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Advertorial

Vivium heeft bij alle fasen van
dementie een passend aanbod
Een nieuw thuis
voor mensen
met dementie
Zoveel mogelijk uw eigen leven
blijven leiden, met dementie?
Dat kan bij Vivium. Als thuis wonen
niet meer mogelijk is, wilt u wel
zo prettig en ‘gewoon’ mogelijk
uw leven kunnen voortzetten,
zoals u dat gewend was. In onze
woonzorglocaties voor mensen
met dementie ligt de nadruk
dan ook op wat u nog wél kunt
en waar u zich prettig bij voelt.
Vivium biedt voor elke (zorg)
vraag rondom dementie een
passend aanbod: van zorg aan
huis tot dagbehandeling en van
begeleiding van mantelzorgers
tot een nieuw thuis voor mensen
met dementie.

BUSSUM – ‘Het is prettig te weten dat moeder een nieuw thuis heeft.’ Aan het
woord is Geke Kuiper–Groot. Haar moeder heeft dementie en woont sinds juni
2014 in Vivium De Antonius Hof. Hier kan mevrouw Groot zo prettig en ‘gewoon’
mogelijk haar eigen leven blijven leiden.
Het eerste contact tussen de familie
Groot uit Bussum en Vivium stamt al van
vele jaren terug. Gerda Groot (86) en
Simon Groot (85) zijn al sinds hun trouwen lid van Vivium Services, wat toen
het Witte Kruis was. Zij maakten destijds
gebruik van de kraamzorg. Pas enkele
jaren geleden kwamen zij opnieuw
in contact met Vivium na een zware
operatie van Simon. ‘Via Vivium Services
konden we toen een hoog-laagbed
huren. We zijn sindsdien altijd lid gebleven’, vertelt Simon Groot. Ook kwam
er iemand van de thuiszorg om hem te
helpen. Nu is er nog steeds hulp.
‘Dat is erg fijn voor het schoonmaken.
Koken en wassen doe ik zelf.’

–
‘Het is prettig te weten dat

moeder een nieuw thuis heeft.’
Gerda Groot vertoont jaren later kenmerken van dementie. ‘Mijn moeder
raakte vergeetachtig. Ook ging ze
’s nachts dwalen’, vertelt dochter

Op zoek
naar een
uitdagende baan?

Geke (54), de jongste van drie kinderen.
De familie trekt aan de bel bij de huis
arts. ‘Wij vonden dat het niet goed
ging, maar onze moeder bleef het
ontkennen.’

Wegwijs in dementie
‘Het is erg lastig om wegwijs te worden
in de zorgwereld’, heeft dochter Geke
ervaren. De familie krijgt een casemanager toegewezen. ‘Iemand die ons
begeleidde en wegwijs maakte in de
wereld van dementie’, vertelt Simon.
In januari 2014 besluit het gezin dat het
beter is om Gerda op te geven voor
dagbehandeling. Het wordt Vivium
De Bolder in Huizen. ‘De dames in de
Bolder hebben ons fantastisch geholpen’, zegt dochter Geke. Haar vader
vult aan: ‘De belangrijkste begeleiding
die ik in het begin heb gehad was een
cursus via Vivium Services over omgaan
met mensen met dementie. Dat heeft
me echt geholpen. Ik heb nog steeds
contact met de psycholoog die deze
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Vivium Zorggroep helpt je verder.
Ben je flexibel en zelfstandig? Kun jij
een thuisgevoel geven aan ouderen die
‘Zorgeloos wonen’, of aan mensen met
dementie? Of lijkt het je leuk om in een wijkteam te werken, bij de mensen thuis? Dan is
Vivium op zoek naar jou! We zoeken nieuwe
collega’s Verzorgenden IG, Helpenden en
Verpleegkundigen. Ook flexibel werken is
mogelijk via ons Flexbureau!

cursus gaf. Inmiddels zit ik ook in een
gespreksgroep voor mantelzorgers. Het
is fijn ervaringen en tips te delen en te
horen dat je niet de enige bent.’
Hij vervolgt: ‘Na een moeilijke start
bleek mijn vrouw de dagbehandeling
in De Bolder erg fijn te vinden. Zij kon
daar dingen doen die ze leuk vindt,
zoals wandelen en creatieve activiteiten.
Ze heeft het er nu nog over.’ Voor hem
betekenden de twee, later drie dagen,
vrijheid en rust. ‘Als zij thuis was had ik
altijd spanning. Zou ze niet weglopen?
Nu kon ik computeren of rustig boodschappen doen.’

Van zorg aan huis naar een
nieuw thuis
Gerda gaat snel achteruit en in maart
gaat de familie op zoek naar een nieuw
thuis. Uiteindelijk krijgt ze eind juni
2014 een kamer in De Antonius Hof
in Bussum. ‘Mijn hoofd zegt dat het
goed is, maar mijn hart niet. Het blijft
een moeilijke beslissing’, zegt Geke
geëmotioneerd. Simon: ‘Het is dubbel.
Ik realiseer mij dat dit voor altijd is, maar
wij zijn wel blij met De Antonius Hof.
Er is hier veel dat Gerda leuk vindt, zoals
een creatieve dagbesteding en een
wandelclub. Ook doen ze veel met klassieke muziek.’ Geke beaamt: ‘Zij leeft
hier echt in een gezinssituatie; helpt
aardappels schillen, de tafel dekken.
Er is gerichte aandacht voor haar en haar
wensen. Het is echt een nieuw thuis.’

Meer informatie?
Wilt u meer informatie over
hoe Vivium u kan helpen op het
moment dat dementie in uw leven
komt? Of wilt u een rondleiding in
een van onze woonlocaties voor
mensen met dementie?
Bel dan naar (035) 6 924 924.
Kijk voor meer informatie
op www.vivium.nl/dementie.

Colofon

Leven zoals u wilt
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.
Op deze pagina leest u meer over
‘Een nieuw thuis voor mensen met
dementie’.
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