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EVITA ZORG, EVITA LOKAAL & EVITA ACADEMIE: THUIS IN DE ZORG EN IN DE WIJK!

VOORWOORD

Naast iemand
staan
Thuiszorg verlenen betekent voor ons bij Evita Zorg dat we
naast iemand gaan staan. De klant behoudt de regie, wij kijken
samen hoe onze zorgverleners ondersteunend kunnen zijn,
opdat mensen zo lang mogelijk vitaal en zelfredzaam in hun
eigen, vertrouwde, omgeving kunnen blijven wonen. In deze
nieuwsbrief vertellen onze wijkverpleegkundige Mirjam Wijsbeek
en verzorgende Linda Thorn over hun werk. Inspirerende
verhalen over luisteren naar de klant en in goede samenspraak
de gewenste zorg leveren.

NATALIE BOMMELJÉ
Directeur Evita Zorg

Wij staan echter ook naast mantelzorgers, zowel bij klanten thuis
als bij de dagbesteding en breed in de wijk. Evita biedt tal van
activiteiten en ondersteuningsmogelijkheden voor deze groep
mensen die vaak langdurig en intensief voor een naaste zorgen.
Zo leest u verderop in dit blad onder meer over de inloop koffieochtend voor mantelzorgers en de lezing in oktober door onze
consulent Mantelzorg Carien van Ree.

Omslagfoto
Op de voorzijde van deze nieuwsbrief een moment
uit een middag dagbesteding bij Evita Lokaal.
Onder toeziend oog van zorgverlener Nicolette
Wenemooser schiet mevrouw Gulman een shuttle
af tijdens een middagje Oud-Hollandse spelletjes.
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En natuurlijk staan wij ook naast onze (toekomstige)
zorgverleners door binnen de Evita Academie
opleidingsmogelijkheden te bieden. Daarmee werven we nieuwe
mensen voor de sector, waarborgen wij de kwaliteit van onze
zorg en stimuleren wij onze zorgverleners hun talenten optimaal
te ontwikkelen. Onlangs mochten wij de diplomering vieren van
onze eerste lichting studenten MBO Verpleegkunde, opgeleid in
de Evita Academie. Daar zijn we trots op!
In Evita Lokaal staan we letterlijk naast wijkbewoners met
ons aanbod aan activiteiten, de dagbesteding, de cursussen
van SeniorWeb en de lezingen. Ook zijn wij een belangrijk
informatiepunt in de wijk.
Onze werkwijze met drie Evita-pijlers onder één dak is niet
onopgemerkt gebleven bij het Haagse gemeentebestuur. Op
haar verzoek bezocht wethouder Kavita Parbhudayal Evita om
te zien en horen hoe wij onze ondersteunende en activerende
rol in de stad invullen. U leest een verslag van haar bezoek dat
zij achteraf op Twitter becommentarieerde met een enthousiast
‘Evita staat voor de beste zorg voor hun mensen’.
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
Enthousiaste wethouder bezoekt Evita:

‘Evita staat voor de beste zorg voor
hun mensen’
“Evita staat voor de beste zorg voor hun mensen”. Met dat compliment keek wethouder Kavita
Parbhudayal op Twitter terug op haar bezoek aan Evita. Op 1 juli bezocht de Haagse wethouder van Zorg,
Jeugd en Volksgezondheid op eigen verzoek Evita om te zien wat voor rol de organisatie in de stad én in
de wijk speelt.
Het bezoek van de wethouder was een mooie
gelegenheid om haar de officiële opening te laten
verrichten van de Evita Academie. In het nieuwe pand
kreeg zij van directeur Natalie Bommeljé een heldere
uitleg over de visie én de dagelijkse praktijk van Evita
Zorg, - Lokaal en - Academie.
Haags Ontmoeten
Daarbij kwam duidelijk naar voren hoe mooi
Evita aansluit op de wensen van de gemeente als
het gaat om de ondersteuning van ouderen en
mantelzorgers in onze stad. Als locatie van de
gemeentelijke voorziening ‘Haags Ontmoeten’,
voorziet Evita met haar thuiszorgorganisatie,
het Lokaal en de Academie onder één dak, in de
centrale doelen van de gemeente. Dat is om een
innovatieve en laagdrempelige voorziening te zijn
van waaruit professionele ondersteuning wordt
geboden op wijkniveau. Voorzieningen en zorg die
ouderen activeren en bijdragen aan de opbouw
van sociale netwerken waarin wijkbewoners elkaar
ondersteunen; dit met het doel ouderen zo lang
mogelijk vitaal en zelfredzaam thuis te laten wonen.
Het samenspel tussen Evita Zorg en Evita Lokaal
hierin mag uniek genoemd worden.

Kwaliteitsimpuls
Met Evita Academie wordt niet alleen gezorgd voor
een kwaliteitsimpuls voor de eigen zorgverleners en
dus de zorg die wordt geleverd, maar wordt ook de
arbeidsmarkt binnen de zorg aantrekkelijk gemaakt
voor mensen die zich willen ontwikkelen binnen
de (thuis)zorg. Hiertoe behoren nadrukkelijk ook
zij-instromers die een switch in hun carrière willen
maken. De leerwerktrajecten van Evita hebben een
belangrijke wervende kracht.
Ontmoetingen bij Evita
Er was uitgebreid gelegenheid voor de wethouder
om in gesprek te gaan met de aanwezige deelnemers
van de dagbesteding, mantelzorgers, zorgverleners,
vrijwilligers en wijkbewoners. Zij vormden zo
een mooie afspiegeling van de wisselwerking
tussen professionals en vrijwilligers met oudere
wijkbewoners en bezoekers van de activiteiten van
Evita Lokaal. Zowel kwetsbare als vitale wijkbewoners
ontmoeten elkaar, ondersteund door professionals
op een veilige plek in de wijk.
Wethouder Kavita Parbhudayal (uiterst links op foto) gaat het gesprek
aan met wijkbewoners, zorgverleners, vrijwilligers, mantelzorgers en
bezoekers van Evita Lokaal.
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ACTUEEL

Eerste diplomering MBOVerpleegkunde Evita Academie
Op 19 juli ontvingen zeven trotse Evita-zorgverleners hun diploma MBO-Verpleegkunde. Terechte trots,
want zij volgden de pittige twee-jarige opleiding naast hun drukke baan bij Evita.
Trots was er ook omdat het de eerste diplomering
was van de interne MBO-V opleiding van de Evita
Academie. De ontwikkeling van medewerkers en
de daaraan gekoppelde kwaliteit van zorg zijn een
belangrijk speerpunt binnen de Evita-organisatie.
Ook deze lichting ‘studenten’ heeft keihard gewerkt
aan de ontwikkeling van hun talenten, vaardigheden
en kennis.

mogelijkheden biedt.” Fatima Ezzahra Hafdi,
oorspronkelijk afkomstig uit het onderwijs, kwam
in 2006 van Marokko naar Nederland en startte als
medewerker huishoudelijke zorg bij Evita. “Evita heeft
altijd in mij geloofd en mij de kansen geboden om
mij te ontwikkelen. Nadat ik intern de VIG-opleiding
deed, kon ik binnen de Academie verder met de
MBO-V opleiding. Dit diploma is echt een droom voor
mij. In de thuiszorg voel ik mij helemaal op mijn plek.”

Sinds september 2017 hebben zij deze in-company
opleiding gevolgd naast hun werk als zorgverlener.
Het vroeg doorzettingsvermogen en wilskracht
en van het thuisfront geduld en begrip als er weer
hard gestudeerd moest worden voor een toets.
Tijdens de diplomering ontvingen de geslaagden
niet alleen hun diploma, maar legden zij ook de
verpleegkundige eed af. Een plechtig moment tijdens
een verder zeer feestelijke bijeenkomst met collega’s,
familie en vrienden. Medewerkers waarderen de
kleinschaligheid van de Evita Academie, waarbij ze
les krijgen van een vaste docent, Miranda Kerkvliet.
Miranda is tijdens een opleidingstraject naast docent
ook mentor en steunpilaar. Heel fijn op de momenten
dat het even moeilijk wordt.
Liesbeth Sarton is trots op haar diploma: “Ik heb
veel ervaring in het vak, maar heb echt veel kunnen
verdiepen en puntjes op de i kunnen zetten. Je
bent nooit te oud om te leren, fijn dat Evita die

Foto: De zeven geslaagden MBO-V, met vlnr: Inge Hamringa, Celine
Monteiro, Liesbeth Sarton, Fatima Ezzahra Hafdi, Loraine Wartinie
Partodikromo, Carmen Boks, Britta Muttray

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 . Of haal de folder op bij Evita Lokaal.
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MANTELZORG
Zorgen voor een naaste kan stressvol zijn

‘Ondersteuning kan mantelzorger op
de been houden’
Zorgen voor een naaste is vaak ingewikkeld en stressvol. Veel mantelzorgers raken dan ook overbelast.
Ze bevinden zich in een situatie die niet direct te veranderen valt en die het uiterste van hen vraagt.
Dit kan leiden tot moeheid, moeite om te ontspannen, somberheid, onzekerheid, onrust, piekeren en
slapeloosheid. Evita geeft al enkele jaren zowel individuele als groepsondersteuning aan mantelzorgers.
Carien van Ree, consulent Mantelzorg, vertelt over haar ervaringen.
“Evita heeft de afgelopen drie jaar mantelzorgers
uitgenodigd om met elkaar in gesprek te gaan over
hun vragen en ervaringen. Met de deelnemers aan
onze mantelzorggroepen hebben we zeer waardevolle
bijeenkomsten gehad.”
Wisselende belasting
“Soms bleef het bij een kennismaking omdat de
verschillende deelnemers in een andere ‘fase’
van mantelzorg bleken te zitten. Soms werkt het
contact dan niet, maar het is ook gebeurd dat
beginnend mantelzorgers door de omstandigheden
langzamerhand ervaringsdeskundige werden en in
die rol weer een andere betekenis krijgen binnen de
groep. Wij hebben er van geleerd dat de belasting van
mantelzorgers in pieken kan toenemen, afnemen en
soms weer stabiliseren.”
Bewonderenswaardig
“De emoties die daarbij spelen zijn voor andere
mantelzorgers vaak invoelbaar en vertrouwd, zodat
het delen daarvan soms bijna als vanzelf gaat.

Wat we ook merken is dat als door verhuizing of
overlijden ‘de ander’ (partner / ouder) wegvalt, het
proces van mantelzorger zijn niet is afgelopen,
maar in een volgende fase komt. Ook daarin kunnen
mensen elkaar tot steun zijn. Betekenis hebben voor
een lotgenoot, geeft betekenis aan je komst. De
wisselwerking tussen de diverse deelnemers is boeiend
en de openheid waarmee men elkaar tegemoet
treedt, vind ik vaak bewonderenswaardig. Ik zie dat de
onderlinge ondersteuning heel belangrijk kan zijn en
ervoor kan zorgen dat mensen op de been blijven.”
Mantelzorggroep
“De eerste mantelzorggroep is op eigen kracht met
elkaar thuis verder gegaan en komt niet meer bij
Evita samen. Elke derde dinsdagavond van de maand
komt er nu een groep in Evita Lokaal bij elkaar waar
belangstellende mantelzorgers zich bij kunnen
aansluiten (zie kader). Daarnaast zijn we gestart met
een inloop-koffieochtend voor mantelzorgers op elke
derde woensdag van de maand.”(zie pag 12 voor meer
informatie).

Individueel of in een groep
Individuele begeleidingstrajecten
Een Evita professional komt bij u langs en
inventariseert wat uw ondersteuningswensen zijn om
zo tot een passend traject te komen.
U kunt terecht voor:
 Advies en informatie over voorzieningen en
(financiële) regelingen
 Luisterend oor (emotionele steun)
 Praktische hulp (bijv. bij aanvragen WMO indicaties)
 Ordenen en/of tijdelijk regisseren van de zorg
Een begeleidingstraject bestaat uit maximaal 5
gesprekken van 1½ uur en wordt vooralsnog
gefinancierd door de gemeente Den Haag.
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Mantelzorggroepen
Mantelzorgers ontmoeten elkaar en delen ervaringen
onder professionele begeleiding van Carien van Ree –
Consulent Mantelzorg.
Doel van de groep is dat de deelnemers elkaar
ondersteunen, vanuit hun gemeenschappelijke rol
als mantelzorger. De groep is bedoeld voor partners,
familie, vrienden en kennissen die in meer of mindere
mate ‘zorgen’ voor iemand die dat niet volledig
zelf meer kan. De groepen komen maandelijks op
dinsdagavond in het Evita Lokaal bij elkaar.
Kosten: € 10,00 per keer incl. koffie en thee.

VITALITEIT

Aan de wandel met Evita!
Zowel voor onze klanten als voor onze zorgverleners is het belangrijk zo vitaal mogelijk te blijven.
Beweging is daarbij onmisbaar. Door te bewegen blijven we soepel, het geeft ons energie en houdt
ons zelfredzaam. De wandelclubs van Evita Zorg en Evita Lokaal bieden de mogelijkheid om onder
professionele begeleiding aan uw vitaliteit te werken.
Maar ook breder, in de wijk, bieden wij de
mogelijkheid om vitaal en fit te blijven met de
wandelclub van Evita Lokaal. De professionele
begeleiding is in handen van fysiotherapeut Marleen
Mol die op de groep aangepaste wandelingen doet
en lichte oefeningen inbouwt. Na afloop van de altijd
gezellige en ontspannen wandeling wordt er nog
gezamenlijk wat gedronken in Evita Lokaal. Twee
vliegen in 1 klap: werken aan de eigen fitheid met
nog wat leuke sociale contacten in de wijk erbij ook.

Wind of regen, de enthousiaste deelnemers van de Evita Zorg
Wandelclub laten zich er niet door uit het veld slaan.

De wandelclub van Evita Zorg is bedoeld voor alle
zorgverleners en kantoormedewerkers die het prettig
vinden om een uurtje per week een wandeling te
maken door de mooie omgeving rondom het Evita
kantoor.
Elke woensdagmiddag, regen of wind, zon of
sneeuw gaat een groep enthousiaste zorgverleners
en kantoormedewerkers op pad met wandelcoach/
fysiotherapeut Teun van der Klis. De conditie blijft
op peil, er worden leuke en gevarieerde oefeningen
gedaan en met een blos op de wangen en een
opgeladen batterij keert de groep elke keer weer
terug op kantoor.

De wandelclub vertrekt bij Evita Lokaal.

Financieel spreekuur

Mocht u vragen hebben over particuliere zorg of de financiering van thuiszorg in het algemeen, dan kunt u
Pascal Noordover of Maarten Rijskamp bereiken tijdens het wekelijks telefonisch financieel spreekuur.
Dit kan op dinsdagen tussen 14 uur en 15 uur en op vrijdagen tussen 12 uur en 13 uur via 070-314 16 03.
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THUISZORG IN BEELD
Op pad met verzorgende Linda Torn

‘Bewondering voor co
Haar werkdag start als zij om 7.00 uur ‘s morgens op de fiets stapt op pad naar de eerste klant van haar
route. Vanaf dat moment trapt Evita verzorgende Linda Torn vele kilometers weg op haar fiets tot zij
rond half 2 in de middag de deur dichttrekt bij haar laatste klant van de dag.
“Fantastisch werk”, zo omschrijft deze voormalige
kloosterzuster de thuiszorg, “want je bouwt een band
op met je klanten en ondersteunt ze soms tot hun
overlijden aan toe. Dankzij Evita kunnen zij in hun
eigen omgeving blijven wonen, dat is heel belangrijk”.
Gast in huis
Wat Linda echter minstens zo belangrijk vindt, is dat
klanten de baas blijven in eigen huis. “Ik kom daar als
gast en als ik dan vanuit die positie iets kan betekenen
voor iemand, ben ik heel tevreden. Ik neem niets
over van iemand, maar lever de zorg die nodig is op
de manier zoals die door de wijkverpleegkundige is
afgesproken met de klant.”
Van de eerste klant die met douchen en aankleden
wordt geholpen, fietst Linda naar de volgende die hulp
nodig heeft bij het innemen van de medicatie. Dan
weer door om iemand te helpen met de steunkousen,
dan weer een klant uit bed helpen en weer door naar
de volgende bij wie meer sociale ondersteuning nodig
is. Veel afwisseling in kort tijdsbestek en steeds weer
bij iemand anders. Heeft ze wel tijd genoeg?
Indicatie
“Soms is het best krap qua tijd”, vindt Linda, “maar de
tijd per handeling ligt vast vanuit de verzekeraars, daar
kunnen wij als Evita niet veel aan doen. Maar als je
gewoon rustig je werk doet, dan is het allemaal goed
te doen en heb ik soms ook best tijd over om even een
kopje koffie voor iemand te zetten die dat niet meer
zo goed zelf kan. Waar je echter geen rekening mee
kan houden, zijn onverwachte gebeurtenissen. Een
klant die valt, een klant die niet open doet waardoor
je extra hulp moet gaan inzetten om te kijken of er
iets aan de hand is, een collega die ’s morgens uitvalt
door ziekte: het heeft allemaal direct invloed op mijn
rooster en dat van andere collega’s.”
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Linda werkt de actuele gegevens van de klant bij in Puur op haar tablet

Planning
“Veel klanten hebben er gelukkig begrip voor als ik
wat later ben en uitleg hoe het komt, maar soms
krijg ik ook wel gemopper te horen. Dat vind ik dan
wel jammer, want ik weet hoe ontzettend hard mijn
collega’s van de planning werken om het elke dag
weer voor elkaar te krijgen. En op het moment dat de
planning rond is en er gebeurt ergens iets, gaan ze
weer net zo hard aan de slag om het opnieuw rond te
krijgen. Daar heb ik enorme bewondering voor.”
“Iedereen bij Evita is erop gericht om de zorg te
leveren die is afgesproken met de klant, daar ligt onze
prioriteit. Elke klant bij Evita krijgt altijd hulp. Dat het
dan soms wat anders loopt qua tijd, is heel jammer,
maar onvermijdelijk. En als het enigszins mogelijk is,
bel ik mijn klanten als ik voorzie dat ik later ga komen.
Blijven communiceren met elkaar is de sleutel!”

ollega’s van planning’
Rapportage is belangrijk
De juiste zorg verlenen is belangrijk, maar Linda
benadrukt ook het belang van de digitale rapportage
in het ECD. “Dat doen wij ook in de tijd die we voor
een klant hebben en is echt essentieel. Behalve dat
we noteren wat we hebben gedaan, kunnen we
ook aangeven of er veranderingen zijn bij de klant
of dat juist alles normaal is. Voor mijn collega die
bijvoorbeeld dan in de avond komt, is die informatie
heel belangrijk. Je kunt zaken noteren die direct
met de zorg te maken hebben, maar bijvoorbeeld
ook persoonlijke zaken, een familielid dat ziek is, de
hond die is overleden. Het is heel goed dat we dat nu
digitaal kunnen noteren en checken voor onszelf, voor
elkaar en de klant of diens naasten die mee kunnen in
lezen in het systeem ‘Puur van jou’.”
Linda op de fiets naar een volgende klant

Stagiaires
Regelmatig krijgt Linda stagiaires mee. Wat wil zij
vooral aan hen overbrengen? Linda: “Ik geef eigenlijk
altijd aan ze mee dat de ‘technische’ handelingen
natuurlijk belangrijk zijn, maar dat ons werk veel meer
is dan dat. Kom niet binnen en ‘ga aan het werk’.
Observeer je klant, maak een praatje, onderzoek
wat iemand prettig vindt en wat niet en pas je aan.
Elk mens is uniek en daar dien je naar te handelen.
Er is een verschil tussen ‘doe je je werk’ of ‘zie je je
klant’. Linda onderstreept hier mee dat bij Evita de
juiste attitude heel belangrijk is, daar wordt ook op
geselecteerd.

Even de tijd om mevrouw Holtappel goed verzorgd aan de dag te

Evita Academie
Mensen die bij Evita werken, boffen, zo wil Linda nog
wel even benadrukken, voor ze weer op haar fiets
springt: “Evita ziet je echt als mens en zorgverlener
en wil je helpen het maximale uit jezelf te halen. Er
zijn binnen de Evita Academie veel mogelijkheden om
je te ontwikkelen. Ook ik voel me gezien binnen de
organisatie, dat is een prettig gevoel.”

laten beginnen
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ACTUEEL
GeheugenSteun

Start spreekuur over geheugen
Vanaf maandag 11 november start Evita Zorg met een maandelijks spreekuur over geheugenproblemen, door
dr. Caroline Jurgens, neuropsycholoog/GZ-psycholoog.

Iedereen vergeet wel eens wat en enige
vergeetachtigheid hoort ook bij de normale
veroudering. Wanneer vergeetachtigheid toeneemt
of lastig wordt in het dagelijks functioneren,
kan iemand zich er zorgen over gaan maken.
Het bespreken van de geheugenklachten kan
dan helpen. Zo kunnen geheugenproblemen
ook samenhangen met somberheid, piekeren of
concentratieproblemen. Om, laagdrempelig, hier
eens samen naar te kijken start Evita Zorg een
maandelijks spreekuur GeheugenSteun om vragen
over geheugenproblemen, maar ook bijvoorbeeld
over concentratieproblemen, piekeren of somberheid
te kunnen bespreken met dr. Caroline Jurgens.

Tips en adviezen
Het spreekuur is bedoeld voor mensen vanaf 60 jaar
die vragen of twijfels hebben over hun geheugen
of stemming. De vragen kunnen ook gaan over
een partner of familielid met geheugenproblemen.
Eventueel kan er kort een test of vragenlijst worden
afgenomen. U kunt voorlichting krijgen over
bijvoorbeeld het geheugen, (signalen van) dementie,
maar ook worden eventuele tips en adviezen
besproken.
Iedere tweede maandag van de maand tussen
10.00 en 12.00 uur is dr. Caroline Jurgens
(neuropsycholoog/GZ-psycholoog) aanwezig
om individueel uw vragen te bespreken. Er is
geen verwijzing van de huisarts nodig. U hoeft
geen afspraak te maken en er zijn geen kosten
verbonden aan het spreekuur. U kunt gewoon bij
ons binnenlopen en u melden bij de gastvrouw.
Het gesprek is vertrouwelijk en aan het eind
volgt een vrijblijvend advies.
Het spreekuur GeheugenSteun start per:
Maandag 11 november 2019
10.00 – 12.00 uur.
Daarna iedere tweede maandag van de maand:
9 december, 13 januari 2020, 10 februari, 9 maart,
13 april, 11 mei, 8 juni, 13 juli

dr. Caroline Jurgens (neuropsycholoog/GZ-psycholoog)

Dr. Caroline Jurgens is ook bereikbaar per mail op:
c.jurgens@evitazorg.nl

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.
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WIJKVERPLEEGKUNDIGE AAN HET WOORD
Mirjam Wijsbeek, wijkverpleegkundige Evita, over haar werk:

‘De klant moet zich gezien en
gehoord voelen’
“Werken in de thuiszorg betekent dat jij er voor kunt zorgen dat mensen langer thuis kunnen blijven
wonen en waardig kunnen sterven. Je kunt echt klantgericht zorg geven, rekening houdend met
iemands wensen en gewoonten. Het naast de klant staan en samen zorgen dat iemand de grip op zijn of
haar leven kan behouden, met zorg van buitenaf. Dát is waar ik elke dag een uitdaging in zie.”
Aan het woord is Mirjam Wijsbeek, één van de vier
wijkverpleegkundigen bij Evita Zorg. Vijf jaar geleden
werkte zij ook al bij Evita, maar maakte toen voor een
aantal jaren de overstap naar de verpleeghuiszorg.
Antroposofie
“Dat werd vooral ingegeven door mijn interesse
in antroposofie en de mogelijkheid om in een
antroposofisch huis te werken en de gespecialiseerde
opleiding tot antroposofisch verpleegkundige te
volgen. Ik heb er veel geleerd, maar nu ik sinds het
voorjaar weer bij Evita werk, merk ik wat ik heb
gemist.”
Regie blijft bij klant
“In de thuiszorg sta je echt naast de klant en met de
korte lijnen binnen onze organisatie, kunnen wij zo
nodig heel snel zorg inzetten, dat is ontzettend fijn.
Tijdens het huisbezoek dat ik doe bij een
zorgaanvraag, probeer ik samen met de klant te

Mirjam Wijsbeek klaar om huisbezoeken af te leggen

kijken naar wat nu echt de vraag is en hoe wij daar
als Evita een goed antwoord op kunnen geven.
Belangrijk is dat mensen gezien en gehoord worden,
zodat wij daadwerkelijk kunnen inspringen op wat er
leeft. Bij het zorgplan dat wij voor een klant maken,
vinden we het zeer belangrijk dat we de regie bij
de klant houden, wij nemen het niet over, maar
ondersteunen alleen waar nodig, op de manier die
past bij de klant.”
Terminale zorg
Vanuit de antroposofie heeft Mirjam zich voor een
deel ook gespecialiseerd in terminale zorg. “Evita
is gespecialiseerd in terminale zorg. We gaan bij
Evita kijken of we een team terminale zorg kunnen
opzetten. We gaan ook starten met intervisiebijeenkomsten met zorgverleners die terminale zorg
verlenen. Kennisuitwisseling, ervaringen delen, het
kan je zoveel helpen in je werk. We richten ons dan
met name op aandacht voor het psychosociale vlak.
Observeren bij klanten of er iets speelt en het ook
benoemen en erover praten. Onderwerpen als het
loslaten van het leven, rituelen rondom en na het
overlijden. Ik merk dat veel zorgverleners onbewust
al heel veel doen op dit vlak, maar het echt met
elkaar bespreken, kan vertrouwen geven. Ook zal er
meer aandacht komen voor en kennisuitwisseling
over complementaire zorg zoals inwrijvingen met
essentiële oliën, muziek- en kunsttherapie.”
Innovatief
“Ik zie Evita als een zeer innovatieve organisatie. Er
is enorm veel ontwikkeld in de vijf jaar dat ik weg
was: een hoger kennisniveau bij de zorgverleners,
de Academie waar intern opleidingen worden
aangeboden, de dagbesteding in Evita Lokaal en die
blijvende ambitie om nieuwe mogelijkheden op te
pakken, kennis te delen en de potentie van de eigen
mensen optimaal in te zetten. Ja, ik kan hier echt
weer sprankelen in mijn vak.”
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Cursusaanbod SeniorWeb
Datum

Tijd

18 oktober

10.00-12.00

I-phone/I-pad vervolg

4

€ 45,00

23 oktober

13.30 -15.30

Android phone en
tablet starters

4

€ 65,00

20 november

13.30-15.30

Android phone en
tablet vervolg

4

€ 45,00

14 november

15.30-17.30 uur

Digitaal nalatenschap

1

€ 12,50

28 november

15.30-17.30 uur

What's App

1

€ 12,50

bijeenkomsten

Prijs

Workshops

Digitaal spreekuur

Heeft u een vraag over het gebruik van uw smartphone of tablet? Kom dan langs op het digitaal spreekuur
van SeniorWeb in Evita Lokaal. U kunt hiervoor telefonisch of per mail een afspraak maken van een half uur.
Vermeld om welk apparaat het gaat (Apple of Android) en wat uw vraag is. We gaan ervan uit dat mensen over
basiskennis van het apparaat beschikken.
Elke eerste woensdag van de maand van 10.00 tot 12.00 uur: vragen over Android-apparatuur
Elke laatste maandag van de maand van 13.30 tot 15.30 uur: vragen over Apple-apparatuur
Kosten: € 5,00 per consult van een half uur
Aanmelden: 070-314 16 06 of info@evitalokaal.nl

Activiteiten voor Mantelzorgers
Inloop koffieochtend
Iedere 3e woensdag van de maand van 10:30 tot 12:00 uur staat de koffie klaar in Evita Lokaal. Mantelzorgers
kunnen elkaar ontmoeten en ervaringen delen. Er is altijd een professional aanwezig waar vragen aan gesteld
kunnen worden.
Kosten: € 5,00 koffie/thee en iets lekkers
Lezing 9 oktober
Relaties, rollen en invulling van het leven veranderen als gevolg van ziekte van een dierbare. Hoe kunt u
daarmee omgaan? Hoe houdt u regie over uw eigen leven zonder uw dierbare in de steek te laten? Biedt
mantelzorgondersteuning wellicht een oplossing? De lezing wordt verzorgd door Carien van Ree, consulent
mantelzorg.
Kosten: € 10,00 incl. koffie/thee
Voor meer informatie of aanmelding voor de lezing: 070-314 16 06 of info@evitalokaal.nl

12 | Nieuwsbrief oktober 2019

EVITA LOKAAL

Zomer BBQ groot succes
Ook dit jaar organiseerde Evita Lokaal weer een feestelijke zomer BBQ. Hoewel het weer net niet goed genoeg
was om buiten te eten, genoten de 30 deelnemers met volle teugen van de lekkere gerechten die de vrijwillige
chefs uit de keuken en van de BBQ toverden. Dank aan alle vrijwilligers voor deze mooie avond!

De vrijwillige chefs druk in de weer bij de BBQ

Schalen vol salades gingen de tafel rond

Vanaf oktober: zondag filmmiddag!
Vanaf oktober start Evita Lokaal gedurende de wintermaanden met een filmmiddag op de zondag. Elke
tweede zondag van de maand zal er een film worden gedraaid met na afloop de gelegenheid om na te praten
onder het genot van een kopje soep en een broodje.
Data: zondag 13 oktober, 10 november, 8 december
Tijd: 15.30-19.00 uur
Prijs: € 7,50 (incl. glaasje wijn, soep, broodje)
Aanmelden: info@evitalokaal.nl of 070-314 16 06
Bij het ter perse gaan van deze nieuwsbrief was de film voor oktober nog niet bekend,
bezoekt u onze website voor actuele informatie (www.evitalokaal.nl)
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KLANTTEVREDENHEID

Wijziging meting klanttevredenheid
In juli hebben alle klanten een brief ontvangen in verband met het uitvragen van de klanttevredenheid.
Er zijn twee wijzigingen in het systeem: de vragenlijst is inhoudelijk aangepast en er is een mogelijkheid
om de antwoorden anoniem rechtstreeks te laten doorsturen naar Zorgkaart Nederland.
Reden van wijziging
De reden van de wijzigingen is dat landelijk is
besloten dat alle zorgorganisaties die wijkverpleging
aanbieden, dezelfde vragen moeten stellen om
de klanttevredenheid te meten. Het doel hiervan
is dat organisaties beter met elkaar kunnen
worden vergeleken. Voor Evita is het meten van de
kwaliteit van haar zorg- en dienstverlening vooral
belangrijk om van uw mening te kunnen leren en de
dienstverlening verder te kunnen verbeteren.
Weinig verandering
De nieuwe meetmethode lijkt op de oude. Er
verandert wat dat betreft dus niet veel voor
u. De nieuwe vragen zijn ingevoerd in het
klanttevredenheidsonderzoek in het Elektronisch
Cliëntendossier (ECD). De vragenlijst bestaat uit 9
ervaringsvragen, twee aanbevelingsvragen, 2 open
vragen en een aantal achtergrondvragen.
De klanttevredenheidsonderzoeken worden in
ieder geval één maal per jaar afgenomen door de
Wijkverpleegkundige of de Klantverantwoordelijke.
Van de klanten die het bij de brief meegezonden
formulier hebben ingevuld en ondertekend terug
hebben gestuurd naar Evita zijn de antwoorden
overgenomen in het ECD. Bij de handtekening is ‘in
hard copy ondertekend’ geplaatst.
ZorgkaartNederland en privacy
In de nieuwe opzet kunnen de resultaten direct
worden doorgestuurd naar ZorgkaartNederland. U
hoeft dus niet meer apart uw waardering te geven
op ZorgkaartNederland. ZorgkaartNederland is een
onafhankelijke ervaringswebsite voor de Nederlandse
gezondheidszorg waar mensen hun ervaringen met
de zorg kunnen delen.

Door uw mening te geven over de zorg- en dienst
verlening van Evita geeft u keuze-informatie voor
(toekomstige) klanten. Ook vormt ZorgkaartNederland voor zorgverzekeraars een informatiebron
hoe klanten een organisatie waarderen. De publicatie
op ZorgkaartNederland is anoniem.
Geen persoonlijke informatie
Om de resultaten door te kunnen sturen, is uw
toestemming nodig. Let op: door het formulier
(elektronisch) te ondertekenen geeft u toestemming
voor het anoniem doorsturen van uw antwoorden.
De antwoorden op de open vragen worden
letterlijk overgenomen. Het is dus belangrijk voor
u dat u daar geen persoonlijke informatie geeft.
Als u opmerkingen heeft over bijvoorbeeld een
zorgmoment dat wel of juist niet moet doorgaan of
een afmelding voor een bijeenkomst dan kunt u deze
informatie rechtstreeks doorgeven aan het kantoor
van Evita (070 314 16 00).
Toestemming en ondertekenen
Onderaan de vragenlijst staat een toestemmingsverklaring. De wijkverpleegkundige of klantverantwoordelijke zal aan u laten zien hoe het
ondertekenen werkt. Als u geen toestemming geeft,
worden de resultaten alleen intern bij Evita gebruikt.
Uw mening is belangrijk voor Evita Zorg.
Maar doet u liever helemaal niet mee aan het
klanttevredenheidsonderzoek, dan kunt u
dat aangeven aan de Wijkverpleegkundige of
Klantverantwoordelijke.
Voor vragen: Carla van Waes, kwaliteitsfunctionaris
Evita Zorg, c.vanwaes@evitazorg.nl

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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INGEZONDEN
Deze pagina is gereserveerd voor oproepjes en
inzendingen vanuit de Evita-organisatie, maar ook
van klanten en andere lezers. Stuur dus vooral uw
eigen column/gedicht/overdenking toe. Maakt u zelf
cryptogrammen, ook die plaatsen wij graag. Deze
keer onder meer een ingezonden stukje van mw. A. de
Paauw, klant van Evita Zorg.

Evita: vertrouwd en liefdevol
Zorg: in eigen omgeving, thuiszorg, aandacht, oppas,
advies, waakzaamheid, toewijding. Allemaal belangrijk.
Het voornaamste is, doe het met liefde.
Hoe is het voor ons mensen op leeftijd, om zorg te
vragen en te krijgen. Je moet er even naar toe leven. Ik
kan het niet allemaal zelf meer, maar je blijft in je eigen

U kunt uw bijdragen sturen aan:
Redactie Nieuwsbrief Evita, info@evitalokaal.nl
of per post:
Evita Zorg
redactie Nieuwsbrief Evita
Van Alkemadelaan 309 A
2597 AJ Den Haag

vertrouwde omgeving. Dat is een positief punt! Ik ervaar
het als een weldaad. Het is goed, vertrouwd en liefdevol
bij Evita. Er moeten echter meer handen komen. Wie
zich geroepen voelt om bij deze thuiszorg aan te
sluiten, is welkom.
Zelf werkte ik ook in de zorg. Hoe was het in mijn
werkzame leven als leerling opleiding B, psychiatrie (5
jaar plus 1 jaar inwerken)? Opleiding A: ziekenverpleging

Centrale ingang Evita
De toegang tot zowel Evita Zorg als Evita
Academie is sinds enige tijd centraal via het Evita
Lokaal op de Van Alkemadelaan 309A. Daar wordt
u ontvangen en eventueel verder begeleid naar
de juiste plek in één van onze panden.

in-service en diverse certificaten. Het is een goede
basis, om heel veel informatie te krijgen, en te
verwerken in het brein (mijn eigen computer). Het zijn
intensieve beroepen. We hadden een goede staf in het
psychiatrisch ziekenhuis met 600 patiënten. Nog veel
dank hiervoor.
Ook in het Johan de Deo Ziekenhuis (nu Westeinde
ziekenhuis) was de sfeer goed. We werkten er hard. De
oorlog (’40-’45) was voorbij en er was rust en vrede.

Bereikbaarheid Evita
In verband met de herinrichting van de
Waalsdorperweg (september t/m december
2019) kan er mogelijk parkeerhinder ontstaan
in de omgeving van ons kantoor aan de Van
Alkemadelaan. Bus 20 rijdt in deze periode
niet over de Waalsdorperweg maar over de
Ruychrocklaan.

Oud-collega’s zeggen: die rust moet weer terug komen,
de na-ijver niet.
Minister Bruinsma moet eens luisteren naar de hele
thuiszorg, van laag naar hoog. Anders loopt iedereen
weg.
Mevr. A De Paauw
Klant Evita Zorg
mevrouw De Paauw
met verzorgende Cynthia

Leren en werken in de thuiszorg
Begin november start binnen de Evita Academie een MBO leerwerktraject MMZ met verpleegtechnische
vaardigheden. Bedoeld voor mensen zonder opleiding in de zorg, maar met de wens in de zorg te gaan
werken. Het opleiden van mensen voor de thuiszorg is één van de manieren om aan nieuwe zorgverleners te
komen. Ook kunnen we nieuwe mensen zo goed begeleiden en opleiden om een prettige medewerker voor
onze klanten te worden: het Evita type!
Kent u iemand die aan de slag zou willen in de thuiszorg, maar niet de juiste diploma’s heeft? Dan biedt dit 15
maanden durende leerwerktraject een mooie kans!
Werken en leren tegelijkertijd biedt een inkomen en de mogelijkheid tot het behalen van een diploma.
Ga voor meer informatie naar de website: www.evitazorg.nl/opleidingen
Of neem telefonisch contact op met onze afdeling HR via 070-314 16 00
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Volg ons op
Bezoekadres Evita Zorg, Evita Lokaal en Evita Academie: Van Alkemadelaan 309A, 2597 AJ Den Haag.

