten en cursussen van SenZ 
kunt u de brochure via bovenstaand 
telefoonnummer aanvragen of 
downloaden via www.SenZpas.nl.

Gezond zijn en blijven willen we natuurlijk allemaal.  
Ook SenZ, de ledenservice van ViVa! Zorggroep, helpt 
u daarbij. Zo’n 42.000 huishoudens zijn al abonnee van 
SenZ. Als u abonnee wordt, kunt u profiteren van diverse 
aantrekkelijke voordelen. 



6.  Meer informatie over  
ViVa! Zorggroep 
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Voor al uw wensen en vragen kunt u bij 
ons terecht aan één loket. Dat is wel zo 
makkelijk. Onze deskundige medewerkers 
begrijpen precies wat u nodig heeft. 
Het spreekt voor zich dat persoonlijke 
aandacht voor de cliënt voorop staat. 
En daarbij past een vertrouwd gezicht. 
Daarom hechten wij sterk aan continuïteit. 
Uiteindelijk gaat het erom dat u zich 
goed voelt. ViVa! Zorggroep neemt u de 
zorg uit handen, zodat er ruimte is om 
te genieten. Zo stelt ViVa! Zorggroep u 
in staat om zo lang mogelijk zelfstandig 
thuis te blijven wonen. 

Wij willen onze diensten zo organiseren 
dat cliënten deze in de eigen woon-
omgeving kunnen ontvangen, in hun 
eigen wijk kunnen blijven wonen.  
Daarom hebben we gekozen voor 
wijkgericht werken. Bij wijkgericht werken 
staan de wensen van mensen centraal. 

Al onze zorg en diensten kunt u vinden 
in onze algemene brochure ‘Goede 
zorg betekent kwaliteit van leven’. In de 
brochure ‘Een bewuste keuze’ vindt u 
onze woonzorgcentra en verpleeghuizen 
met hun karakteristieken op een rij.  
En in onze brochure ‘Zorg aan huis’ staat 
alle informatie over de diensten die thuis 
geleverd kunnen worden, van Hulp bij 
het Huishouden tot gespecialiseerde 
verpleging thuis. 

ViVa! Zorggroep is bereikbaar tijdens 
kantooruren op 088-995 80 00. Buiten 
kantooruren kunt u dit nummer ook 
bellen voor spoedgevallen. Schrijven of 
mailen kan natuurlijk ook.

ViVa! Zorggroep
Parlevinkerstraat 23
1951 AR Velsen-Noord
Postbus 95
1960 AB  Heemskerk
T 088-995 80 00
E info@vivazorggroep.nl
I www.vivazorggroep.nl

Bij ViVa Zorggroep vindt u een breed pakket aan zorgdiensten. 
Zorg die is toegespitst op uw vraag en situatie. Voorlichting, 
advies, begeleiding, zorg aan huis en wonen in een 
woonzorgcentrum of een verpleeghuis.

19Informatie



20 Algemeen

ViVa! Zorggroep 
Parlevinkerstraat 23
1951 AR Velsen-Noord
Postbus 95
1960 AB Heemskerk
T 088-995 80 00
E info@vivazorggroep.nl
I www.vivazorggroep.nl

Jeugdgezondheidszorg Kennemerland
Hoofdkantoor 
Kleermakerstraat 51 A
1991 JL Velserbroek
T 088-995 95 95 
E jgz@jgzkennemerland.nl
I www.vivazorggroep.nl

SenZ
Diensten-aan-huis, cursussen en 
bewegingsaanbod 
Postbus 95
1960 AB Heemskerk
T 088-995 88 22
I www.senzpas.nl

Tandem
Kleermakerstraat 51A
1991 JL Velserbroek
T 023-891 06 10
I www.tandemzorg.nl

Thuiszorgwinkel Beverwijk
Büllerlaan 10
1945 SR Beverwijk
T 0900-250 00 06
I www.vivazorggroep.nl

Uitleenpunt Velserbroek
Mandenmakersstraat 2
1991 JG Velserbroek
T 0900-250 00 06

Voedingsvoorlichting en 
dieetadvisering
T 088-995 74 20 
E dietisten@vivazorggroep.nl
I www.vivazorggroep.nl

Adressen



Aanmelding nieuw lid

Ja, hierbij machtig ik SenZ om eenmaal per jaar het lidmaatschapsgeld van 

onderstaand bank- of gironummer af te schrijven.

Aanvrager

Voorletter(s) Man/vrouw

Achternaam

Adres

Postcode/woonplaats

Geboortedatum

Telefoonnummer 

Mobiel

E-mail *

BSN (Burger Service Nummer) van aanvrager

Partner

Voorletter(s) Man/vrouw

Achternaam

Geboortedatum

BSN partner

Giro-/bankrekeningnummer

Handtekening aanvrager 

 

Datum

Stuur deze bon in een ongefrankeerde envelop naar:
SenZ, Antwoordnummer 504, 1940 WB  Beverwijk
*) voor toezending van de digitale nieuwsbrief



ViVa! Zorggroep
Kwaliteit van leven





ViVa! Zorggroep
Kwaliteit van leven

hoofdkantoor
Parlevinkerstraat 23
1951 AR  Velsen-Noord

correspondentieadres
Postbus 95
1960 AB Heemskerk

T 088-995 80 00 (lokaal tarief)

E info@vivazorggroep.nl
I www.vivazorggroep.nl SV

 0
03

7 
(0

21
0)


