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In deze brochure vindt u informatie die nuttig 
voor u kan zijn als u problemen ervaart bij 
het zelfstandig wonen. Misschien denkt 
u na over wonen in een aanleunwoning, 
woonzorgcentrum of verpleeghuis. Dan is 
het logisch dat u daar eerst wel eens wat 
meer over wilt weten. Wij vertellen u eerst 
iets over de mogelijkheden om zo lang 
mogelijk zelfstandig te blijven wonen. In het 
vervolg van deze brochure leest u wat een 
woonzorgcentrum of verpleeghuis voor u kan 
betekenen, hoe een aanvraag voor een van 
onze huizen in zijn werk gaat, wat de kosten 
zijn en waar u bij uw keuze op moet letten. 
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begeleiding en huishoudelijke verzorging. 
Ook als u thuis woont, kunt u intensieve 
zorg of verpleging ontvangen, zorg 
die u ook in een verpleeghuis of 
woonzorgcentrum kunt krijgen.  
In onze brochure ‘Zorg aan huis’  
leest u hier meer over. Ook kunt u  
deze informatie vinden op onze  
website www.vivazorggroep.nl. 

Als het toch niet lukt of niet verstandig 
lijkt om zelfstandig thuis te blijven 
wonen, biedt een woonzorgcentrum 
of verpleeghuis uitkomst. Hier zijn alle 
vormen van zorg en diensten die u 
nodig heeft voorhanden; persoonlijke en 

huishoudelijke verzorging, behandeling 
door bijvoorbeeld een arts of fysio
therapeut, begeleiding bij ziekte.  
De meeste voorzieningen en activiteiten 
zijn dan binnen handbereik, zoals een 
winkel, kapper of bibliotheek. 
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1. Zelfstandig blijven wonen

Als u wat ouder bent, zult u merken 
dat u geleidelijk aan steeds meer 
hulp nodig heeft bij dagelijkse 
activiteiten zoals wassen, aankleden, 
koken en schoonmaken. Soms krijgt 
u hulp van familieleden of vrienden 
of heeft u al professionele hulp van 
een medewerker bij het huishouden 
of het wassen. Toch kan u het gevoel 
bekruipen dat het steeds moeilijker 
wordt op uzelf te blijven wonen.

De meeste mensen willen graag zo lang 
mogelijk zelfstandig blijven wonen.  
De overheid stimuleert dat er ook steeds 
meer woningen komen die geschikt zijn 

voor ouderen. In deze woningen kunt u 
vaak gebruik maken van diensten die het 
zelfstandig wonen mogelijk maken.  
Denk aan het verzorgen van maaltijden 
aan huis of het doen van klusjes in de 
woning. 

Daarnaast zijn er steeds meer mogelijk
heden om zelfstandig te blijven wonen 
in uw eigen huis of appartement en 
tegelijkertijd diensten te gebruiken van 
ViVa! Zorggroep. Deze diensten worden 
aangeboden bij u thuis, ongeacht in 
wat voor woning of wooncomplex u 
woont. Het gaat dan bijvoorbeeld om 
persoonlijke verzorging, verpleging, 
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Als u komt wonen in één van de woon
zorgcentra van ViVa! Zorggroep, krijgt u 
uw eigen appartement met een eigen zit/
slaap kamer of een zit en slaapkamer die 
van elkaar zijn gescheiden. In de meeste 
woningen is een klein keukentje ingericht 
voor het klaarmaken van koffie en thee of 
een eenvoudige maaltijd.  
In een woonzorgcentrum kunt u uw eigen 
dagindeling bepalen. Als u wilt, kunt u 
uw maaltijden op uw eigen appartement 
bezorgd krijgen, maar u kunt ook in  
de eetzaal uw maaltijd nuttigen.  
Op geregelde tijden krijgt u koffie en  
thee.
Het wonen met anderen geeft cliënten 
vaak een gevoel van veiligheid. 

In de woonzorgcentra kunt u ook deel
nemen aan verschillende recreatieve 
activiteiten, zoals biljarten, handwerken, 
kienen, film, soosmiddagen, koersballen, 
koorzang, bewegen voor ouderen, 
optredens, enzovoorts. In elk huis vinden 
activiteiten plaats. Voorzieningen zoals een 
kapper, pedicure en een klein winkeltje 
zijn doorgaans ook aanwezig. Maar uw 
geestelijk welzijn is ook in goede handen: 
in elk woonzorgcentrum kunt u een 
beroep doen op de geestelijk verzorger, 
bij wie u met allerlei levensvragen of 
moeilijkheden terecht kunt.

De medewerkers van ViVa! Zorggroep 
proberen zoveel mogelijk aan te sluiten 
bij uw wensen, gevoelens en ervaringen. 

Ze zoeken met u naar mogelijkheden om 
uw eigen leven in de nieuwe situatie vorm 
te geven zodat uzelf zo veel mogelijk 
de regie kunt behouden. Regelmatig 
wordt uw situatie met u en/of uw familie 
besproken. Zo kan worden bekeken of u 
lichamelijk of geestelijk meer zorg nodig 
heeft. ViVa! Zorggroep biedt deze extra 
zorg in uw nieuwe woonsituatie zo lang 
mogelijk.

In enkele van onze woonzorgcentra 
zijn ook verpleegafdelingen 
gehuisvest of wonen mensen met een 
verpleeghuisindicatie. Hier kunnen 
cliënten verpleeghuiszorg ontvangen. 
De zorg die zij ontvangen staat 
onder verantwoordelijkheid van een 
specialist ouderengeneeskunde. Ook 
zijn er afdelingen waar cliënten tijdelijk 
opgenomen worden, bijvoorbeeld om te 
revalideren na een heupoperatie. 

  

7Informatie

In een woonzorgcentrum wonen ouderen 
die niet meer in staat zijn om zelfstandig 
te wonen. Ze hebben bijvoorbeeld 
onder  steuning nodig bij hun lichamelijke 
verzorging en het huishouden. 

2.  Wonen in een  
woonzorgcentrum 



4.  Het verschil tussen een 
woonzorgcentrum en een 
verpleeghuis

Als u veel zorg en verpleging nodig heeft 
kan een verpleeghuis de beste woonvorm 
zijn. Een verpleeghuis van ViVa! Zorggroep 
biedt mogelijkheden voor verblijf, zorg en 
behandeling bij lichamelijke problemen 
en geestelijke achteruitgang. U kunt hier 
permanent maar ook tijdelijk terecht,  
bijvoorbeeld voor revalidatie. Net als in 
een ziekenhuis kunt u in een verpleeghuis 
24 uur per dag een beroep doen op  
professionele zorg en behandeling.

De verpleeghuizen van ViVa! Zorggroep 
beschik ken over ruime tweepersoons
kamers. Er zijn twee soorten verpleeghuis
zorg:

• Psychogeriatrische verpleeghuiszorg 
wordt verleend aan cliënten met ziekten 
als dementie.

• Somatische verpleeghuiszorg is bestemd 
voor mensen bij wie beperkingen en als  
gevolg van een lichamelijke aandoening 
op de voorgrond staan.

In de verpleeghuizen zijn ook plaatsen voor 
psychogeriatrische en somatische dagbe
handeling: mensen die thuis wonen, kun
nen van maandag tot en met vrijdag één of 
meer dagen de dagbehandeling bezoeken. 
Er zijn groepen voor psychogeriatrie, niet 
aangeboren hersenletsel, revalidatie en 

jong dementerenden. Voor vervoer wordt 
gezorgd.

Ook bestaat er de mogelijkheid voor 
tijdelijke opname. Mensen kunnen op 
deze afdeling revalideren na bijvoorbeeld 
een hersenbloeding of een orthopedische 
ingreep.

ViVa! Zorggroep beschikt inmiddels ook 
over kleinschalige zorg, waarbij mensen 
met dementie of lichamelijke aandoenin
gen in kleine groepen wonen. Deze klein
schaligheid is te vinden in enkele woon
zorgcentra, maar hiervoor zijn ook speciaal 
kleine wooneenheden gebouwd. 

Uitgangspunt van onze zorgverlening is uw 
individuele zorgbehoefte en persoonlijke 
situatie. We richten ons op hulp bij de 
dingen die u (soms tijdelijk) niet zelfstandig 
kunt verrichten en zorgen er zo voor dat u, 
ondanks beperkingen, toch zoveel mogelijk 
een eigen leven kunt leiden. We geven u 
ondersteuning en stimuleren u zoveel 
mogelijk in zelfredzaamheid en zelfstandig
heid. Hierbij werken verpleging, artsen, 
fysiotherapeuten, ergotherapeuten, logo  
pedisten, diëtsten, gespecialiseerd 
verpleegkundigen en psychologen intensief 
samen. In een verpleeghuis kunt u ook een 
beroep doen op een geestelijk verzorger.

In de woonzorgcentra zijn de bewoners 
nagenoeg zelfstandig. Zij wonen in een 
kamer of appartement. Daardoor is er 
meer privacy dan in een verpleeghuis, 
waar meestal tweepersoonskamers 
zijn. Tegenwoordig wordt geprobeerd 
de verpleeghuiszorg ook in een 
woonzorgcentrum te geven, zodat 
mensen in hun eigen leefomgeving 
kunnen blijven.

In de verpleeghuizen worden de 
cliënten behandeld door de specialist 
ouderengeneeskunde en niet door de 
huisarts.

3. Wonen in een verpleeghuis
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U kunt in aanmerking komen voor een 
woonzorgcentrum of verpleeghuis als 
u veel hulp nodig heeft bij dagelijks 
terugkerende zaken zoals wassen, 
aankleden en schoonmaken. Als u in een 
verpleeghuis of woonzorgcentrum gaat 
wonen, kunt u 24 uur per dag een beroep 
doen op verzorging en verpleging.  
Het Centrum indicatiestelling zorg (CIZ) 
beslist na een onderzoek of u recht hebt 
op zorg in een woonzorgcentrum of 
verpleeghuis. U kunt de keuze van het 
huis kenbaar maken. Niet elk huis biedt 
elke vorm van zorg, gelukkig wordt naar 
de best passende oplossing gezocht. 
Wanneer u woont in een van de 
verpleeghuizen of woonzorgcentra 
maakt u samen met de verzorgende 
afspraken over hoe de geïndiceerde uren 
ingevuld worden. Deze afspraken worden 
geëvalueerd en zo nodig bijgesteld.  
Als er meer uren nodig zijn dan 
geïndiceerd zijn, zal er een nieuwe 
indicatie aangevraagd moeten worden. 

Als er sprake is van een dementie en 
er kan geen passende zorg worden 
geboden in het woonzorgcentrum, 
dan zal er met u en uw familie worden 
overlegd over verhuizing naar een 
psychogeriatrische verpleegafdeling 
(in het woonzorgcentrum of in het 
verpleeghuis). 

Wie in een woonzorgcentrum of 
verpleeg huis wil wonen, heeft daarvoor 
een indicatie nodig. Het Centrum 
Indicatiestelling Zorg (CIZ) beoordeelt of 
u in aanmerking komt voor professionele 
zorg. Wilt u weten wie een indicatie kan 
aanvragen en hoe dat in zijn werk gaat, 
neem dan contact op met het CIZ bij u in 
de buurt of neem contact op met Afdeling 
Zorgbemiddeling van ViVa! Zorggroep. 
Met een indicatiestelling kunt u in 
principe in ieder woonzorgcentrum of 
verpleeghuis terecht. U hebt vrije keuze, 

maar in de praktijk is die keuze soms 
beperkt. Dat is bijvoorbeeld het geval als 
er in het huis van uw keuze geen plaats is 
of de zorg die u wenst daar niet gegeven 
wordt. In principe bepaalt u zelf waar 
u wilt wonen. Sommige huizen hebben 
echter een langere wachttijd.  
De wachttijd verschilt per huis en varieert 
van een aantal maanden tot een jaar.  
Voor meer informatie hierover 
kunt u terecht bij onze Afdeling 
Zorgbemiddeling.

5.  Wanneer naar een  
woonzorgcentrum of  
verpleeghuis?

6.  Wat moet u doen om in een 
woonzorgcentrum of verpleeghuis  
te gaan wonen? 
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Tijdens de indicatiestelling door 
het Centrum Indicatiestelling Zorg 
kunt u uw voorkeur voor een van de 
woonzorgcentra of verpleeghuizen  
van ViVa! Zorggroep opgeven.  
Deze voorkeur komt automatisch bij  
onze Afdeling Zorgbemiddeling terecht.  
Hier hoeft u niets voor te doen.  
De Afdeling Zorgbemiddeling kijkt of de 
gevraagde zorg in de door u gekozen 
locatie gegeven kan worden en stuurt 
u een bevestigingsbrief met daarin de 
gegevens van het CIZ, en de eventuele 
zorg die u kunt ontvangen of nodig 
heeft totdat u in een woonzorgcentrum 
of verpleeghuis gaat wonen. Inmiddels 
bent u op de wachtlijst geplaatst, uw 
wachttijddatum is de datum wanneer de 
indicatie is afgegeven. 
Bij een geschikte woning/appartement 
of kamer neemt de Afdeling 
Zorgbemiddeling contact met u op en 
doet u een aanbod. Mocht u akkoord 
gaan met dit aanbod, dan worden uw 
gegevens naar het woonzorgcentrum of 
verpleeghuis gestuurd. De medewerkers 
van het woonzorgcentrum of verpleeghuis 
maken vervolgens met u een afspraak 
over de komende verhuizing.

Als uw situatie in de tussenliggende tijd 
zodanig verandert of verslechtert, of uw 
mantelzorg valt plotseling weg, zodat 
verder uitstel van opname of verhuizing 
onverantwoord is, zal er een (tijdelijke) 
oplossing gevonden moeten worden. 
Het kan ook zijn dat er weer een nieuwe 
indicatie moet komen in verband met 
meer zorg die nodig is. Wilt u informatie 
over de wachttijden of een dergelijke 
wijziging van de situatie doorgeven dan 
kunt u de Afdeling Zorgbemiddeling 
bereiken van maandag tot en met vrijdag 
tussen 8.30 – 12.00 uur. 

7.  Wat gebeurt er als u een  
indicatie heeft gekregen?

8.  Hoeveel kost het verblijf in een 
woonzorgcentrum of verpleeghuis?
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Verpleeg en verzorgingshuiszorg 
worden bekostigd via de Algemene 
Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). 
Daaruit worden echter niet alle kosten 
betaald. Iedereen moet een zogenoemde 
eigen bijdrage betalen. De hoogte van 
uw eigen bijdrage is afhankelijk van uw 
inkomen. Daaronder wordt verstaan uw 
AOWpensioen, uw bedrijfspensioen en 
de rente op uw spaargeld. Uw eventuele 
vermogen zelf telt dus niet mee, maar wel 
de inkomsten daaruit, zoals rente. 
Hoe hoog uw eigen bijdrage precies 
zal zijn, hangt sterk af van uw specifieke 
situatie. Het Centraal Administratie 

Kantoor (CAK) kan u hierover meer 
informatie geven en uitrekenen hoeveel u 
moet betalen. Bij bij het CAK kunt u ook 
brochures over dit onderwerp aanvragen, 
die zijn uitgegeven door het CVZ 
(College voor zorgverzekeringen). Mocht 
u meer willen weten over de specifieke 
kosten van het woonzorgcentrum of 
verpleeghuis, kijk dan op  
www.vivazorggroep.nl 



Als u eenmaal uw voorkeur heeft 
aangegeven waar u wilt wonen, 
in een woonzorgcentrum of verpleeghuis 
(en dit is ook afhankelijk van uw indicatie) 
zult u informatie over de verschillende 
huizen moeten verzamelen om tot een 
keus te komen. Het ene huis past nu 
eenmaal beter bij u dan het andere. 

Op verschillende manieren kunt u 
informatie verzamelen:
• u vraagt zorgorganisaties hun brochures 

op te sturen; 
• u belt op en vraag om een rondleiding;
• u bezoekt de open dagen;
• u gaat eens voor een kop koffie langs 

en informeert bij de huidige bewoners;
• u kunt vragen om enkele activiteiten bij 

te wonen;
• u vraagt een informatiegesprek aan 

bij de verschillende verpleeghuizen of 
woonzorgcentra.

Sfeer
• Welke sfeer wil het huis uitstralen?
• Welke identiteit of geloofsrichting  

kent het huis?
• Worden er kerkdiensten gehouden  

in mijn geloofsrichting?
• Is er geestelijke verzorging en hoe 

krijgt die vorm?

Plaats van vestiging
• Hoe ver is de afstand tot de buurt  

waar ik woon?
• Hoe ver is het tot de woonplaats van 

familie en/of vrienden?
• Zijn er voorzieningen in de buurt 

(winkels, openbaar vervoer, kerk, 
buurthuis)?

Accommodatie
• Hoe is de inrichting van de algemene 

ruimtes en van de kamers?
• Hoe groot zijn de kamers of 

appartementen?
• Is het gemakkelijk toegankelijk voor 

lichamelijk gehandicapten?
• Zijn er mogelijkheden voor mijn 

favoriete manier van ontspannen?
• Is er een aparte logeerkamer voor 

familieleden en mogen zij 
meeeten?

9.  Hoe komt u tot een keuze  
voor een woonzorgcentrum  
of verpleeghuis?

10.  Waar kunt u op letten bij de keuze?
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Zelfstandigheid
• Is er ruimte voor mijn eigen manier  

van leven?
• Welke regels zijn er voor de inrichting 

van de eigen kamer of het apparte
ment?

• Welke huisregels zijn er en zijn die op 
papier beschikbaar?

• Mag ik een huisdier in mijn apparte
ment of kamer houden?

• Welke keuzemogelijkheden heb ik wat 
betreft de maaltijden (wat, hoe laat, 
waar)?

Zorg 
• Is er een heldere zorgvisie en is die op 

papier beschikbaar?
• Krijg ik een zorgovereenkomst op 

papier?
• Wordt er met zorgplannen gewerkt?
• Welke huishoudelijke en verpleeg

kundige zorg wordt er gegeven?
• Welke hulpmiddelen zijn beschikbaar 

(rollators, incontinentiemateriaal, 
seniorenbedden en dergelijke)?

• Wordt er gewerkt met een eigen vaste 
verzorgende? 

• Kan ik mijn eigen huisarts aanhouden?
• Welke hulp krijg ik bij ziekte van mezelf 

of mijn partner?
• Wat gebeurt er als mijn gezondheid 

of die van mijn partner belangrijk 
verslechtert?

• Zijn er (in het verpleeghuis) afdelingen 
van verschillend niveau (differentiatie)?

• Hoe gaat men om met vragen 
betreffende het levenseinde 
(euthanasie)?

• Is er een wachtlijst en zo ja wat 
betekent dat voor mij?

• Mag ik het tijdstip bepalen waarop ik 
hulp krijg bij het opstaan en naar bed 
gaan?

Bejegening
• Hoe gaat het personeel om met 

bewoners?
• Hebben medewerkers voldoende tijd 

voor de bewoners?

Extra dienstverlening
• Is er een bibliotheek, diëtiste, 

fysiotherapeut, kapper, pedicure, 
schoonheidsspecialiste, wasserij/
stomerij, winkel?

• Welke ontspanningsactiviteiten zijn  
er beschikbaar?

• Welke kosten zijn er verbonden aan  
de extra diensten en activiteiten?

Overige
• Is er een helder informatieboekje 

beschikbaar?
• Is er een functionerende bewoners  

of cliëntenraad?
• Is er een functionerende familieraad 

(in psychogeriatrische afdeling van 
verpleeghuis)?

• Welke verzekeringen zijn collectief 
geregeld (inboedel, wettelijke 
aansprakelijkheid)?

• Is er een klachtenregeling?

Voor deze lijst van criteria is gebruik 
gemaakt van de brochure ‘Hoe kies ik 
een zorginstelling?’ uitgebracht door de 
Landelijke Organisatie Cliëntenraden.

Heemskerk
Woonzorgcentrum Sint Agnes
Zamenhof 65
1962 GA Heemskerk
Ook verpleeghuisplaatsen

Woonzorgcentrum Westerheem
Westerheem 90
1964 EJ Heemskerk
Ook aanleunwoningen en 
verpleeghuisplaatsten

Verpleeghuis Heemswijk
Heemswijk 1 
1964 RM Heemskerk

Verpleeghuis Meerstate
Mozartstraat 91
1962 AB Heemskerk

Waterrijck, kleinschalig wonen 
Lessestraat 8 
1966 SG Heemskerk

Beverwijk 
Woonzorgcentrum en dagverzorging 
Lommerlust
Peperstraat 17
1941 GA Beverwijk
Ook aanleunwoningen

11.  Waar zijn de woonzorgcentra en 
verpleeghuizen van ViVa! Zorggroep 
gevestigd?
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Beverwijk (vervolg) 

Woonzorgcentrum Huis ter Wijck
Plesmanweg 1 
1945 WK Beverwijk
Ook aanleunwoningen en 
verpleeghuisplaatsten

Breepeper, kleinschalig wonen
Breestraat 154 – 156  156a
1941 EN Beverwijk

Akersloot 
Woonzorgcentrum Strammerzoom
Mozartlaan 1 B
1921 XC Akersloot

Uitgeest 
Woonzorgcentrum Geesterheem 
Dokter Burgmanstraat 15
1911 EN Uitgeest
Ook aanleunwoningen

Limmen
Woonzorgcentrum De Cameren
Lage Weide 3
1906 XA Limmen
Ook aanleunwoningen en verpleeg
huisplaatsen

Castricum
Woonzorgcentrum De Boogaert
De Boogaert 20
1901 GN Castricum

Verpleeghuis Heemstate
Duinenbosch 3A
1901 NT Castricum

Woonzorgcentrum De Santmark 
De Santmark 1 
1901 WZ Castricum
Ook aanleunwoningen

Heiloo
Woonzorgcentrum Overkerck
Stationsweg 92 C
1852 LN Heiloo
Ook aanleunwoningen

Woonzorgcentrum De Loet
De Loet 1
1851 CR Heiloo
Ook aanleunwoningen

Meer informatie over deze locaties?  
Kijk op www.vivazorggroep.nl

ViVa! Zorggroep is een zorgorganisatie 
die een breed scala aan zorg diensten 
aanbiedt voor alle leeftijden: van hulp 
bij het huishouden thuis tot zorg in 
een verpleeghuis. Daarnaast wil ViVa! 
Zorggroep haar diensten en zorg 
zodanig organiseren dat de cliënten 
de diensten en zorg in hun eigen 
woonomgeving kunnen ontvangen. 

Missie 
Onze missie luidt: ‘ViVa! Zorggroep 
is de beste aanbieder van een breed 
scala aan producten, diensten en zorg, 
afgestemd op de wensen, behoeften van 
cliënten van alle leeftijden, om ervoor te 
zorgen dat zij in de door hun gewenste 
leefomgeving kunnen wonen. Wij doen 
dit op een professionele, innovatieve en 
creatieve wijze en werken actief samen 
met andere organisaties.’

Visie 
ViVa! Zorggroep biedt een compleet 
pakket aan ondersteuning, diensten 
en zorg voor alle inwoners in het werk
gebied. Wij sluiten niets uit en willen 
alle zorg en diensten bieden waaraan 
behoefte is. Hierbij is de vraag van de 
cliënt leidend. In iedere wijk wordt een 
geheel aan voorzieningen gerealiseerd 

om mensen in staat te stellen zo lang 
mogelijk zelfstandig thuis te blijven 
wonen. Daarnaast regelt ViVa! Zorggroep 
afstemming tussen deze voorzieningen en 
zorgt voor samenwerking met derden.

Kerntaken 
ViVa! Zorggroep levert zorg en dienst
verlening op het gebied van preventie, 
verpleging, verzorging, begeleiding, 
behandeling, het geven van voorlichting 
en advies en het bijdragen aan de 
inrichting van de gewenste woon
omgeving. Wij realiseren een flexibel 
en gedifferentieerd aanbod voor 
jong tot oud: zorg wordt geboden op 
verschillende deskundigheidniveaus, 
op verschillende tijden en zowel kort
durend als langdurend. Wij willen ons 
dienstenpakket uitbreiden tot een 
volledig zorg en dienstenpakket dat 
in de wijken geleverd wordt. 

12.  Algemene informatie over  
ViVa! Zorggroep 
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Zorgvisie
Verhuizing naar een woonzorgcentrum is 
voor de meeste mensen een emotionele 
gebeurtenis. Het confronteert hen met 
hun fysieke of geestelijke achteruitgang. 
Bovendien betekent de verhuizing een 
verlies van de eigen vertrouwde woon
omgeving. Ieder mens beleeft dit op zijn 
of haar eigen manier.

ViVa! Zorggroep heeft gekozen voor 
belevingsgericht werken. Medewerkers 
die belevingsgericht werken, proberen 
zoveel mogelijk aan te sluiten bij die 
beleving, de gevoelens en ervaringen van 
de betreffende persoon. Ze zoeken met 
iedere cliënt naar zijn of haar mogelijk 
heden om het eigen leven in de nieuwe 
situatie vorm te geven. Belevingsgericht 

werken houdt een persoonlijke 
benadering van de cliënt in, waarbij 
zoveel mogelijk rekening wordt gehouden 
met individuele wensen en behoeften. 
Wanneer deze wensen niet uitvoerbaar 
zijn, zullen medewerkers in overleg met de 
cliënt naar een andere oplossing zoeken. 

Bij belevingsgericht werken staat de 
cliënt centraal en wordt grote waarde 
gehecht aan zijn of haar zelfstandigheid, 
zelfredzaamheid en gevoel van veiligheid. 
Hiermee hopen we te bereiken dat de 
cliënt zich sneller op zijn of haar gemak 
zal voelen in de nieuwe woonomgeving 
en zich begrepen en gerespecteerd voelt. 
Daarbij snijdt het mes aan twee kanten, 
want ook de medewerkers zullen daardoor 
meer plezier in hun werk hebben.

Het geven van zorg is mensenwerk. 
Toch ontkomen we niet aan wat 
zakelijke omgangsregels, die zowel in 
uw als ons belang zijn. Bijvoorbeeld 
over het garanderen van uw privacy, 
veilige werkomstandigheden voor onze 
medewerkers, klachtenbehandeling, 
schaderegelingen enzovoorts.  
Deze regels hebben we vastgelegd  
in onze leveringsvoorwaarden, privacy
reglement en de klachten regeling.  
U kunt deze altijd opvragen bij ViVa! 
Zorggroep. 

Privacy
De medewerkers zijn verplicht tot 
geheimhouding over wat u met hen 
bespreekt. De gegevens die voor het 
verlenen van zorg in onze administratie 
opgenomen zijn, worden geregistreerd 
overeenkomstig de Wet Bescherming 
Persoonsgegevens. Dit betekent dat 
de gegevens niet toegankelijk zijn voor 
buitenstaanders en dat wij deze niet 
zonder uw toestemming doorgeven aan 
derden. U heeft recht te weten welke 
gegevens over u zijn opgenomen en u 
kunt deze inzien. 

Klachten 
Het kan voorkomen dat u als cliënt over 
aspecten van de zorg niet tevreden 
bent. U hebt dan recht op zorgvuldige 
afhandeling van uw ontevredenheid of 
klacht.  Bespreekt u uw ontevredenheid 
of klacht altijd met de betrokken mede
werker of leidinggevende.  
Als u er samen niet uit komt, kunt u een 
klachten formulier opvragen bij ViVa! 
Zorggroep. Uw klacht wordt dan in 
behandeling genomen en in overleg met 
u afgehandeld. 

13. De voorwaarden
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Adressen 
Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ)
www.ciz.nl

Regio Kennemerland voor de 
indicatieaanvraag
Postbus 9555
2003 LN  Haarlem
T 088 – 789 13 40

Regio NoordHolland Noord voor de 
indicatieaanvraag
Postbus 9331
1800 GH  Alkmaar
T 088   789 13 30

Het zorgkantoor Kennemerland is 
Achmea Zorgkantoor
Postbus 353 
8000 AJ Zwolle
T 0900 – 235 29 89

Het zorgkantoor NoordHolland Noord is
Zorgkantoor NoordHolland Noord
Postbus 305 
1800 AH  Alkmaar
T 072 537 80 90

Centraal Administratie Kantoor (CAK)
www.hetcak.nl
Antwoordnummer 1608
2509 VB  Den Haag
T 0800 – 1925

ViVa! Zorggroep
Parlevinkerstraat 23
1951 AR  VelsenNoord
Postbus 95 
1960 AB  Heemskerk
T 088 – 995 80 00
E info@vivazorggroep.nl
W www.vivazorggroep.nl

Bureau Zorgbemiddeling ViVa! Zorggroep
T 099 – 995 86 42 of 088 – 995 86 43

NB!  Bij deze brochure hoort een bijlage. 
In de bijlage vindt u de kenmerken van 
de verschillende woonzorgcentra en 
verpleeghuizen van ViVa! Zorggroep.

14.  Waar kunt u terecht  
voor meer informatie

U kunt contact opnemen met ViVa! Zorggroep en uw vragen stellen. U kunt 
zich laten adviseren door onze medewerkers of een gesprek aanvragen. Als u 
zich wilt aanmelden voor een plaats in een woonzorgcentrum of verpleeghuis, 
kunt u de regionale vestiging van het CIZ benaderen. Voor financiële vragen 
kunt u zich wenden tot het zorgkantoor. Indien u de leveringsvoorwaarden, het 
privacyreglement of een klachtenfolder wilt ontvangen, neem dan contact op met 
ViVa! Zorggroep, telefoonnummer 088 9958000.  
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ViVa! Zorggroep
Kwaliteit van leven

hoofdkantoor
Parlevinkerstraat 23
1951 AR  VelsenNoord

correspondentieadres
Postbus 95
1960 AB Heemskerk

T 088995 80 00 (lokaal tarief)

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