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Wat is tijdelijk verblijf?
Bij een tijdelijk verblijf of kortdurende 
opname ontvangt u tijdelijk verzorging en 
ondersteuning in een van de vestigingen 
van ViVa! Zorggroep. De verblijfsduur is 
maximaal 6 weken en kan zonodig met 
een zelfde termijn verlengd worden.  
Als dit nodig mocht zijn dan wordt dit 
met u besproken. Na uw verblijf gaat u  
in principe terug naar uw thuissituatie, 
eventueel aangevuld met hulp op het 
gebied van huishouding, verzorging en/of 
verpleging.

U kunt van tijdelijk verblijf gebruik maken 
als:
•  degene die altijd voor u zorgt ziek 

wordt of met vakantie gaat;
•  u alleen woont en ziek wordt;
•  u uit het ziekenhuis komt, maar toch 

nog even aan moet sterken om weer 
voor uzelf te kunnen zorgen.

Waar komt u tijdelijk te wonen?
In de vestigingen van ViVa! Zorggroep* 
zijn diverse appartementen die speciaal 
bestemd zijn voor tijdelijke bewoners. 
Afhankelijk van de vestiging verblijft  
u in een woon- slaapkamer appartement 

met eigen douche en toilet, een twee-
persoons  kamer of een appartement waar 
de toilet en badkamer zich op de gang 
bevinden. De standaard inventaris bestaat 
uit een bed, nachtkastje, televisie, radio, 
eetkamertafel en stoelen, salontafel en 
een gemakkelijke stoel. Niet in alle 
vestigingen is er een telefoonaansluiting. 
Is er wel telefoon dan zijn de telefoon-
kosten wel voor eigen rekening.
De inrichting en faciliteiten verschillen  
per vestiging.

Waar kunt u gebruik van maken? 
U kunt van dezelfde mogelijkheden 
gebruik maken als de ‘vaste’ bewoners, 
zoals:
•  de beschikbaarheid van 24-uurs zorg  

(u kunt hulp krijgen bij het wassen,  
naar bed gaan aankleden, eten en  
het huishouden);

•  de warme maaltijden en broodmaaltijden;
•  recreatieve en culturele activiteiten, 

zoals zingen, biljarten, kienen, bewegen 
op muziek, handwerken, koersbal of 
een uitstapje buitenshuis; 

• religieuze bijeenkomsten;
•  het winkeltje, de kapper, pedicure  

en bibliotheek (indien aanwezig) en 
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Een woonzorgcentrum of verpleeghuis kan tijdelijk onderdak bieden als u tijdelijk 
niet in staat bent om zelfstandig te wonen en voor uzelf te zorgen. In deze folder 
leest u meer informatie over deze dienst van ViVa! Zorggroep. 
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•  het beschikken over linnengoed en 
handdoeken. 

Het wassen van kleding dient door 
derden te worden gedaan. In veel 
vestigingen zijn wasautomaten en drogers 
aanwezig.

Komt u in aanmerking voor tijdelijk 
verblijf? 
U komt in aanmerking voor tijdelijke 
verblijf als:
•  u in de regio (Heemskerk, Beverwijk, 

Castricum en Uitgeest of Heiloo) woont;
•  het niet goed mogelijk is in de eigen 

thuissituatie de benodigde hulp te 
bieden;

•  de benodigde hulp binnen de 
mogelijkheden van het woon- en 
zorgcentrum geboden kan worden;

•  als zeker is dat een vooraf afgesproken 
termijn niet wordt overschreden.   

Daarbij heeft u een indicatie nodig.  
Deze indicatie wordt vastgesteld door  
het Centrum Indicatie Zorg (CIZ). 

De tijdelijke opname kan niet gebruikt 
worden in afwachting van definitieve 
opname in een woonzorgcentrum of elders. 

Wat zijn de kosten?
De kosten van tijdelijk verblijf is geregeld 
via de AWBZ en wordt grotendeels 
vergoed. U betaalt een inkomens-
afhankelijke bijdrage.

In sommige vestigingen van ViVa! 
Zorggroep bestaat ook de mogelijkheid 
om te logeren. Hier heeft u geen 
CIZ-indicatie voor nodig; u betaalt het 
verblijf dan zelf. 

Meer informatie?
Wilt u meer informatie over tijdelijk 
verblijf, dan kunt u contact opnemen met 
het Bureau Zorgbemiddeling van ViVa!  
Zorggroep. Zij zijn bereikbaar op 
kantoordagen van 8.30 – 17.00 uur via 
het telefoonnummer 088-995 86 40.
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Woonzorgcentrum Sint Agnes
Zamenhof 65
1962 GA  Heemskerk
T 088-995 7200

Woonzorgcentrum Westerheem
Westerheem 90
1964 EJ  Heemskerk
T 088-995 7250

Woonzorgcentrum en dagverzorging 
Lommerlust
Peperstraat 17
1941 GA  Beverwijk
T 088-995 7120

Woonzorgcentrum Huis ter Wijck
Plesmanweg 1  
1945 WK  Beverwijk
T 088-995 7000

Woonzorgcentrum Strammerzoom
Mozartlaan 1 B
1921 XC  Akersloot
T 088-995 7950

Woonzorgcentrum Geesterheem 
Dokter Brugmanstraat 15
1911 EN  Uitgeest
T 088-995 7800

Woonzorgcentrum De Cameren
Lage Weide 3
1906 XA  Limmen
T 088-995 7650

Woonzorgcentrum De Boogaert
De Boogaert 20
1901 GN  Castricum
T 088-995 7550

Woonzorgcentrum De Santmark 
De Santmark 1 
1901 WZ  Castricum
T 088-995 7500

Woonzorgcentrum Overkerck
Stationsweg 92 C
1852 LN  Heiloo
T 088-995 7675

Woonzorgcentrum De Loet
De Loet 1
1851 CR  Heiloo
T 088-995 7725

* Elk woonzorgcentrum en verpleeghuis 
van ViVa! Zorggroep heeft zijn eigen 
brochure. In deze zogenoemde 
locatiebrochure vindt u alle informatie 
over die specifieke vestiging. Omdat niet 
alle informatie die daarin staat ook geldt 
voor cliënten met een tijdelijk verblijf kunt 
u het best contact opnemen met de 
vestiging waar u tijdelijk zult verblijven.


