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De wijkzuster is terug 

…in een modern jasje 

 

Uw eigen aanspreekpunt in uw wijk 

 
 
     



Eén vaste Vivent Contactpersoon in uw wijk 

  

Vivent  introduceert in alle wijken in de regio Schijndel en  

St. Michielsgestel  een vast aanspreekpunt voor 

thuiszorgcliënten. Ook in uw wijk is er een Vivent 

Contactpersoon. Heeft u thuiszorg van Vivent? Dan is de 

Vivent Contactpersoon uw persoonlijke aanspreekpunt. U 

kunt bij deze Vivent Contactpersoon terecht met al uw 

vragen over zorg.   

 

Moderne variant wijkzuster 

Misschien kent u de wijkzuster of wijkbroeder nog van 

vroeger. Eigenlijk is de Vivent Contactpersoon de wijkzuster 

in een modern jasje. De Vivent Contactpersoon verleent zelf 

een deel van de zorg. Daarnaast zorgt de contactpersoon 

ervoor dat al uw zorg goed op elkaar is afgestemd. Zo weet 

u precies op welke zorg u recht heeft en wanneer er iemand 

langskomt om u te helpen.  

 

Minder verschillende gezichten 

In de zorg horen we vaak dat er (te)veel verschillende 

zorgverleners bij de mensen thuis komen. U ziet natuurlijk 

liever een bekend gezicht als u hulp of verzorging nodig 

heeft. De Vivent Contactpersoon zorgt ervoor dat er minder 

verschillende medewerkers bij u thuis komen. Dat is 

persoonlijker en duidelijker voor u. 

 

Aanspreekpunt voor zorgverleners 

De Vivent Contactpersoon is ook aanspreekpunt voor een 

aantal andere organisaties in uw wijk. Heeft u vragen of hulp 

nodig? Dan legt de contactpersoon contact met bijvoorbeeld 

de huisarts, de fysiotherapeut of uw woningcorporatie. 

 

Wat doet de Vivent Contactpersoon?  

De Vivent Contactpersoon: 

 Is uw persoonlijke aanspreekpunt voor alle zorg en 

diensten van Vivent. 

 Komt wekelijks persoonlijk bij u langs. 

 Beantwoordt al uw vragen over onze dienstverlening. 

 Coördineert alle verschillende zorg en diensten die Vivent 

u biedt. 

 Zorgt dat u de juiste zorg krijgt. 

 Zorgt dat de zorg op de juiste manier vergoed wordt. 

 Stemt de zaken die voor u belangrijk zijn af met andere 

zorgverleners, woningcorporaties of welzijnsorganisaties 

binnen uw wijk. 

 Adviseert u over aanvullende producten en diensten op 

allerlei gebieden die met zorg, welzijn en wonen te 

maken hebben. 

 

In welke wijken vindt u de Vivent Contactpersoon? 

Vivent biedt thuiszorg aan in de gemeente Schijndel voor de 

wijken Boschweg, Centrum, Hoevenbraak en Wijbosch. 

In de gemeente St. Michielsgestel voor de ‘wijken’ Gemonde, 

St. Michielsgestel-west, St. Michielsgestel-oost, Den Dungen, 

Berlicum en Middelrode. In deze wijken introduceren we de 

Vivent Contactpersoon. 

 

Meer weten? 

Neemt u voor meer informatie contact op met Vivent,  

073 - 547 49 11, www.vivent.nl of met de Vivent 

Contactpersoon in uw eigen wijk.   

 

 

          


