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Met de juiste zorg 
gaat het u beter
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Bij ViVa! Zorggroep vindt u een breed 
pakket aan zorg en diensten. Zorg die 
is toegespitst op uw vraag en situatie. 
Voorlichting, advies, begeleiding, 
zorg aan huis en wonen in een 
woonzorgcentrum of een verpleeghuis. 

Wij werken wijkgericht. Wij streven ernaar 
dat u zo lang mogelijk in uw eigen huis, 
in uw eigen woonomgeving kan blijven 
wonen, indien u dat wenst. Met de zorg 
die u nodig heeft en die u vraagt.  
Wij bieden onze zorg en diensten aan de 
provincie Noord Holland, van Haarlem 
tot Alkmaar. Op onze website vindt u een 
uitgebreid overzicht van onze diensten in 
ons verzorgingsgebied.
In de uitvoering van ons beleid wordt 
ViVa! Zorggroep terzijde gestaan door 
de lokale cliëntenraden en centrale 
cliëntenraad. Daarnaast maakt de hulp 
van vrijwilligers in de diverse wijken het 
verschil voor onze cliënten.

Voor al uw wensen en vragen kunt u 
bij ons terecht aan één loket. Dat is 
wel zo gemakkelijk! 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 er om dat u zich 
goed voelt. ViVa! Zorggroep neemt u de 
zorg uit handen, zodat er ruimte is om 
te genieten. Want goede zorg betekent 
kwaliteit van leven. 
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Goede zorg is enorm belangrijk.  
Altijd en voor iedereen. 
Jong en oud, gezond of ziek:  
met de juiste zorg gaat het u beter. 
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Zorg aan huis



Hulp bij het huishouden
Afwassen, bed opmaken, wassen, 
strijken, stofzuigen. Het zijn terugkerende 
bezigheden die deel uitmaken van ieder 
huishouden. Wanneer u ouder wordt, net 
een operatie achter de rug heeft of ziek 
op bed ligt, kunnen deze huishoudelijke 
taken een probleem vormen.  
ViVa! Zorggroep helpt u tijdelijk of 
blijvend bij het schoonhouden van uw 
woning, het opmaken van uw bed en 
al die andere kleine huishoudelijke 
activiteiten.  

Persoonlijke verzorging
Van de ene op de andere dag kan 
de vanzelfsprekendheid van talloze 
dagelijkse handelingen ineens verdwenen 
zijn. Als u zich om wat voor reden dan 
ook korte of langere tijd niet zelf kunt 
verzorgen, helpen wij u hierbij.  
ViVa! Zorggroep biedt hulp bij het uit 
bed komen, douchen, baden, wassen, 
aan- en uitkleden en het klaarmaken van 
de broodmaaltijd. Overdag, ’s avonds 
of in het weekend, onze zorg is altijd 
beschikbaar.    

Verpleging
We zijn het liefst onafhankelijk en in 
onze eigen omgeving. Soms heeft 
u na opname in een ziekenhuis nog 
verpleging nodig. Onze professionele 
verpleegkundigen komen dan bij u 
thuis om te adviseren over het gebruik 
van medicijnen, hulpmiddelen en 
voorzieningen. Natuurlijk zorgen zij ook 
voor de praktische verpleging, zoals het 
toedienen van injecties, wondverzorging 
en het verwisselen van een katheter. 
Ook mensen die in de laatste levensfase 
zijn en thuis willen sterven, bieden wij 
persoonlijke verpleging aan huis.    

Gespecialiseerde verpleging
Indien na een operatie gespecialiseerde 
hulp, speciale apparatuur of extra tech-
nische vaardigheid vereist is, kunnen wij 
u thuis verplegen. U hoeft dus niet langer 
dan strikt noodzakelijk in het ziekenhuis 
te blijven. Onze verpleegkundigen komen 
u persoonlijk instrueren en bijstaan,  
wanneer u thuis komt met bijvoorbeeld 
een infuus, sondevoeding of een pompje 
voor het toedienen van medicijnen. 
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Er kunnen zich allerlei situaties voordoen waarbij u behoefte heeft aan 
zorg in de vertrouwde omgeving. Een herstelperiode na een ongeluk 
of de lichamelijke beperkingen die voortvloeien uit ziekte of het 
ouder worden: allemaal vragen ze om speciale ondersteuning en extra 
begeleiding bij de dagelijkse gang van zaken. ViVa! Zorggroep brengt 
deze zorg bij u thuis. 



Advies, instructie en voorlichting
Ieder (gezondheids)probleem is anders 
en vraagt om een eigen aanpak en 
specifieke kennis van zaken. De ervaren 
verpleegkundigen van ViVa! Zorggroep 
kunnen u deze gespecialiseerde hulp 
bieden. Op uiteenlopende terreinen als 
astma en andere longaandoeningen, 
diabetes, stoma- en wondverzorging, 
incontinentie, CVA en hartfalen en 
verschillende vormen van kanker geven  
zij advies over verzorging, hulpmiddelen 
en aanpassingen in huis. Zij wijzen u de 
weg in de veelheid aan voorzieningen.

Begeleiding
Soms doen zich gezinssituaties voor 
waarbij extra begeleiding en coaching 
een welkome steun in de rug zijn. 
Wanneer er sprake is van psychosociale 
problemen kunnen wij u ondersteunen 
bij de organisatie en uitvoering van de 
huishouding. Wij helpen u bij het plannen 
en uitvoeren van de dagelijkse activiteiten 
of het aanleren van vaardigheden, zoals 
het doen van uw administratie, maar ook 
bij de opvoeding van uw kinderen.  

Dagverzorging
Als zelfstandig wonende oudere kunt u 
overdag deelnemen aan georganiseerde 
activiteiten in een woonzorgcentrum.  
Hier vindt u een uitgebreid programma 
van sociale- en/of (re)creatieve activiteiten, 
waar u in gezelschap van anderen 
aan mee kunt doen. Het houdt u 
actief en betrokken. Vaak worden de 
gemeen schappelijke activiteiten in de 
dagverzorging gecombineerd met lichte 
verzorging en begeleiding.  

Dagbehandeling
In de meeste verpleeghuizen en 
woonzorgcentra kunt u terecht voor 
dagbehandeling en paramedische 
hulp, zoals fysiotherapie. Maar ook 
als er sprake is van psychogeriatrische 
aandoeningen, zoals de ziekte van 
Alzheimer, krijgt u op de dagbehandeling 
gespecialiseerde begeleiding. Veel 
cliënten bezoeken de dagbehandeling 
meerdere dagen per week.     

Paramedische behandeling
Binnen ViVa! Zorggroep werken 
logopedisten, fysiotherapeuten, 
ergotherapeuten, psychologen en 
diëtisten die gespecialiseerd zijn in de 
behandeling en begeleiding van de ouder 
wordende mens. Zij kunnen ook bij u 
thuis komen voor de behandeling. 

Activiteiten 
In de diverse vestigingen van ViVa! 
Zorggroep vinden regelmatig activiteiten 
plaats die niet alleen door bewoners 
bijgewoond kunnen worden, maar ook 
toegankelijk zijn voor buurtbewoners 
en andere belangstellenden. Zo worden 
er concerten, optredens van koren of 
muziekgroepen, lezingen en markten 
georganiseerd. Daarnaast bevindt zich 
op de locaties vaak een restaurant waar 
iedereen een maaltijd kan gebruiken 
of een kopje koffie kan komen drinken. 
Neem voor meer informatie contact op 
met de vestiging bij u in de buurt.
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Maaltijdservice
Maaltijdservice Tafeltje Dekje is een 
voorziening voor ouderen in de regio 
IJmond. De maaltijden zijn bestemd 
voor iedereen die (tijdelijk) niet in staat 
is zelf te koken. De maaltijden worden 
gekookt door Culivers die de maaltijden 
op een speciale manier bereidt, zodat ze 
lang houdbaar blijven. Deze maaltijden 
moeten vewarmd worden in de 
magnetron. Bovendien wordt er speciaal 
voor ouderen gekookt en is de smaak 
uitstekend. Diëten zijn geen probleem.

Ontmoetingscentra
Zorgen voor mensen met dementie is een 
zware taak. Daarom worden in Midden-
Kennemerland ontmoetingscentra 
opgezet waar mensen met dementie 
en hun verzorgers ondersteuning wordt 
geboden. De ontmoetingscentra zijn 
bedoeld voor mensen met een lichte 
tot matig ernstige dementie en hun 
mantelzorgers, veelal familie, vrienden 
of buren. Het ontmoetingscentrum 
helpt deelnemers om te gaan met de 
vergeetachtigheid en biedt mantelzorgers 
informatie en steun in het omgaan met 
de vergeetachtige persoon.  
In Heemskerk heeft ViVa! Zorggroep 
een dergelijk ontmoetingscentrum, 
in Beverwijk en Castricum zijn deze 
centra in ontwikkeling, waarbij ook 
dagbehandeling zal plaatsvinden.
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Wonen met zorg



Wanneer zelfstandig thuis wonen niet mogelijk is, biedt het 
woonzorgcentrum of verpleeghuis u alle zorg en diensten in een 
geborgen omgeving. ViVa! Zorggroep beschikt over diverse woningen 
waar u hulp, verzorging, verpleging en begeleiding kunt krijgen. 

Langdurig verblijf
In een woonzorgcentrum of verpleeghuis 
kunt u langdurige ondersteuning en 
begeleiding voor uw persoonlijke en 
huishoudelijke verzorging ontvangen. 
Bovendien treft u onder een dak allerlei 
voor zieningen en activiteiten aan. U kunt 
er naar de kapper, een boodschap doen, 
iets drinken en een praatje maken in het 
café. Voor begeleiding en verzorging 
van lichamelijke en psychische klachten 
of aandoeningen, is gespecialiseerde 
therapeutische of medische hulp 
beschikbaar. Ook jongdementerenden 
krijgen bij ons de vereiste aandacht.

Kortdurend verblijf/opname
Bij revalidatie, na bijvoorbeeld een 
operatie of een herseninfarct, kunt u in een 
verpleeghuis terecht voor een kortdurend 
verblijf. Persoonlijke verzorging en 
verpleging worden gecombineerd met een 
aanbod van begeleiding en behandeling. 
Ook in een woonzorgcentrum is een kort 
verblijf (maximaal zes weken) mogelijk. 

In- en aanleuningwoning
Bij een aantal woonzorgcentra zijn in- en 
aanleunwoningen aanwezig. Hier kunt 
u zelfstandig wonen. Hoe intensief de 
zorg en dienstverlening is, hangt af van 
uw situatie en wensen, maar er is veel 
mogelijk. Medische hulp en verpleging  
is altijd dichtbij en indien nodig  
24 uur per dag beschikbaar. 

Seniorenwoning
Het wonen in onze seniorenwoningen 
Nieuw Akerendam biedt u alle vrijheid 
om eigen keuzes te blijven maken. Het 
is een gelijkvloers appartement met een 
goed geoutilleerde keuken en ruime 
badkamer. Deze seniorenwoningen 
bieden de 24-uurs aanwezigheid van een 
servicecoördinator, op wie u een beroep 
kunt doen. Daarnaast is er een groot 
aantal voorzieningen waar u als bewoner 
gebruik van kunt maken. 

Wonen met zorg
Bij wonen met zorg is zelfstandig wonen 
het uitgangspunt. Maar er kunnen zich 
situaties voordoen waarbij hulp nodig 
is. Hulp bij het huishouden, persoonlijk 
verzorging of verpleging, of begeleiding. 
Dat is een geruststellende gedachte. 
Nieuwbouwcomplex Meerestein is voor 
bewoners die comfort, service en privacy 
zoeken op het moment dat er al enige 
zorg en ondersteuning nodig is of extra 
voorzieningen in de woning nodig zijn.  
De woningen zijn ingericht voor 
(toekomstig) gebruik van een rollator  
of rolstoel.
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Gezond zijn
en blijven



Voedingsvoorlichting en dieetadvisering
Onze diëtisten kunnen u met voorlichting 
en persoonlijke adviezen begeleiden 
wanneer u dat zelf wenst of uw arts 
of specialist dat adviseert. Algemene 
voedingsadviezen worden tijdens 
spreekuren gegeven, maar als het voor 
u niet mogelijk is naar ons toe te komen, 
bezoeken onze diëtisten u thuis.

Jeugdgezondheidszorg
Jeugdgezondheidszorg richt zich op de 
zorg en ondersteuning van ouders met 
kinderen van nul tot vier jaar. Op het 
consultatiebureau wordt met regelmatig 
gezondheidsonderzoek de ontwikkeling 
en groei van uw kind gevolgd. De thema-
bijeenkomsten bieden informatie en advies 
over voeding, verzorging en opvoeding. 
De consultatiebureaus zorgen ook voor de 
periodieke inentingen.

Thuiszorgwinkel
In de thuiszorgwinkel vindt u een 
uitgebreid assortiment aan hulpmiddelen, 
verpleeg- en comfortartikelen. Voor een 
thuisbevalling hebben wij alles in huis en 
wanneer u bijvoorbeeld met uw been in 
het gips zit, kunt u hier terecht voor een 
paar krukken. Verpleging thuis wordt een 
stuk makkelijker met verstelbare 
bedden en ondersteken. 

Al onze artikelen kunt u lenen, huren of 
kopen. De thuiszorgwinkel verzorgt ook  
de keuring van uw rollator of rolstoel.

Mantelzorg
De zorg van een zieke of gehandicapte 
partner, huisgenoot, vriend of buur is zeker 
op lange termijn een zware belasting.  
Hoe vanzelfsprekend mantelzorgers 
hun hulp vaak ook zien, ook zij hebben 
behoefte aan ondersteuning, begeleiding 
en advies. Hiervoor kunt u terecht bij ViVa! 
Mantelzorg.

SenZ
SenZ, de ledenorganisatie van ViVa! 
Zorggroep biedt u diverse voordelen. 
Aanvullend op de reguliere zorgproducten 
van ViVa! Zorggroep kunnen abonnees 
van SenZ bijvoorbeeld gebruik maken van 
een servicepakket. Als pas    houder krijgt u 
verder korting op cursussen, workshops, 
een zorgverzekering en verschillende 
servicediensten en producten. Indien 
nodig kunt u voor deskundig advies en 
persoonlijke begeleiding terecht bij de 
Ledenconsulent.
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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 onze zorgorganisatie 
beschikken wij over een schat aan kennis en ervaring op dit gebied. 
Deze wordt 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.  
De thuiszorgwinkel biedt u een breed assortiment aan hulpmiddelen 
en verpleegartikelen.
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Het aanvragen van 
zorg en diensten



ViVa! Zorggroep houdt van duidelijkheid en transparantie. Voor alle 
zorg en diensten kunt u bij ons aan één loket terecht. Hiervoor belt u 
eenvoudig het centrale telefoonnummer: 088 995 80 00 (lokaal tarief). 
Wij zorgen er voor dat u bij de juiste afdeling terechtkomt. 

De aanvraag 
U kunt zorg en diensten aanvragen via 
het telefoonnummer 088 995 80 00.
U wordt doorverbonden met de 
juiste afdeling. In de meeste gevallen 
krijgt u een medewerker van afdeling 
Zorgbemiddeling aan de lijn.

Indicatie
Voor sommige zorgdiensten doen 
wij zelf de indicatie, voor andere is 
een indicatie nodig van het Centrum 
indicatiestelling zorg (CIZ). 
Voor huishoudelijke hulp heeft u een 
indicatie van uw gemeente nodig. 
ViVa! Zorggroep kan u helpen bij 
de aanvraag. Bij aanmelding krijgt u 
van ons informatie over de te nemen 
stappen. 
Als u acute zorg nodig heeft, starten wij 
zonder uitstel met de gewenste zorg en 
diensten.

Het eerste gesprek
Alle aanvragen voor zorg en diensten 
worden persoonlijk in behandeling 
genomen. Bij aanvang van de zorg heeft 
u een gesprek met een medewerker van 
ViVa! Zorggroep. U krijgt dan informatie 
over de zorg die verleend wordt en  
de voorwaarden waaronder de zorg 
wordt verleend. 

Het privacyreglement en het 
klachtenreglement worden toegelicht. 
Vanzelfsprekend krijgt u op dat 
moment ook informatie over uw vaste 
contactpersoon.

Aanvang van zorg
U ontvangt bij de aanvang van de zorg 
en dienstverlening in de meeste gevallen 
een zorgovereenkomst en de daaraan 
verbonden leveringsvoorwaarden.
Mocht u informatie wensen over 
het medicatiebeleid, ons ethisch 
beleid en ons beleid betreffende de 
vrijheidsbeperking, dan kunt u deze 
informatie altijd aan uw contactpersoon 
vragen.
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De kosten



Iedereen kan gebruik maken van de zorg en diensten van ViVa! 
Zorggroep. De meeste zorgdiensten die wij u aanbieden worden 
betaald uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) of de 
Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO). Ook kunt u bij ons met 
een persoonsgebonden budget of als particulier zorg inkopen.  

Eigen bijdrage
Voor huishoudelijke hulp, verpleging 
en verzorging aan huis geldt een 
eigen bijdrage. Ook als u in een 
woonzorgcentrum of verpleeghuis woont, 
geldt een eigen bijdrage. De hoogte 
van de eigen bijdrage wordt bepaald 
door de overheid. ViVa! Zorggroep 
heeft daar geen invloed op. De rekening 
ontvangt u van het Centraal Administratie 
Kantoor (CAK). Uw inkomen, leeftijd, 
gezinssituatie en het aantal uren zorg 
bepalen samen de hoogte van de eigen 
bijdrage. Voor vragen over de eigen 
bijdrage kunt u het CAK bellen.  
Zie hiervoor de telefoonnummers op 
pagina 19. 
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Bereikbaarheid

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 bij u in de buurt? 
Bel ons centrale nummer voor onze 
locaties in uw omgeving.

Jeugdgezondheidszorg
Onze consultatiebureaus vindt u ook 
bij u in de buurt. Bel 088 995 95 95 
voor het adres van het dichtst-
bijzijnde consultatiebureau.
Op www.vivazorggroep.nl vindt u alle 
locaties van Jeugdgezondheidszorg.

Thuiszorgwinkel 
Voor de uitleen, verhuur en verkoop van 
verpleegartikelen en hulpmiddelen kunt u 
terecht in de thuiszorgwinkel. 
• Maltezerplein 35, Heemskerk
 Telefoonnummer 0900 250 00 06

SenZ
Voor een klein bedrag per jaar kunt u lid 
worden van SenZ. Als pashouder krijgt 
u korting op diverse servicediensten 
en producten. U kunt zich telefonisch 
aanmelden op 088 995 88 22 (lokaal 
tarief) of via de website www.senzpas.nl.

ViVa! Mantelzorg
is bereikbaar tijdens kantooruren op  
het algemene nummer 088 995 80 00. 

Paramedische diensten
Voor informatie over onze diensten, zoals 
logopedie, fysiotherapie, ergotherapie, 
psychosociale zorg en diëtetiek kunt u 
contact opnemen via het telefoonnummer 
088 995 7420. U kunt zich laten 
doorverbinden met de medewerker van 
de gewenste discipline. 



Hoofdkantoor
ViVa! Zorggroep 
Parlevinkerstraat 23
1951 AR Velsen-Noord
Postbus 95
1960 AB Heemskerk
T 088 995 8000
E info@vivazorggroep.nl
I www.vivazorggroep.nl

Zorgbemiddeling
T 088 995 86 42
   088 995 86 43

Heemskerk
Woonzorgcentrum Sint Agnes
Zamenhof 65
1962 GA 

Woonzorgcentrum Westerheem
Westerheem 90
1964 EJ 
Ook aanleunwoningen

Verpleeghuis Heemswijk
Heemswijk 1 
1964 RM 

Waterrijck, woningen met 
verpleeghuiszorg
Lessestraat 8
1966 SG 

Verpleeghuis Meerstate
Mozartstraat 91
1962 AB

Heemskern, wijkcentrum
Maltezerplein 29 
1961 JC 

Thuiszorgwinkel 
Maltezerplein 35
1961 JC

De Citadel, gezondheidscentrum
Steenhouwerskwartier 29
1967 KD 

Castricum
Woonzorgcentrum De Boogaert
De Boogaert 20
1901 GN

Verpleeghuis Heemstate
Duinenbosch 3A
1901 NT

Woonzorgcentrum De Santmark 
De Santmark 1 
1901 WZ
Ook aanleunwoningen

ViVa! Zorggroep 
Vestiging Castricum
Geesterduinweg 5
1902 CB

Haarlem
ViVa! Zorggroep
Vestiging Haarlem
Schipholweg 1
2034 LS
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Adressen

De vestigingen van Jeugdgezondheidszorg 
Kennemerland zijn niet in deze brochure opgenomen.

N.B. Verschillende woonzorgcentra hebben 
verpleeghuisplaatsen



Beverwijk 
Woonzorgcentrum en dagverzorging 
Lommerlust
Peperstraat 17
1941 GA

Woonzorgcentrum Huis ter Wijck
Plesmanweg 1 
1945 WK
Ook aanleunwoningen

Bree-peper, kleinschalig wonen
Breestraat 154 - 156 - 156a
1941 EN 

Wijkcentrum Prinsenhof 
Beatrixlaan 2-8
1947 HS

ViVa! Zorggroep 
Vestiging Beverwijk
Bullerlaan 4 B
1945 SR 

Nieuw Akerendam
Seniorenwoningen
Meester van Lingenlaan 2
1942 BJ

Meerestein
Woningen met zorg en  
ondersteunende diensten
J. Van der Hoopstraat 
1945 TS

Limmen
Woonzorgcentrum De Cameren
Lage Weide 3
1906 XA
Ook aanleunwoningen

Akersloot 
Woonzorgcentrum Strammerzoom
Mozartlaan 1 B
1921 XC

Uitgeest 
Woonzorgcentrum Geesterheem 
Dokter Brugmanstraat 15
1911 EN

ViVa! Zorggroep
Vestiging Uitgeest
Middelweg 25
1911 EA

Heiloo
Woonzorgcentrum Overkerck
Stationsweg 92 C
1852 LN
Ook aanleunwoningen

Woonzorgcentrum De Loet
De Loet 1
1851 CR
Ook aanleunwoningen
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ViVa! Zorggroep
P Postbus 95, 1960 AB Heemskerk
E info@vivazorggroep.nl
I www.vivazorggroep.nl 
T 088 995 80 00 (lokaal tarief)

CIZ
regio Alkmaar 088 789 13 00
(gem. Heiloo) 
regio Haarlem 0900 235 29 89
(gem. Beverwijk, Heemskerk, Uitgeest, Castricum en Velsen)

CAK 
WMO 0800 19 25
Zorg zonder verblijf 0800 19 25
Zorg met verblijf 0800 00 87

Zorgkantoor 
Noord-Holland Noord 072 527 80 90
Kennemerland 0900 235 29 89

Belangrijke 
telefoonnummers



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

ViVa! Zorggroep
Kwaliteit van leven SV
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