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VOORWOORD

Vooruit kijken
Het is alweer een jaar geleden dat de wereld in de greep kwam
van het corona-virus. Een jaar waarin wij ons als Evita razendsnel
hebben aangepast aan anders werken en kijken naar wat nog wel
kan. Beschermd werken, afstand houden, alternatieven vinden,
zoals boodschappenservice voor klanten, het was en is soms
anders werken en creatief zijn. Onze zorgverleners doen het
ontzettend goed en ook u die zich aanpaste en begrip toonde.
Gelukkig hebben we bij het ter perse gaan van de nieuwsbrief
geen zieke zorgverleners en klanten. Mogelijk bent u inmiddels
opgeroepen voor een vaccinatie.

Evita tijdens de winter:
zowel binnen als buiten
leuke activiteiten

NATALIE BOMMELJÉ
Directeur Evita Zorg

Belangstelling om
deel te nemen?
Mail of bel:
info@evitalokaal.nl
of 070-314 16 06

Omslagfoto
En toen was het opeens écht winter! Dat
weerhield zorgverlener Nicolette Wenemooser
en haar klant dhr. J. Vos er half februari niet
van om zich goed in te pakken en naar buiten
te gaan. Een mooi voorbeeld van hoe onze
zorgverleners ondersteuning kunnen bieden bij
een vitaal en actief leven van onze klanten.
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Soms maken wij ons zorgen over de toestroom van nieuwe
klanten. We merken dat mensen angstig zijn. Mocht u dit in uw
omgeving tegenkomen, geef dan aan dat thuiszorg ontvangen
veilig is, omdat onze zorgverleners beschermd werken. Bent u
zelf terughoudend, maar heeft u eigenlijk meer thuiszorg nodig,
geef dit aan bij de wijkverpleegkundige of de zorgverleners. Evita
heeft voldoende zorgverleners beschikbaar om u extra te helpen.
Ook Evita Lokaal is open voor activiteiten, lezingen en de
dagbesteding. Daarbij houden we ons uiteraard aan alle
geldende maatregelen.
We kijken ook graag weer vooruit naar het voorjaar met hopelijk
meer versoepeling, zodat we elkaar meer kunnen treffen. Evita is
volop bezig met nieuwe ontwikkelingen die energie geven. We
zetten in op kwalitatief goede zorg voor onze klanten en hebben
continu aandacht voor de ontwikkeling van onze zorgverleners.
In dit nieuwe jaar hebben wij een uitgebreid programma aan
bijscholingen en opleidingen voor onze zorgverleners en nieuwe
instromers. Professionals uit onze eigen organisatie, maar ook
uit ons externe netwerk geven scholingen over een groot aantal
onderwerpen in onze Evita Academie. Maar ook in Evita Lokaal
verzorgen zij lezingen voor u als klant, naaste en voor andere
geïnteresseerden. Meld u aan voor de interessante lezingen!
U zult de komende tijd weer nieuwe leerlingen tegenkomen die
het vak leren van ervaren Evita-zorgverleners. Fijn wanneer u
hen ook welkom heet en helpt het mooie vak te leren.
In het kader van ons kwartaalthema van de afgelopen drie
maanden ‘Bevoegd en Bekwaam’ vindt u in deze nieuwsbrief
samenvattingen van een aantal lezingen.
In deze nieuwsbrief informeren wij u over nog veel meer
onderwerpen zoals onze particuliere servicediensten, de
dagbesteding in Evita Lokaal, het aanbod van SeniorWeb en de
programmering van Evita Lokaal. Kortom veel om naar uit te
kijken!
Heeft u nog vragen of opmerkingen? U kunt ze altijd bij mij
kwijt: n.bommelje@evitazorg.nl of 070-314 16 00.
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ACTUEEL

Veilige zorg en activiteiten
Evita Lokaal
Bij het ter perse gaan van deze nieuwsbrief waren er bij Evita Zorg zowel aan de kant van de klanten als
aan zorgverlenerszijde geen corona-besmettingen bekend. Daar zijn we enorm blij mee! Wij zijn trots
op de veerkracht en inzet van onze medewerkers. Ook danken wij onze klanten voor hun alertheid en
medewerking in deze corona-tijd.
In februari zorgde grote sneeuwval en flinke kou voor
een extra uitdaging erbij voor onze zorgverleners.
Onder moeilijke weersomstandigheden bezochten
zij toch hun klanten, waar zij gelukkig op begrip
konden rekenen voor eventuele vertragingen door de
uitzonderlijke weerssituatie.
Beschermd werken
Inmiddels is landelijk het vaccinatieprogramma
gestart. Het beleid blijft landelijk en vanuit Evita Zorg
dat onze zorgverleners beschermd blijven werken.
Dit betekent dat zij het mondmasker, de bril en
handschoenen blijven dragen tijdens uw zorgmoment.
Een extra beschermende maatregel is het dragen
van een mondmasker door u als klant zelf tijdens de
zorgverlening. Wanneer uw situatie dit toelaat en u
directe lichamelijke zorg ontvangt, vragen wij hierbij
uw medewerking.

Onze zorgverlening is veilig. Zo blijven wij onze
thuiszorg leveren, aangepast waar het moet en
altijd binnen de geldende maatregelen. Ook kunnen
onze zorgverleners extra begeleiding en particuliere
servicediensten bieden. Er is voldoende beschikbaarheid
onder onze zorgverleners, ook voor extra hulp en
begeleiding voor u of uw naaste. Een aantal klanten
maakt regelmatig een wandeling met onze zorgverleners
wat extra energie geeft wanneer u veel binnenzit.
Evita Lokaal
Ook Evita Lokaal biedt nog steeds een programma van
activiteiten aan, voor kleine groepen en altijd binnen
de geldende maatregelen. Zo is er maandelijks een
Herenlunch, de Pan op Tafel, een filmmiddag en een
koffie-ochtend. Inmiddels is de Sociëteit op woensdag
van start gegaan. Daarnaast is ook de dagbesteding 4
dagen open.

ACTUEEL

Handige informatiewijzer & nieuwe inhoud klantmap
Op initiatief van de Cliëntenraad ontvangen alle
klanten van Evita Zorg een informatiewijzer. Deze
informatiewijzer is bedoeld om in de klantmap te
bewaren en bevat nuttige informatie en belangrijke
telefoonnummers. Als klanten vragen hebben over
bijvoorbeeld medicatiewijzigingen, de planning
of andere zaken, is in de informatiewijzer snel te
vinden wie waarvoor kan worden benaderd en
hoe.

Tevens wordt de inhoud van de klantmap bij alle
klanten vernieuwd. De tabbladen en formulieren
zijn herzien en vernieuwd waar nodig. Zowel
de informatiewijzer als de nieuwe tabbladen
zijn of worden per post aan u verstuurd. Uw
zorgverleners maken de nieuwe klantmap met u in
orde. Heeft u vragen hierover, neem dan contact
op met de afdelingscoördinator frontoffice, Fleur
Kloppenburg, 070-314 16 02.

Start drie nieuwe leerwerktrajecten
Evita is een erkend leerbedrijf met een eigen Evita Academie. Huidige Evita-zorgverleners kunnen zich
ontwikkelen naar een hoger niveau, daarnaast biedt Evita de kans aan zij-instromers om een carrière in
de zorg te starten. In februari en maart is Evita gestart met drie nieuwe leerwerktrajecten van gemiddeld
1,5 tot 2 jaar.

Particuliere servicediensten van Evita
Wist u dat Evita Zorg niet alleen aanbieder is van thuiszorg, maar ook van particuliere servicediensten?
Een aanbod speciaal gericht op senioren die zo lang mogelijk zelfstandig thuis willen blijven wonen in de
eigen vertrouwde omgeving.
Steeds meer senioren maken gebruik van diverse
servicediensten die hieraan bijdragen. Evita levert
deze servicediensten ook, met vaste vertrouwde
mensen op afgesproken tijden. Vanaf één uur tot 24
uur per dag, 7 dagen per week zijn de servicediensten
mogelijk. Wanneer op termijn thuiszorg nodig zou
zijn, kan in veel gevallen dezelfde medewerker de
thuiszorg verlenen, zoals huishoudelijke hulp of
persoonlijke verzorging. U kunt bij ons terecht voor
onder meer de volgende servicediensten:

In en om huis
➤ Klusjes in en om het huis
➤ Digitale ondersteuning door SeniorWeb
➤ (Samen) tuinieren

Begeleiding en gezelschap
➤ Gezelschap aan huis/samen op pad
➤ Begeleiding en vervoer
➤ Hulp bij administratie

De servicediensten van Evita kunt u volledig
particulier bekostigen. Voor meer informatie, ook
over de tarieven, kunt u contact opnemen met de
wijkverpleegkundigen van Evita Zorg:
wijkverpleegkundigen@evitazorg.nl of 070-314 16 02
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Balans en vitaliteit
➤ Pedicure/kapper aan huis
➤ Mindfulness en yoga aan huis op op locatie
➤ Wandelen
➤ Walk & talk met GZ-neuropsycholoog

Leerlingen en docent opleiding MBO-MMZ

Leerlingen en docent MBO-Verpleegkunde

Start leerwerktrajecten
∞ MBO Medewerker Maatschappelijke Zorg niveau 3
(looptijd 18 maanden)
∞ MBO Verpleegkundige niveau 4
(looptijd 24 maanden)
∞ MBO Verzorgende 3-IG (looptijd 18 maanden)
Alle leerlingen hebben een vaste werkbegeleider
en gaan vanaf het begin van de opleiding onder
begeleiding aan het werk in de praktijk. Dit betekent
dat er mogelijk 2 zorgververleners bij u komen op uw
zorgmoment: de leerling en de werkbegeleider. Op uw
rooster ziet u de naam van de leerling. Deze nieuwe
zorgverlener komt u dan ondersteunen, samen met de
werkbegeleider (een ervaren Evita-zorgverlener). Na
twee weken evalueren wij met de praktijkopleider, de

Acht HBO-Verpleegkunde studenten

werkbegeleider en de student of de student bekwaam
genoeg is om zelfstandig aan het werk te gaan. Pas dan
wordt de student zelfstandig bij u ingepland.
Daarnaast zijn in februari 8 stagiaires gestart bij Evita.
Zij volgen allen de opleiding tot HBO-verpleegkundige.
Ook de stagiaires hebben een vaste werkbegeleider,
waarmee zij twee weken meelopen in de wijk,
voordat zij zelfstandig aan de slag gaan. Ook voor hen
geldt dat zij pas zelfstandig aan de slag gaan als de
werkbegeleider dat verantwoord vindt.
Wij vragen uw begrip voor het meelopen van
leerlingen. Mocht u vragen of opmerkingen hebben,
wendt u zich dan tot uw wijkverpleegkundige of de
afdeling planning.
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Dagbesteding bij Evita: waardevol voor deelnemers én mantelzorgers

Persoonlijke aandacht en gevarieerd programma
Evita verzorgt vier dagen per week dagbesteding in het Evita Lokaal voor mensen met regieverlies en/of
cognitieve achteruitgang.

Waarde voor mantelzorgers
Begeleider Nicolette Wenemoser ziet ook hoe
waardevol de dagbesteding is voor mantelzorgers. “Ze
hebben dan een paar uur de vrijheid om toe te komen
aan andere dingen dan de zorg voor hun naaste. Voor
de deelnemers is het fijn om in een andere omgeving
te zijn en gelijkgestemden te ontmoeten.”
Vrijwilliger Femke Zeeman ondersteunt de vaste
medewerkers bij alle activiteiten en initieert ook zelf
activiteiten met de deelnemers. “Zo heb ik laatst
een brei-activiteit begeleid en is het altijd leuk om
deelnemers te ondersteunen bij het gebruik van de
‘BrainTrainer’. Het is mooi om mensen steeds beter te
leren kennen en ook te weten waar iemand plezier
uithaalt. Door dementie vallen vaak heel wat sociale
maskers af. Dat kan soms uitdagend zijn, maar ook
heel veel mooie, grappige en kwetsbare momenten
opleveren. Als ik zie dat deelnemers die onderlinge
verbinding ervaren, is mijn dag weer goed.”

Mevrouw Aksel helpt vrijwilliger Kees graag bij het snijwerk ter voorbereiding van de lunch

In de huiselijke sfeer van Evita Lokaal ervaren
deelnemers een zinvolle dag invulling met
een programma op niveau waarbij het nieuws,
geschiedenis, kunst, literatuur, muziek en creativiteit
centraal staan. Dagelijks wordt samen met
deelnemers een verse warme lunch bereid, die
vervolgens gezamenlijk wordt genuttigd.
Een vast bevlogen team van professionals,
ondersteund door enkele enthousiaste vrijwilligers,
weet iedere dagbesteding op een mooie manier in te
vullen. Wat maakt hun werk zo bijzonder? Begeleiders
en vrijwilligers vertellen over hun werk.
In gesprek met elkaar
“De deelnemers die naar de dagbesteding komen,
hebben verschillende achtergronden. Zij hebben allen
hun eigen ervaringen en kennis en het is mooi om
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daarover met elkaar in gesprek te gaan”, zo vertelt
begeleider Ingrid Spaans. Haar collega Jeanine van
Deursen vult aan: “Wij vinden het altijd mooi om te
zien als deelnemers geanimeerd met elkaar in gesprek
gaan. Verder zijn wij er om de deelnemers actief te
houden en te prikkelen. Dat doen we de ene keer
met muziek, dan weer met cognitieve spelletjes of
met beweging en ook het voorlezen van verhalen of
poëzie wordt erg op prijs gesteld.”
“Voor mij gaat dagbesteding over ‘met elkaar samen
op een waardevolle manier de dag doorbrengen’”, zo
zegt begeleider Mieke Overgaag. “Met respect voor en
besef van ieders eigenheid en bijdrage aan het geheel.
Als ik iedereen ’s-middags blij en vervuld weer zie
vertrekken, kan ik heel tevreden zijn. Dagbesteding
‘verkwikt’ naar mijn idee, omdat men gestimuleerd
wordt tot nieuwe dingen ondernemen.”

Warme lunch
De maaltijden zijn een hoogtepunt tijdens de
dagbesteding. Vrijwilligers Kees Knoop en Zara
Kacharmanova bereiden regelmatig de warme lunch
in Evita Lokaal en genieten van het contact met de
deelnemers. Zara: “Ik vind het altijd fijn als mensen
bij mij in de keuken komen en vertellen over het eten
uit hun jeugd of over recepten. Ik vind het dankbaar
werk omdat ik me sociaal nuttig maak en iets kan
betekenen voor mensen. Gezond en lekker eten, daar
streef ik elke maaltijd naar.”
Ook Kees heeft regelmatig iemand in de keuken bij
hem staan en als het enigszins kan, helpt men graag
mee bij de voorbereidingen. “De kleine gesprekjes
die we dan voeren, vind ik altijd heel bijzonder.
Het is fijn om te zien dat ze eigenlijk altijd alles wel
lekker vinden. En als er zelfs voor een tweede keer
wordt opgeschept, dan weet ik dat men heeft zitten
smullen.”

Vrijwilliger Femke geeft mevrouw Schaafsma een fijne manicure

Meer informatie
Spreekt dagbesteding van Evita u aan of kent u
iemand die zich prettig zou kunnen voelen in de
sfeer van Evita Lokaal en wellicht gebruik wil maken
van de dagbesteding? Of bent u of kent u een
mantelzorger die meer ruimte voor zichzelf kan
gebruiken? Dan kunt u contact opnemen met Evita
Lokaal om de mogelijkheden te bespreken.
Vrijwilliger worden?
Als vrijwilliger bij dagbesteding van Evita werkt u
samen met het enthousiaste team professionals.
Wat dit vrijwilligerswerk bijzonder maakt, is dat u
een bijdrage levert aan de zinvolle dagbesteding
van onze deelnemers. Als vrijwilliger kunt u
deelnemen aan diverse relevante scholingen. Bent
u geïnteresseerd of wilt u hierover in gesprek?
Neem dan contact op met Evita Lokaal.
Tel: 070 314 16 06 of
mail: dagbesteding@evitalokaal.nl
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Veel informatie over dementie, slaap en eenzaamheid

Professionals delen kennis tijdens
lezingen en inloopscholingen

Slaap verandert
bij het ouder worden
Bij het ouder worden, verandert de slaap. Over het algemeen wordt er door mensen boven de 65
minder lang geslapen en zijn ze ’s nachts vaker en langer wakker.

ermee te stoppen. Een alternatief is behandeling
op basis van cognitieve gedragstherapie, een soort
‘slaaptraining’. De effecten hiervan blijven vaak
langer behouden, omdat er meer gekeken wordt
naar de oorzaak van het slaapprobleem.”

De aandacht voor kwaliteit van zorg is groot binnen Evita. Ook in 2021 hebben wij in dat kader gekozen
te werken met kwartaalthema’s: (1) Bevoegd en Bekwaam, (2) Medicatieveiligheid, (3) Balans en Vitaliteit
en (4) Klantdossier en ACP. Elk kwartaal besteden we extra aandacht aan één van deze thema’s tijdens
de scholingen, lezingen, overleggen en in de nieuwsbrieven. Het doel is om bij zorgverleners, klanten en
mantelzorgers de kennis te vergroten en zo de kwaliteit van zorg met elkaar te bewaken.
Charlotte den Butter

In het kader van het kwartaalthema Bevoegd en
Bekwaam hebben wij ons de eerste drie maanden
nog meer dan anders gericht op de ontwikkeling
van kennis bij onze zorgverleners en die van onze
klanten en bezoekers van Evita Lokaal. De lezingen
en inloopscholingen in deze maanden waren
erop gericht kennis te delen en het gesprek aan te
gaan over vragen die er leven met betrekking tot
onderwerpen als ‘ethiek en dementie’, ‘slapen bij het

ouder worden’, ‘Gedragsveranderingen bij dementie’
en ‘Eenzaamheid bij ouderen’. Onderwerpen waar
zowel onze zorgverleners als klanten/mantelzorgers
mee te maken hebben.
Op de komende pagina’s leest u de belangrijkste
punten die in de lezingen naar voren kwamen (of
zullen komen).

Inloopscholing en lezing door ethicus Tim van Iersel

Dilemma’s bij dementie
Ethicus en geestelijk verzorger Tim Van Iersel verzorgde in januari een digitale
inloopscholing voor zorgverleners. Op 18 augustus verzorgt hij een lezing in
Evita Lokaal. Onderwerp van zowel de scholing als de lezing is ‘Dilemma’s bij
dementie’.
‘Het is goed om stil te staan bij dilemma’s die
voor kunnen komen rondom dementie”, licht Tim
toe. “Het gaat dan echt om alledaagse, maar niet
minder ingewikkelde, dilemma’s zoals een naaste
met dementie die niet gewassen wil worden of die
in deze corona-tijd gewoon mensen voor bezoek
ontvangt zonder afstand te houden. Maar ook kan het
gaan om dilemma’s rondom het levenseinde. Voor
naasten kunnen vragen spelen over welke medische
handelingen wel of niet meer worden uitgevoerd.
Wat ik ook vaak hoor, is dat mensen het ingewikkeld
vinden om hun naaste met dementie te vertellen dat
een dierbare is overleden. Veel vragen gaan over het
wel of niet eerlijk zijn tegen iemand met dementie.”
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Zorgvuldige afweging
Tijdens de lezing in augustus zal Tim ingaan op wat
ethiek en dilemma’s eigenlijk zijn en hoe je hier als
naasten mee om kunt gaan. “Een groot misverstand is
dat er bij dilemma’s een goede en een foute oplossing
zou zijn. Wat fout is, is als je er niet goed over nadenkt
en geen zorgvuldige afweging maakt. Belangrijk
advies dat ik mensen altijd geef, is om vooral in
gesprek te gaan over waar je mee worstelt. Dat kan
met zorgverleners, maar ook met de huisarts of
mensen in vergelijkbare situaties. Daar kan men veel
herkenning vinden.”

Inke Hoebert

Dit hielden psychologen Charlotte den Butter en Inke
Hoebert, beiden werkzaam op de afdeling Medische
Psychologie in het Reinier de Graaf Gasthuis, hun
gehoor voor tijdens de lezing die zij in januari in Evita
Lokaal hielden over ‘Een jaartje ouder worden, wat
doet dat met je slaap?’.
Wat is goede slaap?
In hun presentatie legden de twee psychologen
uit wat nu eigenlijk goede slaap is: een rustperiode
waarin je herstelt van lichamelijke en geestelijke
inspanning. Er moet een evenwicht zijn tussen de
energie die je opdoet tijdens slaap en wat je overdag
gebruikt. Aanbevolen uren slaap voor mensen
boven de 65 jaar is 7 à 8 uur. “Maar”, zo benadrukte
Charlotte, “dat kan per persoon verschillen. Wat we
wel zien, is dat het voor ouderen vaak langer duurt
voor zij inslapen en ook wordt de slaap minder diep.
Daarom worden ouderen vaker wakker gedurende de
nacht. Deze veranderingen zijn heel normaal.”
Slaapmedicatie
Wanneer mensen het idee hebben dat zij te weinig
slapen, is het verstandig hierover het gesprek aan te
gaan met de huisarts, zo adviseerden de twee. “Soms
zal een huisarts tijdelijk slaapmedicatie voorschrijven
ter ondersteuning van bijvoorbeeld het inslapen of
juist het doorslapen. Sommige slaapmiddelen hebben
echter ook bijwerkingen”, aldus Inke. “Eén ervan
kan zijn dat men ook overdag wat minder alert is,
waardoor het valrisico voor ouderen toe kan nemen.
Daarnaast kan bij dit soort middelen gewenning
optreden. Dan wordt het steeds moeilijker om

Kijk naar uw leven
Wat vaak al kan helpen, is als mensen eens gaan
kijken hoe het in hun leven zit met factoren die de
slaap negatief kunnen beïnvloeden zoals het gebruik
van alcohol/cafeïne (zorgen voor een onrustige
slaap), de slaapomgeving (te licht/te warm/te koud),
piekeren, onregelmatige bedtijden en intensieve
prikkels zoals een spannende serie op tv kijken of
met de tablet in bed nog wat opzoeken (blauw licht
beïnvloedt de slaap). “Soms kun je met relatief kleine
aanpassingen goede resultaten behalen”, zo gaven zij
aan.
Powernap
Om genoeg energie te hebben gedurende de dag,
hebben ouderen vaak meer behoefte aan een
middagdutje. Maar dit kan wel van invloed zijn op je
slaap in de nacht. Beide psychologen benadrukten
daarom dat een middagdutje het beste aan het
begin van de middag kan worden gedaan, om te
voorkomen dat je ’s avonds moeilijker inslaapt.
“Een zogenaamde ‘powernap’ van maximaal 20 tot
30 minuten kan dus helpen om fit de dag door te
komen”, zo was het advies.

Slaaptips
• Vermijd beeldschermen voor het slapen gaan
• Sta even op als je niet kunt slapen (als je al
een half uur of langer wakker ligt)
• Een temperatuur van rond de 18 °C is ideaal
• Last van piekeren? Ga in gesprek met
naasten, huisarts of zorgverlener om
oplossingen te vinden
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Gedragsveranderingen
bij dementie

Emeritus hoogleraar spreekt over ouderen en eenzaamheid

‘Eenzaamheid is vaak een taboe’

Begin maart verzorgde onze GZ-neuropsycholoog
dr. Caroline Jurgens een lezing over gedragsveranderingen bij dementie.
Caroline Jurgens

“Bij dementie denken mensen vaak alleen aan
vergeetachtigheid. Maar veranderingen in stemming
en gedrag komen echter ook vaak voor. En die zijn
soms voor zowel de persoon met dementie als voor
de omgeving moeilijker om mee om te gaan”, aldus
Caroline. Tijdens haar lezing gaf zij uitleg over wat
dementie precies is en welke gedragssymptomen
hierbij kunnen passen. Zij wees daarbij op mogelijke
oorzaken van die gedragsveranderingen, die niet
alleen in het brein hoeven te liggen. Er kunnen ook
factoren meespelen zoals medicatie, fysieke, sociale
of omgevingsfactoren.
Sociaal isolement
“Als iemand met dementie ook veranderend gedrag
laat zien, kan dat voor hem- of haarzelf heel
moeilijk zijn, maar zeker ook voor bijvoorbeeld
de mantelzorger(s) en de sociale omgeving. Als
iemand onverklaarbare prikkelbaarheid vertoont
of somberheid, achterdocht, hallucinaties heeft,
dan kan dat leiden tot schaamte, machteloosheid
en uiteindelijk zelfs sociaal isolement. Of men
trekt zichzelf terug of de mantelzorger doet dat
of de omgeving weet niet hoe om te gaan met die
veranderingen in gedrag”, zo vertelde Caroline
die vooral benadrukte dat er weliswaar voor de
hersenziekte zelf geen genezing is, maar dat de
gedragssymptomen vaak wel beïnvloedbaar zijn.
Daarin kan juist die omgeving een belangrijke rol
spelen.

Caroline Jurgens is voor haar werk bij Evita
betrokken bij klanten met dementie en hun
mantelzorgers. Ook beantwoordt zij vragen van
ouderen over hun mentale en fysieke vitaliteit.
Tevens gaat zij op pad met mensen voor een Walk
& Talk. Daarnaast geeft zij onderwijs aan Evita
zorgverleners en adviezen aan teams over deze
onderwerpen.

10 | Nieuwsbrief maart 2021

Zoek ondersteuning
Caroline: “Er wordt vaak gedacht dat medicatie dé
oplossing is voor gedragsveranderingen, maar dat
is wat mij betreft eigenlijk het laatste redmiddel.
Zeker gezien de beperkte werkzaamheid en de
mogelijke bijwerkingen. Voor de omgeving is het
belangrijk om vooral voor ogen te houden dat de
persoon met dementie er zelf meestal niets aan kan
doen. Wat belangrijk is, is om te gaan kijken naar
wat wel een positieve invloed op iemand heeft.
Dus geen discussies aangaan, blijf iemand positief
bejegenen, blijf geduldig en zoek waar iemand
van kan genieten. Ik adviseer mantelzorgers om
ondersteuning te zoeken bij die omgang met een
naaste die door dementie veranderd is in gedrag.
Erover spreken en samen met iemand (bijvoorbeeld
de wijkverpleegkundigen en zorgverleners van Evita,
de huisarts of casemanager) kijken naar manieren
om ermee om te gaan, kan opluchten en spanningen
doen afnemen.”
Tips:
• Realiseer u dat iemand met dementie zelf meestal
niets aan gedragsveranderingen kan doen
• Blijf geduldig en vermijd discussies
• Pas uw tempo aan aan dat van de persoon met
dementie
• Kijk naar de dingen die iemand nog wel graag doet
• Probeer sociaal actief te blijven, alleen én samen

Geheugenspreekuur: Iedere 2e maandag van
de maand 10:00 – 12:00 uur
Caroline is tijdens het spreekuur telefonisch
bereikbaar, maar u kunt ook gewoon binnenlopen of een afspraak maken. Heeft u behoefte
aan een afspraak of een wandeling met Caroline,
stuur dan een mail naar: c.jurgens@evitazorg.nl.

In respectievelijk maart en april staat een presentatie van wijkbewoner emeritus hoogleraar sociologie
Jenny Gierveld op het programma van Evita. In maart spreekt zij tijdens een inloopscholing voor
zorgverleners, in april staat een lezing in Evita Lokaal gepland. Jenny, ondanks haar 82 jaar nog
steeds werkzaam op het Nederlands Interdisciplinair Demografisch Instituut (NIDI) in Den Haag, is
gespecialiseerd in het onderzoek naar de sociale aspecten van vergrijzing.
In de afgelopen ruim 25 jaar heeft zij onderzoek
gedaan naar de sociale verbondenheid dan wel
isolatie en eenzaamheid van mensen van 55 jaar en
ouder. Vragen die Jenny zich daarbij stelt, zijn onder
meer ‘hoe zit het met de sociale contacten van
oudere mensen’, ‘met wie hebben zij contact’, ‘maakt
het uit of men alleenwonend is of nog samen met
een partner’.
Haags beleid
Tijdens de lezing zal Jenny ingaan op haar onderzoek
en de bevindingen daarvan. Ook zal zij uitleg geven
over wat nu precies onder eenzaamheid wordt
verstaan en welke soorten eenzaamheid er bestaan.
Ook de diverse factoren die eenzaamheid kunnen
doen ontstaan of voortbestaan, zal zij behandelen.
Daarnaast is er aandacht voor het Haagse beleid op
het gebied van eenzaamheidsbestrijding.
Zij zal ruim de tijd uittrekken voor het behandelen
van vragen als ‘Is er iets te doen aan eenzaamheid’,
‘Wat kunnen mensen zelf doen aan eenzaamheid
en werkt dat echt’, ‘Wat kunnen anderen doen aan
eenzaamheid van oudere mensen en werkt dat echt’
en ‘wat is het effect van deelnemen aan wekelijkse
activiteiten-clubjes’.
Aandacht voor eenzaamheid
‘Eenzaamheid is nog steeds een taboe’, aldus Jenny.
‘In veel westerse landen is het niet gebruikelijk
dat je snel aan een ander vertelt dat je je eenzaam
voelt. Mensen verwachten nu eenmaal dat je “goed”
antwoordt als men aan je vraagt hoe het gaat.

Jenny Gierveld

Aandacht voor eenzaamheid is dus zeer belangrijk en
ook hoe je er zelf mee om kunt gaan en hoe anderen
ermee om kunnen gaan.’
De lezing van Jenny Gierveld in Evita Lokaal
staat op het programma voor maandag 26 april van
10.00-12.00 uur
Voor aanmeldingen:
info@evitalokaal.nl of 070-314 16 06.
Kosten:
€ 10,00 (incl. koffie/thee)

Lezingen in Evita Lokaal
Voor een compleet overzicht van alle lezingen die dit jaar in Evita Lokaal worden georganiseerd, bezoekt
u onze website: www.evitalokaal.nl/lezingen-spreekuren/
U kunt zich nu al aanmelden voor lezingen verderop in het jaar (via info@evitalokaal.nl of 070 314 16
06). Op pagina 15 van deze nieuwsbrief ziet u in de activiteitenkalender welke lezingen er in mei en juni
worden gehouden.

Nieuwsbrief maart 2021 | 11

INSPRAAK

INSPRAAK

Geef uw waardering over Evita door

Jaarverslag Cliëntenraad

Eén keer per jaar meet Evita de klanttevredenheid onder haar klanten. Heeft u als klant toegang tot Puur
van Jou (Elektronisch Cliëntendossier, ECD), dan kunt u zelf het klanttevredenheidsonderzoek invullen.
Deze vindt u onder het tabblad Uw Waardering.

Zoals gebruikelijk doet de cliëntenraad in de eerste nieuwsbrief van het nieuwe jaar verslag over het
voorgaande jaar. 2020 stond wat de cliëntenraad betreft niet alleen in het teken van COVID-19. De raad
heeft diverse ideeën aangedragen zoals het organiseren van een spiegelbijeenkomst, het maken van een
informatiewijzer voor klanten en het uitnodigen van medewerkers die vertellen over hun werk. Deze
ideeën zijn in 2020 ook uitgevoerd.

Beschikt u niet over toegang tot Puur van
Jou dan kan de wijkverpleegkundige of de
klantverantwoordelijke u de digitale vragenlijst voor
het klanttevredenheidsonderzoek aanwijzen en
indien nodig helpen bij de technische ondersteuning.
Bij klanttevredenheidsmeting geldt dat een 1-6 wordt
gezien als onvoldoende, een 7 of 8 is neutraal en een
9 of 10 is positief.
Zorgkaart Nederland
Onderaan de vragenlijst staat een toestemmingsverklaring. Door het formulier elektronisch te ondertekenen, geeft u toestemming voor het anoniem
doorsturen van uw antwoorden aan Zorgkaart
Nederland. Als u het formulier niet elektronisch
ondertekent, dan worden de resultaten alleen intern
bij Evita gebruikt. U kunt ook apart uw waardering
achterlaten op de website van Zorgkaart Nederland
(www.zorgkaartnederland.nl). Zorgkaart Nederland
is een onafhankelijke ervaringswebsite voor de
Nederlandse gezondheidszorg waar mensen hun
ervaringen met de zorg kunnen delen.

Heeft u vragen of wilt u ook graag toegang
tot Puur van Jou dan kunt u contact opnemen
met de afdelingscoördinator front-office, Fleur
Kloppenburg (tel: 070-314 16 02 of per e-mail
wijkverpleegkundigen@evitazorg.nl).
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Evita Zorg is 122 keer
gewaardeerd op
ZorgkaartNederland en heeft
een gemiddeld cijfer van 9.

De 4 zekerheden van Evita Zorg
• Uw zorg kan direct worden ingezet, 7 dagen per week, 24 uur per dag.
• U kunt terecht voor alle voorkomende hulp thuis: van verpleging tot huishoudelijke hulp.
• U heeft een vast team van zorgverleners dat bij ú past en alle voorkomende hulp kan bieden.
• U wordt altijd en op de afgesproken tijd geholpen.

Evita Abonnement
Een vertrouwd gevoel
Voor iedereen die goed geïnformeerd wil zijn over
toekomstige zorgmogelijkheden en in beeld wil zijn
bij Evita. Het abonnement kan afgesloten worden
door senioren of kinderen van senioren in de regio
Haaglanden.

De 4 zekerheden van het abonnement
• U bent verzekerd van snelle inzet van zorg
• U bent en blijft bij ons in beeld
• U heeft een vaste coördinator
•	U bent goed geïnformeerd over
zorg- en ondersteuningsmogelijkheden

Voor meer informatie: Nicole Bicker, coördinator Evita abonnement, tel. 070-314 16 00 of
n.bicker@evitazorg.nl.
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COVID-19
De directie heeft de COVID-uitbraak direct
proactief opgepakt en de cliëntenraad voortdurend
betrokken in het proces. Er is gedurende het hele
jaar continuïteit van zorg geweest. Hoewel het
werken met een mondkapje in het begin soms als
lastig werd ervaren door de klanten vanwege de
(on)herkenbaarheid van de zorgverlener werden er
creatieve oplossingen gevonden. Het beschermd
werken gaf een gevoel van veiligheid voor de klanten
en zorgverleners. Doordat zorgverleners zich bij
klachten onmiddellijk moesten laten testen, zagen de
klanten vaker een ander gezicht dan gebruikelijk.
Spiegelbijeenkomst
Aangezien de klanten van Evita vaak alleen zorg
‘achter de voordeur’ ontvangen, is het voor de
cliëntenraad soms moeilijk om te weten wat de
algemene mening is van klanten over de zorg- en
dienstverlening van Evita. De spiegelbijeenkomst
was bedoeld om hiervan een beter beeld te
krijgen en dat is gelukt. Een groep van 8 klanten
en mantelzorgers was uitgenodigd om in een
bijeenkomst op kantoor het team van Evita een
‘spiegel’ voor te houden hoe zij de dienstverlening
ervaren. Bartje Schaberg was namens de cliëntenraad
aanwezig bij de spiegelbijeenkomst. Zij vond
Zitting nemen in de Cliëntenraad
Wilt u ook lid worden van de cliëntenraad
van Evita of wilt u meer informatie? Dan kunt
u dit kenbaar maken door te mailen naar
cliëntenraad@evitazorg.nl of bellen naar Evita
Zorg, 070-314 16 00.

het heel waardevol om rechtstreeks van klanten
en mantelzorgers te horen hoe zij de zorg- en
dienstverlening ervaren. Het was een open gesprek
waar mensen positieve en negatieve punten, wensen
en suggesties konden bespreken. In 2021 komen
deze onderwerpen weer aan bod tijdens een van de
cliëntenraadvergaderingen en bespreken we wat er
met deze punten is gebeurd.
Informatiewijzer
Een ander initiatief van de cliëntenraad was de
informatiewijzer voor klanten. De informatiewijzer
is bedoeld voor mensen die al in zorg zijn. Als er
gedurende de zorg vragen of wijzigingen zijn, is in de
informatiewijzer te vinden wie waarvoor kan worden
benaderd en hoe.
Kantoormedewerkers
De cliëntenraad vergadert vier keer per jaar met de
directie en vier keer onderling, voorafgaand aan
de vergadering met de directie. Zoals blijkt uit het
bovenstaande is er ruimschoots aandacht voor
ideeën van de cliëntenraad en de uitvoering daarvan.
Sinds 2020 wordt er elke vergadering een
kantoormedewerker uitgenodigd. Direct na de
eerste COVID-golf was dit bijvoorbeeld een
wijkverpleegkundige. In een andere vergadering heeft
de Manager Zorg verteld over medicatieveiligheid.
Medezeggenschap
Halverwege 2020 is de WMCZ 2018 in werking
getreden. Naar aanleiding daarvan is de
samenwerkingsovereenkomst vervangen door een
medezeggenschapsregeling.

Bereikbaarheid Evita Zorg
Dagelijks zijn wij van 8.30 uur tot 17.30 uur te bereiken op tel. 070-314 16 00. Buiten kantooruren kunt u voor
dringende zaken (die niet kunnen wachten tot de volgende werkdag 8.30 uur) bellen naar 070-314 16 00 en
voor spoed toetst u 1 in het keuzemenu.
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Evita Lokaal is op zoek naar een
bevlogen directeur

Activiteiten Evita Lokaal

Beste lezer,

Nicole Bicker

Wandelen

Iedere maandag 15:30 – 16:45 uur

Bijna zeven jaar geleden werd het Evita Lokaal feestelijk geopend, mijn eerste
onofficiële werkdag waar ik taarten en andere lekkernijen bereidde. Vanaf dat
moment ben ik, samen met mijn collega Natalie Bommeljé, het Evita Lokaal
inhoudelijk vorm gaan geven. Huisstijl maken, overal en nergens in de wijk
vertellen wat het Evita Lokaal is en waarvoor mensen bij ons terecht konden,
contacten leggen in de wijk, op wijk- en informatiemarkten staan, vrijwilligers
werven en het eerste activiteitenprogramma lanceren.

Schilderen

Iedere woensdag 13:30 – 15:30 uur

Inloop koffie ochtend

Iedere woensdagochtend 10:30 uur – 12:00 uur

Sociëteit op woensdag

Iedere woensdagochtend van 10:00 – 13:00 uur

Tai Ji

Iedere donderdag 15:00 – 16:00 uur

Met de Pan op Tafel

Iedere vierde maandag van de maand 18:00 – 20:00 uur

Mantelzorggroep

Iedere tweede vrijdag van de maand 10:30 – 12:00 uur

Ik als echte Haagse kende het Benoordenhout niet meer dan als een mooie wijk,
bekend van de ANWB, waar ik wel eens doorheen reed met de auto op weg naar
het strand of waar ik dezelfde auto wel eens parkeerde om te gaan wandelen
in Clingendael. Al snel had ik hier mijn draai gevonden en ontstonden er mooie
netwerken en contacten met wijkbewoners.

Lezing ‘Regie over uw medicijngebruik’

Woensdag 12 mei van 10:00 – 12:00 uur

We startten activiteiten zoals schilderen, eetavonden en een literaire club en hadden wekelijkse spreekuren
met wijkverpleegkundigen en partners uit de wijk. Wijkbewoners wisten ons steeds beter te vinden waardoor
we ook een leuke club vrijwilligers om ons heen verzamelden. Steeds een nieuw aanbod van activiteiten en
er kwam een jaarlijks interessant lezingenprogramma. Na drie jaar ontstond er in de wijk behoefte aan een
dagbesteding voor mensen met regieverlies en/of cognitieve achteruitgang, waarna we startten met 1 dag
die zich uit heeft gebreid naar 4 dagen per week. Nog 2 jaar later gingen we een officiële samenwerking met
SeniorWeb aan waardoor we u goed kunnen ondersteunen met digitale cursussen en workshops.
Nu, bijna zeven jaar later, is het Evita Lokaal een niet weg te denken plek in de wijk waar mensen zich thuis
voelen en graag komen om elkaar te ontmoeten en aan activiteiten deel te nemen. Vijfentwintig trouwe
vrijwilligers geven invulling aan de activiteiten, schrijven nieuwsbrieven en koken. Ik ben trots dat ik het
Lokaal heb mogen opbouwen tot waar het nu staat en dat ik leiding heb mogen geven aan een groeiende
club vrijwilligers en begeleiders van de dagbesteding. Wat mijn werk zoveel waarde geeft, is het op een
positieve manier kunnen bijdragen aan de levensvreugde van mensen; of dit nu klanten, collega’s, vrijwilligers
of mantelzorgers zijn, maakt voor mij geen verschil. Het vertrouwen dat mij gegeven wordt, vind ik écht
bijzonder.
Met een gevoel van trots en tevredenheid over wat we tot nu toe hebben bereikt, wil ik u via deze weg laten
weten dat ik in de zomer afscheid neem van het Evita Lokaal. Ik ben gaan houden van deze plek waar ik zoveel
mooie ontmoetingen heb en activiteiten mag faciliteren. Anderzijds gaat nu een persoonlijke wens van mij
in vervulling... Samen met man, kinderen en kleinkinderen, hebben wij besloten om te verhuizen naar de
Achterhoek, zodat ons gezamenlijke leven zich daar verder kan ontvouwen. Vanuit de randstad naar meer rust
& natuur, familie en een nieuwe periode van ons leven en daar kijk ik ontzettend naar uit!
Dit betekent dat wij op dit moment op zoek zijn naar een opvolger die de komende jaren met evenveel passie
en gedrevenheid verder bouwt aan de vertrouwde plek die Evita Lokaal is. Zodra die gevonden is, wordt u hier
natuurlijk van op de hoogte gebracht. Voor nu wens ik u een prachtig voorjaar!
NICOLE BICKER,
coördinator Evita Lokaal
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Onze activiteiten gaan veilig door met inachtneming van alle maatregelen en met een beperkt aantal
deelnemers.

Lezing ‘Voedzaam eten bij het ouder worden’ Woensdag 9 juni van 10:00 – 12:00 uur
Spaanse les

Iedere vrijdag van 14:00 – 16:00 uur

Herenlunch

Iedere vierde vrijdag van de maand 12:00 – 14:30 uur

Filmmiddag

Iedere tweede zondag van de maand 15:30 uur

Leesclub

Maandelijks op maandag 15:30 – 17:00 uur

Dagbesteding *

maandag, dinsdag, donderdag, zaterdag van 10:00 – 15:00 uur

*voor deelname vindt een intakegesprek plaats met de coördinator van Evita Lokaal
Voor aanmelden of meer informatie: info@evitalokaal.nl of 070-314 16 06.
Of bezoek onze website: www.evitalokaal.nl

Sociëteit op woensdag
Half maart is bij Evita Lokaal de Sociëteit van start gegaan. De Sociëteit is een ontmoetingsochtend (van
10:00 – 13:00 uur) waar u op een laagdrempelige manier in contact kunt komen met gelijkgestemden.
Onder professionele begeleiding worden er uiteenlopende onderwerpen en actuele thema’s besproken
en er is ruimte om nieuwe initiatieven te ontplooien.
Hoe zien de ochtenden er uit?
• Ontvangst met koffie/thee en het
doornemen van de actualiteiten
• activiteiten initiëren
• specifieke onderwerpen behandelen
en uitdiepen
• Lunch

Kosten?
Dit is een activiteit in het kader van het Haags
Ontmoeten waardoor we alleen koffie en thee en
lichte lunch in rekening brengen.

Voor wie?
• Dames en heren die in contact willen komen met
gelijkgestemden en het waardevol vinden om in
gesprek met elkaar te gaan over uiteenlopende
onderwerpen en om wellicht nieuwe initiatieven
te ontplooien.

Tijd?
Wekelijks op woensdagochtend
van 10:00 – 13:00 uur

€15,00 per keer en te betalen met een strippenkaart
á 5 keer.

Meer informatie of aanmelden?
info@evitalokaal.nl of 070-314 16 06
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TEAM EVITA
Directie
Natalie Bommeljé
n.bommelje@evitazorg.nl
GZ-Neuropsycholoog
Dr. Caroline Jurgens
c.jurgens@evitazorg.nl
Wijkverpleegkundigen
070-314 16 02
Maaike Vedder (manager zorg)
Elized Gustina
Mirjam Wijsbeek
Judith Dijkshoorn (coördinator klanten)
Fleur Kloppenburg
(afdelingscoördinator front-office)

wijkverpleegkundigen@evitazorg.nl
Planning
070-314 16 04
Susan Geerlofs (manager planning)
Marieke Buitelaar
Annelies Haspers
Handan Ikiz
planning@evitazorg.nl
HR
070-314 16 05
Nikki Goedemondt (manager HR)
Axel van Kesteren
HR@evitazorg.nl

PR en Communicatie
070-314 16 00
Ilja Hector
i.hector@evitazorg.nl
Praktijkopleider
070-314 16 00
Fatima Barkia Hafdi
Administratie
070-314 16 03
Alex van Hout (Head of Finance)
Maarten Rijskamp
administratie@evitazorg.nl
Office Manager
070-314 16 00
Daniela Boerboom
d.boerboom@evitazorg.nl
Evita Lokaal
070-314 16 06
Nicole Bicker (coördinator)
n.bicker@evitalokaal.nl
Coördinator Evita Abonnement
070-314 16 00
Nicole Bicker
n.bicker@evitazorg.nl

Vertrouwenspersoon
Caroline Jurgens
vertrouwenspersoon@evitazorg.nl
Klachtenfunctionaris
06-11861779
Carien van Ree
klachtenfunctionaris@evitazorg.nl
Kwaliteitsfunctionaris
Carla van Waes
kwaliteitsfunctionaris@evitazorg.nl
Zorgverlenersraad
Nicolette Wenemoser (voorzitter)
Miriam van den Berg
Noraida Albertus
zorgverlenersraad@evitazorg.nl
Cliëntenraad
Mevr. J. van der Does (voorzitter)
Mevr. C. van Waes
Mevr. B. Schaberg
cliëntenraad@evitazorg.nl
Redacteur
Lucy Groen
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Consulent Mantelzorg
Carien van Ree
c.vanree@evitazorg.nl

ontwerp & drukwerk: Graphic Square

thuiszorg die bij ú past!
t 070-314 16 00
info@evitazorg.nl
www.evitazorg.nl
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info@evitalokaal.nl
www.evitalokaal.nl

t 070-314 16 05
opleidingen@evitazorg.nl
www.evitazorg.nl/opleidingen

Bezoekadres: Van Alkemadelaan 309A, 2597 AJ Den Haag. Volg ons op

