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Waar vindt u
een compleet aanbod
van zorg en welzijn
voor uw cliënten?
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Bij Vivium hechten we aan een goede samenwerking en denken graag met u mee. Of het nu gaat
om zorg aan huis, revalidatie, zorg bij dementie, een passende woonsituatie, leuke activiteiten of
diensten aan huis. Via deze nieuwsbrief houden we u graag op de hoogte van onze mogelijkheden.
Wist u bijvoorbeeld dat Vivium een Mobiel Geriatrie Behandelteam (MGB) heeft? Daarnaast
bieden we nu ook zorg aan huis en zorg bij dementie in Amsterdam-Zuid.

We luisteren graag naar u
Wilt u feedback geven of de nieuwsbrief voortaan liever digitaal ontvangen?
Mail ons dan op: prencommunicatie@vivium.nl o.v.v. uw naam, organisatie en emailadres.

Vivium helpt u verder

Je eigen leven blijven leiden. Daar draait het bij Vivium om.
Vivium Zorggroep helpt mensen om hun eigen leven te blijven leiden, in
elke levensfase. Zo gezond, vitaal en zelfstandig mogelijk. Ook nemen we
partners en familie zorg uit handen. Wij geloven in de kracht van mensen.
Onze klanten en hun naasten weten zélf het beste welke ondersteuning
ze nodig hebben. Wij luisteren en bieden een oplossing die past. Of het
nu gaat om zelfstandig wonen, revalidatie, goede zorg, een passende
woonsituatie of plezierig leven: Vivium helpt mensen verder.
*Voor de leesbaarheid wordt in de nieuwsbrief gesproken over cliënten. U kunt daar ook patiënten lezen.

Samen met u de juiste zorg en
aandacht voor onze cliënten
PuurZuid gefuseerd met Vivium:
PG-locatie en wijkteams in
Amsterdam-Zuid
De Amsterdamse zorgorganisatie PuurZuid is per
11 maart 2016 gefuseerd met Vivium. Locatie Torendael
in Amsterdam-Zuid wordt deze zomer verbouwd en
gaat Vivium Torendael heten. Vivium Torendael
wordt een bijzondere locatie, waar 130 mensen met
dementie kunnen wonen en leven zoals thuis. Bewoners
leven in een herkenbare omgeving, waarin zij zoveel
mogelijk hun eigen keuzes kunnen blijven maken en
waar de nadruk op welzijn ligt. Vivium Zorg aan huis
wordt door de fusie uitgebreid met drie wijkteams
in Amsterdam-Zuid. De ISA-locatie in Buitenveldert
gaat Vivium Dagactiviteiten Amsterdam heten.
Meer informatie of een cliënt doorverwijzen?

Bel (035) 6 924 400

Het Mobiel Geriatrie Behandelteam
Ouderen hebben vaak te maken met complexe aan
doeningen. Voor de juiste diagnostiek, ondersteuning,
advies en behandeling is specifieke deskundigheid
dan essentieel. Het Vivium ABC (Advies- en behandel
centrum) biedt oplossingen op dit gebied voor cliënten
én verwijzers in de Gooi & Vechtstreek. Via het Vivium
ABC kunnen specialisten van het MGB (Mobiel Geriatrie
Behandelteam) van Vivium worden ingeschakeld.
Bijvoorbeeld: specialisten ouderengeneeskunde, fysiotherapeuten, ergotherapeuten, logopedisten, diëtisten
en psychologen. Zij bieden kwetsbare ouderen zorginhoudelijk advies en behandeling ongeacht de plek waar
zij verblijven. Hierdoor kan een opname in een verpleeghuis vaak uitgesteld of mogelijk voorkomen worden.
Weten of één van onze specialisten iets voor uw
cliënt kan betekenen?

Bel (035) 695 44 95 of mail ABC@vivium.nl

Heeft uw cliënt Zorg aan huis nodig?
De Wijkteams van Vivium leveren Zorg aan huis in
kleine teams, zodat cliënten zoveel mogelijk dezelfde
vertrouwde gezichten zien. Indien nodig neemt het team
contact op met de huisarts en/of apotheek voor overleg
over cliënten. Daarnaast werken de teams samen met bij
voorbeeld welzijnswerkers en spelen zij een actieve rol in

Kijk voor meer informatie op www.vivium.nl
/viviumzg
@viviumzorggroep

het verminderen van eenzaamheid onder ouderen. Heeft
uw cliënt hoog complexe zorg nodig? Ook dan kunt u
aankloppen bij de Vivium Wijkteams Zorg aan huis.
Meer informatie of kennismaken met het team
in uw wijk?

Bel (035) 6 924 400 of kijk op www.vivium.nl/thuiszorg

Vivium Naarderheem biedt ambulante
programma’s voor kwetsbare ouderen
Vivium Naarderheem is gespecialiseerd in geriatrische
revalidatiezorg (GRZ). Naast programma’s voor revalidatie
na orthopedische ingrepen of CVA biedt Naarderheem
ook ambulante, multidisciplinaire programma’s voor
kwetsbare ouderen. Onze specialismen: de Ziekte van
Parkinson, CVA, COPD (longrevalidatie) en valpreventie.
Mensen met deze of andere aan ouderdom gerelateerde
klachten kunnen naar de polikliniek van Naarderheem
komen voor advisering en behandeling. De behandelaren
– zoals fysiotherapeuten, ergotherapeuten en logo
pedisten – komen desgewenst ook bij de cliënten thuis.
De persoonlijke behandeldoelen en zelfredzaamheid van
de cliënt staan altijd centraal.
Meer informatie of een cliënt doorverwijzen?

Bel (035) 6 924 400

Woonzorgcentrum wordt
ontmoetingsplek voor de wijk
Vivium werkt aan een aanbod op maat voor de cliënt.
En die cliënt hoeft niet per sé op een locatie van Vivium
te wonen. Ook buurtbewoners zijn van harte welkom op
de verschillende locaties. “Aansluiten bij activiteiten en
de maaltijden in het restaurant en het bijwonen van een
concert moet normaal worden voor mensen uit de wijk”,
aldus Marjolein Brüning, directeur Zorgeloos wonen en
Zorg aan huis. Zowel Godelinde als De Gooise Warande
en De Zandzee in Bussum, Johanneshove in Laren, Torenhof
in Blaricum en Oversingel in Weesp zetten met plezier de
deuren open voor mensen uit de omliggende wijken.
Meer informatie of een keer komen kijken?

Bel (035) 6 924 400 of kijk op www.vivium.nl/
zorgelooswonen

