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BEDRIJFSFILM EVITA
GEHEUGENSPREEKUUR
LAATSTE WENS IN VERVULLING
ERKENNING HAAGS ONTMOETEN
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HET KANTOORTEAM
VAN EVITA ZORG WENST
U EN UW NAASTEN,
MEDE NAMENS DE
ZORGVERLENERS,
PRETTIGE FEESTDAGEN
EN EEN LIEFDEVOL
2020!
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EVITA ZORG, EVITA LOKAAL & EVITA ACADEMIE: THUIS IN DE ZORG EN IN DE WIJK!

VOORWOORD

2019-2020
Het afgelopen jaar is er weer veel gebeurd binnen de Evita
organisatie. Zo was daar de opening van de Evita Academie
door de Haagse wethouder Kavita Parbhudayal, die aansluitend
in gesprek ging met zorgverleners, vrijwilligers, deelnemers
dagbesteding, mantelzorgers en een aantal wijkbewoners.
Twee weken later was er weer een belangrijke bijeenkomst
in de Academie: de eerste diplomering van de interne
MBO-Verpleegkunde opleiding van Evita. Het illustreert
goed waar wij als organisatie voor staan: met onze interne
opleidingsmogelijkheden werven we nieuwe mensen voor de
sector, waarborgen wij de kwaliteit van onze zorg en stimuleren
wij onze zorgverleners hun talenten optimaal te ontwikkelen.
Ook in 2020 zetten wij actief in op onze opleidingen.

NATALIE BOMMELJÉ
Directeur Evita Zorg

Omslagfoto
Op de voorzijde van deze nieuwsbrief ziet u een
deelneemster aan de dagbesteding van Evita Lokaal.
Regelmatig worden er met de groepen uitstapjes
gemaakt naar buiten of naar musea. Afgelopen jaar
werd onder meer het museum Beelden aan Zee
bezocht, waar de deelnemers met veel interesse
de beelden bestudeerden. Een mooi moment
gevangen op deze foto.
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Ook binnen Evita Lokaal waren er mooie nieuwe ontwikkelingen:
er kwam een extra dagbestedingsgroep bij op de zaterdag, de
cursussen en workshops van SeniorWeb werden zeer goed
bezocht en ook de zomer BBQ was een groot succes. Voor de
wintermaanden is gestart met een knusse filmmiddag op de
zondag, die door de bezoekers erg wordt gewaardeerd. Evita
Lokaal wordt in de wijk goed gevonden voor informatie, de
wisselende en vaste activiteiten en natuurlijk de interessante
maandelijkse lezingen door professionals van binnen en buiten
de organisatie.
De zorg en vooral de financiering van de zorg blijft complex voor
veel mensen. Pascal Noordover, directeur Stafdiensten, geeft
uitleg over de financieringsmogelijkheden van de thuiszorg.
Daarnaast aandacht in deze nieuwsbrief voor de mooie
bedrijfsfilm die wij lieten maken, de cursus mindfulness voor
mantelzorgers en het afscheid van twee zeer gewaardeerde
leden van onze cliëntenraad. En natuurlijk nodigen wij u uit voor
onze Nieuwjaarsborrel op 8 januari voor klanten, mantelzorgers,
zorgverleners, vrijwilligers, betrokken raden, bezoekers Lokaal en
kantoorpersoneel.
Ik kijk er naar uit om daar met u het glas te heffen op 2020.
Ik wil u hartelijk danken voor uw vertrouwen in onze mensen en
dienstverlening in het afgelopen jaar en wens u alle goeds voor
2020!
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

Uitnodiging Nieuwjaarsborrel Evita
8 januari 2020
Op woensdag 8 januari organiseert Evita een Nieuwjaarsborrel voor
klanten, mantelzorgers, relaties, zorgverleners, vrijwilligers, betrokken
raden, bezoekers van Evita Lokaal en kantoorpersoneel.
Wij nodigen u hartelijk uit voor deze feestelijke bijeenkomst die
van 16.00 tot 18.00 zal duren.
Natuurlijk wordt u verwend met een drankje en lekkere
hapjes die ervoor zorgen dat u die avond geen maaltijd
meer nodig heeft. Daarnaast is er ook ruimte voor muzikaal
entertainment.
Voel u welkom om het Evita-glas te heffen op een goed
2020. Daarnaast kunt u in informele sfeer bijpraten met
andere klanten, zorgverleners, directie en personeel.
Mocht het vervoer een probleem voor u opleveren, laat u dat
ons weten, dan zullen wij dat regelen.
U kunt zich aanmelden voor de nieuwjaarsborrel via
tel. 070-314 16 00 (vraag naar Daniela Boerboom)
of via info@evitazorg.nl
We heffen graag het glas met u!

Eindejaarslunch
Ook dit jaar verzorgen de vrijwillige koks van Evita Lokaal een feestelijke maaltijd in december. Dit jaar is
gekozen voor een eindejaarslunch op zondag 29 december. De lunch is van 12.00 tot 14.30 uur en kost
inclusief een glaasje wijn/frisdrank € 25,00 (dieetwensen graag bij aanmelding doorgeven).
Aanmelden kan via info@evitalokaal.nl of 070-3141606.

In memoriam samenzijn
Op donderdag 13 februari 2020 organiseert Evita Zorg een ‘In memoriam samenzijn’. Tijdens deze
bijeenkomst willen wij stil staan bij de Evita-klanten die in 2019 zijn overleden. Het samenzijn vindt plaats:
van 17.00 tot 18.30 uur in Evita Lokaal aan de Van Alkemadelaan 309A. Er zal gezorgd worden voor een
lichte maaltijd. Begin januari zullen we hiervoor nog een uitnodiging versturen naar de nabestaanden.
Voor vragen of aanmelding kunt u bellen met
Daniela Boerboom: 070-314 16 00 of mailen naar d.boerboom@evitazorg.nl
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Nog één keer er samen op uit…
Het is bijna niet te geloven dat ik mijn laatste wens waar heb kunnen maken!’ Dit waren de woorden van
een Evita-klant, nadat haar wens in vervulling ging. Dit kon dankzij Stichting Ambulance Wens.
‘Deze stichting heeft mijn wens en droom
gerealiseerd. Geweldig!’ Mevrouw is 73 jaar oud en
heeft de ziekte ALS. Helaas gaat zij snel achteruit.
Als verpleegkundige bij Evita Zorg kom ik regelmatig
bij mevrouw thuis en praat ik met haar. Zo vertelde
ze over haar wens om naar een concert van haar
favoriete zangeres Tania Cross te willen gaan.
Ik denk direct aan de Stichting Ambulance Wens en
heb het erover met mevrouw en haar dochter. Die zijn
direct enthousiast.
Op woensdag hebben wij ons eerste contact met
de stichting en er wordt een afspraak gemaakt voor
de vrijdag. Wat kan dat snel geregeld worden! We
werden thuis opgehaald met veel warmte en liefde.
Na het ontvangen van Mario, het ambulancewens
beertje, waar mevrouw heel blij mee was, werd ze
op een brancard gelegd. Mooi warm ingepakt en
goed begeleid vanuit haar huis, reden we naar het
theater in Zoetermeer. Mevrouw lag comfortabel op
de brancard met haar zuurstof.. De mensen van het
theater waren ook al net zo aardig en behulpzaam.
We werden warm ontvangen en de hele tijd goed
begeleid. Mevrouw voelde zich goed, zij genoot er
zichtbaar van. Ik zag alleen maar blijdschap.

Na de show is zangeres Tania Kross persoonlijk naar
mevrouw gekomen en heeft een mooi gesprek met
haar gehad. Ze waardeert de moeite die mevrouw
heeft gedaan om haar concert bij te wonen als laatste
wens. De vrijwillige medewerkers van de ambulance
waren zeer betrokken, behulpzaam en vriendelijk
tijdens het hele traject. Stichting Ambulance
Wens Nederland is een groep van 270 geschoolde
vrijwilligers die dagelijks (kosteloos) laatste wensen
vervult van mensen die afhankelijk zijn van ambulance
vervoer. Wat een geweldig initiatief!
Een aantal dagen na het concert is mevrouw
ingeslapen. Ik heb haar en haar dochter verteld te
willen schrijven over het in vervulling laten gaan van
haar laatste wens en ze gunnen anderen ook zo’n
mooie laatste wens.
Kent u iemand met een laatste wens die u een
onvergetelijke dag wil bezorgen? Neem dan contact
op met Stichting Ambulance Wens
(www.ambulancewens.nl). Ik hoop dat deze stichting
nog veel wensen zal vervullen.
Fatima Barkia Hafdi, verpleegkundige Evita Zorg

Zorgverlener Fatima (r) zorgde dat een laatste wens in vervulling kon gaan: haar Evita-klant in gesprek met zangeres Tania Cross
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MANTELZORG
Cursus mindfulness voor mantelzorgers

‘Niet meer kopje onder
gaan in de emoties’
In januari 2020 start weer een nieuwe cursus
‘Mindfulness voor mantelzorgers’ in Evita Lokaal.
Direct gevolg van het succes van de eerste cursus
in het afgelopen najaar. Mieke Overgaag-Roelands,
werkzaam als yogadocent, coach, mindfulness- en
compassietrainer en tevens als zorgverlener bij
Evita Zorg, kijkt samen met de deelnemers, een
gemengde groep mannen en vrouwen, terug op
vijf mooie en leerzame bijeenkomsten.
Waarom mindfulness voor mantelzorgers?
“Mantelzorgers hebben vaak te maken met moeilijke
situaties en lastige emoties”, vertelt Mieke. De meeste
mensen schieten dan vaak in automatische reacties
zoals je ertegen verzetten of heel hard je best doen
het te veranderen of het juist te negeren. Ik heb deze
cursus speciaal op maat gemaakt voor mantelzorgers,
kijkend naar wat voor hen nu juist vaak speelt in het
dagelijks leven.”
Niet kopje onder gaan
Door mindful in het leven te staan, leer je bij een
lastige situatie meer stil te staan bij wat er nu eigenlijk
aan de hand is. Wat gebeurt er, wat denk je, wat
voel je? En wat is nu de meest passende en wijze
handeling? Eigenlijk komt het erop neer dat je meer
in het hier en nu blijft door een opeenvolging van:
stoppen, kijken, handelen. Mindful in het leven staan,
betekent dat je leert neutraal waar te nemen in plaats
van met een oordeel of interpretatie naar dingen te
kijken. Door je open te stellen voor wat er is, geef je
jezelf uiteindelijk een gevoel van regie en controle,
omdat je accepteert dat een bepaalde situatie zich
voordoet of dat bepaalde emoties er nu eenmaal zijn.
Je kunt het vaak niet veranderen, je hoeft het ook niet
te veranderen maar je hoeft er ook niet kopje onder in
te gaan. Dát is de kracht van mindfulness.
Innerlijke houding
Uit de quotes die bij dit artikel staan van een aantal
deelnemers (die liever anoniem blijven) blijkt dat de
oefeningen die bij de cursus horen en de innerlijke
houding die erbij past, hen zeker hebben geholpen
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Mieke Overgaag-Roelands

met minder stress in het dagelijks leven te staan.
Mieke: “Mantelzorgers worden vaak maximaal
beproefd in hun geduld. Iemand zei bijvoorbeeld ‘ik
moet altijd de wijste zijn’. Dat kan best frustraties
opleveren waardoor men soms op een manier
reageert waar men achteraf van zegt ‘dat had ik liever
anders gedaan’. Dat is het stukje zelfcompassie in de
training: dat je jezelf toestaat dit soort gevoelens te
hebben. In plaats van je machteloos voelen of er tegen
vechten, met mildheid naar jezelf kijken.
‘Ik heb bepaalde oefeningen in concrete situaties
kunnen toepassen en het werkt echt!’

‘Het was fijn om deze cursus met andere
mantelzorgers te doen, je hebt toch een
bepaalde verstandhouding met elkaar’
‘Ik vond de cursus een cadeautje, het heeft
me geleerd om in moeilijke situaties anders te
reageren’

Start cursus:
Vrijdag 17 januari 2020, 10.00-11.30 uur.
Vijf bijeenkomsten van anderhalf uur.
Kosten: € 150,00 voor de cursus + werkmap met
theoretische informatie en audio oefeningen om
thuis mee te oefenen.
Aanmelden: info@evitalokaal.nl
of bel 070-314 16 06.

EVITA ABONNEMENT
Door Nicole Bicker, coördinator Evita abonnement

Zinvolle abonnee bijeenkomst
Als coördinator van het Evita abonnement vind ik het belangrijk om regelmatig contact te hebben met
de abonnees. Daarom organiseer ik twee keer per jaar een abonnee bijeenkomst. Afgelopen 16 oktober
mocht ik een aantal abonnees ontvangen die ik op de hoogte heb gebracht van de ontwikkelingen bij
Evita Zorg en Lokaal.
Het mooie van deze bijeenkomst was dat er voldoende
ruimte ontstond om in te gaan op hele praktische en
soms ook persoonlijke vragen. Hierdoor ontstond een
inspirerende ochtend waarop de aanwezige abonnees
verhalen en overdenkingen met elkaar deelden, maar
ook adviezen aan elkaar gaven.

Swingen op hedendaagse muziek en ondertussen
werken aan de balans. Men genoot ervan en heeft
zich direct voor de cursus, die in het nieuwe jaar start,
opgegeven. Soms moet je dingen ervaren om overstag
te gaan!

Wat mij betreft, is dit ook waar het abonnement bij
Evita om gaat: enerzijds is het een vertrouwd gevoel
om in beeld te zijn bij de organisatie die u wenst en
goed geïnformeerd te blijven, anderzijds bent u als
abonnee ‘onderdeel’ van Evita in een bepaalde fase
van uw leven. Hier vindt de onderlinge herkenning
tussen abonnees plaats en dat kan een band
scheppen.
Aansluitend op iedere abonneebijeenkomst is er
een kleine proeverij van één van de Evita Lokaal
activiteiten.
Deze keer gaf Mieke Overgaag een korte Mindfulness
workshop, wat direct de interesse wekte van een
aantal mensen. Aansluitend heeft de volledige groep
zich overgegeven aan de Hip Hop try out, verzorgd
door Esli Westmaas van Sportief Plan.

De abonnees namen enthousiast deel aan de Hip Hop balanstraining

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 brochure op bij Evita Lokaal.
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THUISZORG IN BEELD

Zorgverleners en klanten samen
Sinds kort kunt u op onze website een bedrijfsfilm zien van Evita Zorg. In de film figureren een aantal van
onze zorgverleners en klanten. Het zorgde voor een unieke film waarin duidelijk wordt waar Evita voor
staat. Op deze pagina’s leest u iets over de achtergrond, blikken een paar figuranten in de film terug op
de opnames en ziet u foto’s van achter de schermen.
Het maken van een bedrijfsfilm was voor Evita een
nieuwe ervaring. Nu we steeds meer gewend zijn
om informatie op te halen uit bewegend beeld zoals
films, wilden ook wij visueel maken waar Evita voor
staat. Daartoe zijn we een samenwerking aangegaan
met fotografe Roos Koole die eerder voor Evita foto’s
maakte, en het Haags Productiebedrijf. Zij wisten de
werkelijke zorgsituaties en zorgrelaties pakkend vast
te leggen. Met trots laten we het resultaat zien op de
homepage van onze website, www.evitazorg.nl.
Per dagdeel werden op locatie opnames gemaakt. Vol
enthousiasme lieten klanten en zorgverleners zien
hoe ze hun dagelijks leven samen invullen. En dat
ging zo natuurlijk dat er maar weinig scènes

Zorgverlener Nicolette Wenemoser voor de camera’s

over gedaan hoefden te worden. Aan het einde
van de opnames bleken er zoveel goede scènes te
zijn, dat het productieteam bijna moeite had een
selectie te maken. Het leverde een mooie korte
film op die prachtig in beeld brengt waar wij voor
staan als organisatie. Mensen die zoeken naar een
thuiszorgorganisatie krijgen zo een goed beeld.
Naast de bedrijfsfilm is er ook een film over het
werken bij Evita gemaakt. Hierin vertelt onze
zorgverlener Nicolette over haar werkzaamheden en
ontwikkelmogelijkheden bij Evita. Hiermee hopen we
(toekomstige) zorgverleners een goed beeld te geven
van de werksfeer en mogelijkheden binnen Evita. Ook
deze film is te zien op de website van Evita.
(www.evitazorg.nl, klik op Werken bij Evita)

Mevrouw De Paauw midden in de opnamen met zorgverlener

Mw. A. de Paauw
‘Mijn favoriete scène uit de film, is de scène
waarin ik ontzettend moet lachen. Dit kwam
door het plezier dat we hadden tijdens het
maken van de opnames’
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Onze dank gaat uit naar de klanten en zorgverleners
die zich hebben ingezet voor de mooie visuele
impressie van Evita Zorg. Dankzij hen vertellen de
beelden wie Evita is en hoe belangrijk het is voor
mensen om de eigen regie op het leven te behouden
en in hun eigen omgeving te kunnen blijven
functioneren.

n in bedrijfsfilm van Evita Zorg
Dhr. J. F. la Poutré
‘Ik vond het verrassend dat uit alle verschillende
opnames zo’n mooie film tot stand is gekomen.
Mijn favoriete scène is de scène waarbij ik afscheid
neem van Mirjam. In de loop van de jaren hebben
we een warme band opgebouwd, die heel
waardevol is. Daarom vond ik het mooi om deze
scène zo samen op te nemen’.
De heer La Poutré met wijkverpleegkundige Mirjam Wijsbeek tijdens de buitenopnamen

Spreekuur over geheugen
Iedere tweede maandag van de maand tussen 10.00 en 12.00 uur is er bij Evita Zorg een spreekuur
over geheugenproblemen, door dr. Caroline Jurgens, neuropsycholoog/GZ-psycholoog.
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. 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 of u kunt mailen naar
c.jurgens@evitazorg.nl. Het gesprek is vertrouwelijk
en aan het eind volgt een vrijblijvend advies.

Muziek en brein
Muziek raakt iedereen en draagt altijd bij aan het
welzijn van mensen, aldus GZ- Neuropsycholoog
Caroline Jurgens. Muziek heeft bij diverse
aandoeningen, chronische pijn en in de laatste
levensfase een aangetoond positief effect.
Daarom zijn we trots op onze nieuwe
samenwerking met de Residentie Bach ensembles.
De Residentie Bach ensembles zijn onder meer
bekend van hun uitvoeringen in de Kloosterkerk en
de Grote Kerk en dragen bij aan de Haagse cultuur
met onder andere de Cantate diensten op iedere

laatste zondag van de maand.
Meer informatie kunt u vinden op
www.bachensembles.nl. De samenwerking gaat
van start met de gift van 8 vrijkaarten voor het
kerstconcert op donderdag 19 december in de
Kloosterkerk. Heeft u interesse dan kunt u zich
melden bij Nicole Bicker,
n.bicker@evitalokaal.nl of via 070-314 16 00.
Wij houden u op de hoogte van de bloeiende
samenwerking!
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INSPRAAK
Vertrekkende leden Cliëntenraad blikken terug:

‘Zinvol om bijdrage te kunnen
leveren aan betere zorg’
De afgelopen acht jaar maakten zij deel uit van de Cliëntenraad van Evita Zorg: Leonoor van Gelder
en Simone Stadhouders. Statutair nemen zij per januari 2020 afscheid van de raad. Samen met Natalie
Bommeljé kijken zij terug op al die jaren betrokkenheid bij Evita.
Voor beide dames geldt dat zij bij Evita betrokken
raakten toen een dierbare in zorg kwam bij de
organisatie. Voor Leonoor waren dat haar ouders,
voor Simone haar dochter.
Meepraten voor anderen
Simone: “Toen ik met mijn dochter in zorg kwam
bij Evita, had ik in het begin best te maken met
planningsproblemen. Daar werd op zich prima op
gereageerd en uiteindelijk liep het ook allemaal goed.
Maar ik bedacht me dat ik natuurlijk wel elke keer
over mijn eigen problemen kan bellen, maar dat niet
elke klant dat kan. Met die gedachte ben ik eigenlijk
in de Cliëntenraad gestapt: je maakt de zorg niet
alleen beter voor jezelf of je naaste, maar met je input
maak je het voor veel meer mensen beter. Ook voor
klanten die misschien niet altijd in staat zijn om op
een positief kritische manier feedback te geven.”
Geen hakken in het zand
“Mijn ouders zijn al enige jaren geleden overleden,
maar toen men mij vroeg toch in de Cliëntenraad
te blijven, hoefde ik daar niet heel lang over na
te denken”, vertelt Leonoor. “Wat mij bijzonder is
bevallen, is dat de communicatie tussen directie,
Raad van Commissarissen, zorgverlenersraad en
cliëntenraad heel open is. En dat schijnt best een
unicum te zijn. In de loop der jaren hebben we wel
contact gehad met de landelijke brancheorganisatie
cliëntenraden. Daar hoorden we dat het opmerkelijk
en zeldzaam is dat wij als cliëntenraad op zo’n goede
voet staan met de directie. Het komt namelijk heel
vaak voor dat een cliëntenraad continu met de
hakken in het zand gaat staan. Daar is bij Evita geen
sprake van. Ook al zijn we het niet altijd met elkaar
eens, alles is bespreekbaar en alles gaat in goed
overleg. Dat koester je dan wel.”
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Leonoor van Gelder en Simone Stadhouders (r) nemen afscheid van
de Cliëntenraad van Evita Zorg

Simone onderschrijft dat gevoel: “Ik heb altijd
gemerkt dat onze mening zeer gewaardeerd wordt
en dat wij absoluut niet als lastpak worden ervaren.
We zijn een officieel orgaan, daar zitten spelregels
aan en er is wetgeving waar wij, maar ook Evita aan
moet voldoen. Zo is er een vast aantal onderwerpen
waar wij advies over moeten geven, maar bij Evita
staat men ook erg open voor ongevraagd advies.
Meedenken, samen maak je de organisatie beter, zo
zitten wij er allemaal in.”

Officieel orgaan
“Wij proberen met Evita een organisatie neer te
zetten die kwalitatief goede zorg levert, maar dat kan
alleen als je terug hoort van klanten en hun naasten
of we de dingen doen die ze van ons verwachten”,
reageert Natalie. “Natuurlijk halen we veel informatie
uit de klanttevredenheidsonderzoeken en de
contacten die onze zorgverleners hebben. De
kracht van een officieel orgaan als de cliëntenraad is
echter dat je zaken bij elkaar toetst. We hebben een
behoorlijk vaste agenda met onderwerpen die elke
vergadering langskomen. Dan kun je denken aan
zaken als de planning, medicatieveiligheid, eventuele
klachten maar ook klanttevredenheidcijfers. Maar
ook als we belangrijke koerswijzigingen hebben,
leggen we die altijd voor aan de cliëntenraad,
zoals enkele jaren geleden de invoering van het
elektronisch cliëntendossier.”
Leonoor: “Zodra iets van invloed is op klanten, is het
goed dat wij daarover meespreken. Onze insteek
kan net weer iets anders zijn, omdat wij het vanuit
het klantperspectief ervaren. In de afgelopen jaren
hebben wij veel positieve ontwikkelingen binnen
Evita meegemaakt. Wat vanaf het begin al duidelijk
was, is dat de lat altijd hoog ligt. De kwaliteit van
de zorg moet goed zijn en ook bij het aannemen
van personeel worden hoge eisen gesteld. De
hele digitalisering met al het zorgpersoneel aan
de IPad: Evita blijft innoveren en werken aan
kwaliteitsverbeteringen. Belangrijk vind ik ook het
ontstaan van de Evita Academie waarin personeel
intern wordt opgeleid.”
Kwaliteitsslagen
Ook Simone constateert dat er veel kwaliteitsslagen
zijn gemaakt in de afgelopen jaren: “Ik zie Evita
steeds professioneler worden. Het was altijd al goed,
maar het kan altijd beter en daar wordt continu

naar gekeken. Ik denk aan de aanstelling van een
kwaliteitsfunctionaris, de samenwerking met GZ/
neuropsycholoog Caroline Jurgens op het gebied
van dementie en de klachtenfunctionaris en intern
coach, Carien van Ree. Het ambitieniveau ligt
gewoon hoog. Kijk maar naar de opening van Evita
Lokaal, ik had best wel mijn twijfels in het begin of
dat nou allemaal nodig was, maar nu, na vijf jaar
staat het als een huis en is het bijna te klein. Ik ben
echt trots dat ik er deel van uit mag maken, het voelt
warm en betrokken.”
Positief kritisch
Met het vertrek van Simone en Leonoor is er weer
ruimte voor twee nieuwe leden. Wat moeten zij
in huis hebben? Simone: “Wat belangrijk is, is dat
je een positief kritische houding hebt, dat je niet
in de cliëntenraad gaat zitten met alleen je eigen
persoonlijke vragen, maar zaken breder kunt trekken.
En ja, je hebt wel iets van vaardigheden en ervaring
nodig met het lezen van stukken en vergaderen.
Feeling met de zorgsector is ook wel handig.”
Leonoor vult aan: “Gezien de achtergronden van de
huidige leden, zou het ook prettig zijn als er iemand
bij komt met een financiële achtergrond.”
Niet alleen Leonoor en Simone kijken terug op jaren
van prettige samenwerking bij Evita. Ook Natalie
waardeert de inzet van beide dames enorm: “Het is
fijn om mensen in de cliëntenraad te hebben die als
spreekbuis voor anderen willen fungeren, die mee
willen denken over de organisatie en hoe we de
zorg op een zo hoog mogelijk plan kunnen brengen.
We realiseren ons zeer goed dat met het vertrek
van Simone en Leonoor veel kennis en ervaring
ook weg is. Maar wij hopen op weer twee net zulke
enthousiaste nieuwe leden die zich willen inzetten
binnen onze organisatie.”

Belangstelling voor de cliëntenraad?
Evita Zorg zoekt twee nieuwe leden voor de
Cliëntenraad. U kunt zich hier uiteraard voor
aanmelden bij Evita, maar u kunt zich ook melden
bij de Cliëntenraad zelf, zij kunnen uiteraard uit
eigen ervaring meer informatie verstrekken over de

inhoud van het werk. Ook kunt u contact opnemen
met Natalie Bommeljé, 070-314 16 00.
Evita Zorg: info@evitazorg.nl of
clientenraad@evitazorg.nl
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ACTUEEL
Thuiszorg: wie betaalt dat?

Alle financieringsmogelijkheden
thuiszorg op een rij
Bij Evita Zorg ontvangen wij van klanten vaak de vraag hoe de thuiszorg van Evita wordt bekostigd. Wat
wordt er vergoed vanuit een indicatie en wat betaalt u zelf? Wij zetten de verschillende mogelijkheden
hier graag voor u op een rij.
Thuiszorg kan worden bekostigd vanuit:
• een voorziening voor begeleiding van de gemeente (Wet Maatschappelijke Ondersteuning)
• uw zorgverzekering met een indicatie voor wijkverpleging (Zorgverzekerinigswet)
• de Wet langdurige zorg (Wlz) met een indicatie van het CIZ
• uit particuliere middelen
Thuiszorg aanvragen
Bij het aanvragen van thuiszorg zijn er, al dan niet in
combinatie met elkaar, vier mogelijke keuzes:
WMO
Mogelijk komt u in aanmerking voor een vergoeding
van begeleiding vanuit een maatwerkvoorziening
(Wet Maatschappelijke Ondersteuning). U kunt
hiervoor een aanvraag doen bij uw gemeente. Het
betreft dan begeleiding, huishoudelijke hulp of
dagbesteding. Evita kan u helpen bij het doen van de
ondersteuningsaanvraag.
Wijkverpleging
Wijkverpleging valt onder de basiszorgverzekering.
Het gaat om verpleging en bijbehorende persoonlijke
verzorging die iemand thuis ontvangt. Voorbeelden
zijn hulp bij het opstaan, wondverzorging of het leren
omgaan met een stoma. De wijkverpleegkundige van
Evita kan beoordelen of u voor een indicatie voor
wijkverpleging in aanmerking komt.
Wet langdurige zorg
De Wet langdurige zorg (Wlz) is er voor mensen die
de hele dag intensieve zorg of toezicht dichtbij nodig
hebben. Bijvoorbeeld ouderen met vergevorderde
dementie of mensen met een ernstige verstandelijke,
lichamelijke of zintuiglijke beperking. Met een Wlzindicatie die wordt gesteld door het CIZ, heeft u
recht op passende zorg met verblijf in een instelling.
U mag met deze indicatie ook thuis (blijven) wonen
als u dat wilt, maar levering van de zorg thuis moet
wel verantwoord zijn. Het is de taak van de huisarts
en de wijkverpleegkundige om dat te verantwoorden.
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Particuliere zorg uit eigen middelen
Steeds meer mensen zetten wat geld opzij om
zorg zelf te kunnen bekostigen. Dit doet men vaak
aanvullend op de gefinancierde zorg. Mensen met
een langdurige zorgvraag kiezen er bij voorkeur
voor om zo lang mogelijk thuis te blijven en opname
uit te stellen. Soms maakt aanvullende particuliere
financiering het mogelijk om tot een passende
invulling van de professionele zorg te komen. Het
argument is vaak dat men de zorgverlener meer extra
taken wil vragen te doen en daar zo meer tijd voor is.
Evita Zorg levert deze particuliere zorg op maat. Evita
Zorg levert de zorg op gewenste tijden en dagen en
gedurende langere tijdsblokken. Particuliere zorg is
mogelijk van 1 tot 24 uur per dag. Kortom: u kunt de
zorg van Evita zelf betalen, al dan niet in combinatie
met één of meer van de bovenstaande andere
financieringsmogelijkheden.
Eigen Bijdrage
Als u zorg of begeleiding uit de WMO of de Wlz
ontvangt, moet u een eigen bijdrage betalen. De
hoogte hiervan hangt af van het inkomen. Berekening
en incassering van de eigen bijdrage lopen via
het CAK (Centraal Administratie Kantoor). Voor
verpleging en verzorging (wijkverpleging) vanuit
de zorgverzekeringswet is geen eigen bijdrage van
toepassing.
Persoonsgebonden Budget
In veel gevallen kan Evita Zorg de kosten rechtstreeks
(in natura) bij de gemeente (WMO), zorgverzekeraar
(wijkverpleging) of het regionale Zorgkantoor (Wlz)
declareren. Maar in plaats hiervan kunt u ook een

persoonsgebonden budget (PGB) aanvragen voor
zorg of begeleiding vanuit een maatwerkvoorziening
van uw gemeente, uw zorgverzekering of een Wlzindicatie.
Met een persoonsgebonden budget (PGB) kunt u
zelf uw zorg regelen; u bepaalt zelf wie de zorg
verleent en maakt zelf afspraken met zorgverleners.
Niet iedereen komt in aanmerking voor een PGB.
Zorgverzekeraars en zorgkantoor hanteren strenge
voorwaarden bij toekenning van een PGB. Zo moet u
een uitgebreid aanvraagtraject doorlopen en moet u

kunnen aantonen dat er voor uw zorg geen passende
zorg in natura beschikbaar is.
In bijgaand schema zijn de mogelijkheden op een
rijtje gezet.
Wilt u de zorgmogelijkheden op maat voor uw
situatie of die van uw naaste eens doornemen met
Evita Zorg? Dat kan! Neem contact op via
070-314 16 00 (u kunt vragen naar Maaike Vedder,
manager zorg) of mail naar info@evitazorg.nl.

Hoe is de zorg nu geregeld?
Gemeente Den Haag

Rijksoverheid

Zorgverzekeraars

WMO =
Wet Maatschappelijk
Ondersteuning

WLZ =
Wet Langdurige Zorg

ZVW =
Zorgverzekeringwet

Voorzieningen

Intensieve chronische zorg

Tijdelijke/herstelzorg

- Huishoudelijke hulp
- Maatwerkvoorziening
ondersteuning
- Dagbesteding
- Vervoer
Combinatie met indicatie
ZVW mogelijk

- Zorg thuis
- Opname verpleeghuis
- Dementiezorg
- Dagbesteding

- Zorg thuis
- Zorg na opname
ziekenhuis
- Terminale zorg

Geen combinatie met indicatie
ZVW of WMO mogelijk

Combinatie met indicatie
WMO mogelijk

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 14.00 uur en 15.00 uur en op vrijdagen tussen 12.00 uur en 13.00 uur via 070-314 16 03.

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

2019: het jaar dat ik leerde dat je goed
wakker moet liggen….
Deze koptekst heb ik gekozen omdat het exact de essentie raakt waar wij ons bij Evita dagelijks voor
inzetten.

Haags Ontmoeten
Bij het ter perse gaan van deze nieuwsbrief hebben
we te horen gekregen dat Evita Lokaal vanaf 1
januari 2020 door de gemeente officieel wordt
erkend als Haags Ontmoeten Plus locatie!
Haags Ontmoeten is opgezet in opdracht van de
gemeente Den Haag als onderdeel van Den Haag
Seniorvriendelijke stad en het actieprogramma
Informele Zorg. Doel is om het leefplezier en
de vitaliteit van ouderen te versterken. Voor
Evita Lokaal betekent deze erkenning niet
alleen waardering voor onze inspanningen in de
afgelopen vijf jaar, maar ook meer financiële ruimte
voor nieuwe initiatieven.
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Marshmallows
Ook in 2019 waren wij weer vijf dagen per week
open van 9.00 tot 17.30 uur voor een kop koffie,
de krant en een goed gesprek. Gedurende de
week zijn er diverse activiteiten op het gebied van
zingeving, gezelligheid. Op zaterdag hebben we
een dagbestedingsgroep en regelmatig worden er
activiteiten georganiseerd in de avonduren.
We organiseerden veertien informatieve
lezingen en we hebben het succesvolle vaste
activiteitenprogramma kunnen voortzetten. Met veel
plezier kijk ik terug op de zomer BBQ die volledig
door vrijwilligers was georganiseerd en waar wij als
bezoekers weer eens van een heerlijke marshmallow
van de houtskoolgrill hebben genoten. En in het
laatste kwartaal is gestart met een maandelijkse
filmmiddag op zondag, met na afloop een glaasje en
een kop soep.
De computercursussen die door onze vaste
SeniorWeb ambassadeurs worden verzorgd,
worden als zeer nuttig en plezierig ervaren. ‘Ze
hebben écht verstand van zaken en kunnen het nog
goed overbrengen aan oudjes zoals ik’, aldus een
deelnemer.

Mantelzorgers
Voor mantelzorgers is er een inloopochtend en
op verzoek de eerste mindfulness cursus gestart
waarover u in deze nieuwsbrief meer kunt lezen.
Daarbij hebben we ook dit jaar weer tientallen
mantelzorgers op allerlei vlakken kunnen
ondersteunen tijdens één op één gespreken of in de
mantelzorggroepen.
Als laatste wil ik stil staan bij de vierde dag
dagbesteding die we op verzoek op zaterdag zijn
gestart. Voor mensen die alleen zijn, is dit een fijne
weekendinvulling. Voor mantelzorgers is het prettig
dat zij toch weer eens even iets met zoon of dochter
kunnen ondernemen op zaterdag, om daarna hun
dierbare om 15.00 uur bij ons op te halen.

An

Tijdens de lezing over slaapproblemen, die werd
verzorgd door een gespecialiseerde GZ psycholoog,
werd vooral ingegaan op wat nu wel of geen
slaapproblemen worden genoemd. De risico’s van
slaapmiddelen werden besproken en bezoekers
kregen nuttige adviezen voor een betere slaap. En
wat bleek? Veel slaapproblemen kunnen verminderen
door er op een andere manier naar te kijken én mee
om te gaan: zelf regie nemen dus!
Vanuit het Evita Lokaal zetten wij, de vrijwilligers,
de professionals van de dagbesteding en ook
mijn collega’s van Evita Zorg, ons dagelijks in om
bezoekers goed te informeren ten aanzien van het zo
goed mogelijk thuis oud worden waarbij zingeving en
vitaliteit van groot belang zijn.

2020
Vooruitkijkend naar 2020 zie ik een groeiende
groep wijkbewoners die ons weet te vinden
voor activiteiten, ondersteuning of informatie. In
samenwerking met partners uit de wijk kunnen
we wederom maandelijks een interessante
lezing aanbieden, meer informatie vindt u in de
flyer en kalender die bij deze nieuwsbrief zijn
bijgesloten. Natuurlijk gaan we door met de
mantelzorgactiviteiten en alle digitale cursussen.

Zijn er activiteiten of lezingen waar u behoefte aan
heeft of die u zelf wilt initiëren? Dan nodig ik u van
harte uit om mij uw idee door te geven, ik ga graag
met u in gesprek.
Namens de Evita Lokaal vrijwilligers en mijzelf wens
ik u een mooie kerstperiode en een gezond en
zingevend 2020 waarin wij u weer graag zien in het
Evita Lokaal!
Nicole Bicker
Coördinator Evita Lokaal

e
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Hip Hop balanstraining
Zonder andere succesvolle activiteiten te kort te
doen, wil ik als laatste stil staan bij een nieuwe
cursus: Hip Hop balanstraining. Zowel deelnemers
(de oudste was een goede negentiger) als ik hebben
genoten van de try out in oktober en dus is direct een
cursus gepland, die in januari start.
Op de kalender ziet u dat we ook data hebben
geprikt voor de zomer BBQ en een kerstactiviteit.
Zet ze vast in uw nieuwe agenda voor 2020!
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TEAM EVITA
Directie
Natalie Bommeljé
Pascal Noordover

PR en Communicatie
070-314 16 00
Ilja Hector

Vertrouwenspersoon
Janet Vermeeren
janet.vermeeren@hotmail.com

GZ-Neuropsycholoog
Dr. Caroline Jurgens
c.jurgens@evitazorg.nl

Praktijkopleider
070-314 16 00
Merel van Raamt

Klachtenfunctionaris
06-11861779
Carien van Ree
klachtenfunctionaris@evitazorg.nl

Wijkverpleegkundigen
070-314 16 02
Maaike Vedder (manager zorg)
Noor van den Bergh
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Mirjam Wijsbeek
Judith Dijkshoorn (coördinator klanten)
Fleur Kloppenburg

Administratie
070-314 16 03
Maarten Rijskamp
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Evita Lokaal
070-314 16 06
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n.bicker@evitalokaal.nl

Planning
070-314 16 04
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Annelies Haspers
Handan Ikiz
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070-314 16 05
Ellis Timmerman
Desirée van der Kruk
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070-314 16 00
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Coördinator Evita Abonnement
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Nicole Bicker
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Volg ons op
Bezoekadres Evita Zorg, Evita Lokaal en Evita Academie: Van Alkemadelaan 309A, 2597 AJ Den Haag.

