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Evita, thuiszorg die bij ú past
Evita Zorg is een thuiszorgorganisatie die professionele zorg en
ondersteuning aan huis biedt. Volgens onze visie vraagt thuiszorg altijd
om een persoonlijke benadering, deskundigheid en betrokkenheid.
Als u afhankelijk bent van zorg, of zorg moet regelen voor uw naaste,
dan wilt u immers dat er geluisterd wordt naar uw wensen.
U kunt bij Evita Zorg terecht voor alle voorkomende hulp thuis;
van huishoudelijk hulp tot zorg in de laatste levensfase.
Thuiszorg kan een uitkomst bieden wanneer u merkt dat de dagelijkse
taken niet meer zo vanzelfsprekend gaan door ouderdom, een
handicap of ziekte. Door thuiszorg is het mogelijk om langer thuis te
blijven wonen in uw vertrouwde omgeving.
Met een vast en betrokken team van zorgverleners, onder coördinatie
van de wijkverpleegkundige, ondersteunt Evita u in uw zorgvraag. De
mate van ondersteuning is afhankelijk van uw zelfredzaamheid en de
hulp die u wenst. En verandert uw situatie of zorgvraag, dan verandert
Evita met u mee.

“Evita Zorg is 24 uur per dag
bereikbaar. Dus in geval van
dringende zaken ook ’s avonds
en in het weekend”.
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De 4 zekerheden van Evita Zorg

Onze dienstverlening

Evita helpt u graag zo lang mogelijk thuis te blijven wonen. De zorg
wordt passend bij uw situatie ingezet. Hierbij geeft u aan wat uw
wensen zijn qua tijden en dagen, waarna Evita Zorg een vast team
van zorgverleners inzet. Er wordt veel aandacht besteed aan een
passend team van zorgverleners. Daardoor kunt u rekenen op vaste
zorgverleners die bij u passen en lang bij u blijven; dit geeft vertrouwen.
Vanaf het eerste contact heeft u een vaste wijkverpleegkundige die
uw contactpersoon blijft voor overleg over uw wensen en inzet van
zorgverlening.

Evita biedt de volgende vormen van zorg- en dienstverlening:
• Huishoudelijke hulp
• Begeleiding in en om huis
• Persoonlijke verzorging; hulp bij wassen, aankleden, medicatie
• Verpleging; zoals wondzorg
• Nachtzorg en 24-uurszorg
• Palliatieve zorg; zorg in de laatste levensfase
•	Dementiezorg; begeleiding, geheugenspreekuur en dagbesteding
• Mantelzorgondersteuning en respijtzorg
• Abonnement; voor informatie en in beeld zijn bij Evita
• Particuliere servicediensten

U kunt bij Evita Zorg rekenen op de volgende 4 zekerheden:

De hoeveelheid zorg is afhankelijk van de hulp die u wenst te
ontvangen. U kunt dagelijks korte momenten thuiszorg ontvangen
of zelfs 24 uur per dag, 7 dagen in de week. Mocht uw zorgvraag
veranderen dan verandert onze zorgverlening met u mee.

• U wordt altijd op de afgesproken tijd geholpen.
•	U heeft een vast team van zorgverleners dat bij ú past en alle
voorkomende hulp kan bieden.
•	U kunt terecht voor alle hulp thuis: van huishoudelijke hulp,
persoonlijke verzorging, begeleiding en verpleging tot aan zorg in
de laatste levensfase.
•	Uw zorg kan direct worden ingezet; 7 dagen per week, 24 uur per
dag.

Voor wie?
Evita Zorg is er voor iedereen met een vraag naar thuiszorg; ouderen,
chronisch zieken en mensen met dementie of een lichamelijke
beperking. Ook na ontslag uit een ziekenhuis of in de laatste levensfase
bieden wij hulp.
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“De zorg van Evita is
persoonlijk en vertrouwd”
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Een uniek team van zorgverleners
Onze zorgverleners werken vaak lang bij Evita. Zij zijn betrokken,
deskundig en loyaal. Evita investeert in haar zorgverleners door middel
van scholing, overleg en vitaliteit. Hierdoor werken de zorgverleners
met passie en dat merkt de klant. Door goed te zorgen voor de
zorgverleners kunnen zij goed voor hun klanten zorgen.
Bij Evita Zorg wordt alle hulp, van huishoudelijke werk tot
verpleegkundige zorg, zoveel mogelijk door dezelfde zorgverlener
geboden. Hierdoor ontstaat rust en continuïteit in de zorgverlening.
Deze werkwijze geeft onze zorgverleners veel voldoening. Zij hebben
de tijd om alle voorkomende hulp te bieden en hebben daardoor
volledige aandacht voor de klant. De zorgverleners die werkzaam zijn
voor Evita Zorg kiezen bewust voor onze werkwijze en onderschrijven
de 4 gedragsregels:
•
•
•
•

Ik help u thuis het leven voort te zetten zoals u dat wilt.
Ik kom naast u staan, u kunt mij vertrouwen.
Ik hoor wat u wilt en handel ernaar.
Ik werk met passie en ontwikkel mijzelf.

“De medewerkers van Evita
staan altijd voor mij klaar”

“Ik vind de klik met mijn
klanten belangrijk”
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Financieringsvormen
Onze thuiszorg kan op verschillende manieren worden gefinancierd;
vanuit een indicatie of particulier (eigen middelen). Ook kunt u
kiezen de geïndiceerde zorg middels een persoonsgebonden budget
(PGB) te financieren. Een combinatie van financieringsvormen is ook
mogelijk. De wijkverpleegkundigen van Evita hebben veel kennis van
de diverse financieringsvormen en adviseren u graag.

Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)
Indien het niet meer lukt het huishouden zelfstandig uit te voeren
of dagstructuur te behouden, kan men in aanmerking komen voor
huishoudelijke hulp, begeleiding of dagbesteding vanuit de Wmo.
U kunt hiervoor een aanvraag doen bij uw gemeente. Evita kan u
helpen bij het doen van de aanvraag.

De volgende financieringsvormen zijn mogelijk:

Zorg in natura of een persoonsgebonden budget (PGB)
De verschillende financieringsvormen kunnen middels zorg in natura
of een PGB worden ingezet. In geval van zorg in natura heeft de
thuiszorgorganisatie een contract met de verzekeraar, gemeente of
het zorgkantoor. Evita Zorg heeft een contract met deze financiers en
verzorgt de declaraties. De zorg en ondersteuning vanuit de Zvw, Wlz
en Wmo kan ook gefinancierd worden vanuit een persoonsgebonden
budget. De klant ontvangt dan een budget om zorg in te kopen bij
een thuiszorgorganisatie zoals Evita Zorg of om zelf mensen in te
huren. Evita stuurt de PGB-houder een factuur.

Zorgverzekeringswet (Zvw)
In geval van tijdelijke zorg, zoals herstelzorg, zorg na een
ziekenhuisopname of terminale zorg, wordt de zorg gefinancierd
vanuit de zorgverzekeringswet (via de verschillende verzekeraars).
Er is hier sprake van wijkverpleging en bijbehorende persoonlijke
verzorging die iemand thuis ontvangt. Voorbeelden zijn hulp bij
het opstaan, medicatie, wondverzorging, het aanleren van nieuwe
vaardigheden na een operatie of terminale zorg.
De wijkverpleegkundige van Evita kan beoordelen of u voor een
indicatie voor wijkverpleging in aanmerking komt.
Wet langdurige zorg (Wlz)
De Wet langdurige zorg (Wlz) is er voor mensen met een chronische
zorgvraag waarbij herstel niet aannemelijk is. De klant heeft in veel
gevallen dagelijks intensieve zorg of toezicht in nabijheid nodig.
Bijvoorbeeld ouderen met dementie of mensen met een ernstige
verstandelijke, lichamelijke of zintuiglijke beperking. Met een
Wlz-indicatie, die wordt gesteld door het Centrum indicatiestelling
zorg (CIZ), heeft u recht op passende zorg met verblijf in een instelling.
Ook kunt u met deze indicatie thuis (blijven) wonen als u dat wenst en
thuiszorg ontvangen in combinatie met mantelzorg. Het zorgkantoor
is de uitkerende instantie. Evita kan u helpen bij het doen van de
aanvraag.
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Zorg zelf financieren
Evita Zorg biedt u ook de gelegenheid de zorg en ondersteuning zelf
te financieren. Dit kan gaan om particuliere servicediensten, zoals
gezelschap, klusjes in huis of administratieve hulp. Het kan ook gaan
om een aanvulling op de zorg vanuit de Zvw, Wlz of Wmo, waarbij de
wens is dat de zorgverlener extra taken uitvoert of extra aanwezig is
omdat de klant niet alleen kan zijn. Dit kan tot aan 24 uur per dag 7
dagen per week. Hiervoor kan de wijkverpleegkundige een financieel
voorstel maken. Samen met onze wijkverpleegkundige spreekt u
tijdens een huisbezoek af wat uw zorgbehoefte is. Naar aanleiding van
dit gesprek kijken we naar mogelijke financieringsvormen. Evita Zorg
adviseert en ondersteunt u graag bij de aanvraag van uw indicatie.
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Informatie en aanvragen thuiszorg
Er zijn diverse routes om thuiszorg aan te vragen en te starten. Zorg
dat u zich goed laat informeren over de mogelijkheden. Dit kan bij een
thuiszorgorganisatie, zoals Evita Zorg. Ook kunt u via de gemeente,
verzekeraar, huisartsenpraktijk en een casemanager informatie
opvragen over thuiszorg.
Wanneer u contact opneemt met Evita Zorg kunnen wij u telefonisch
informeren over de mogelijkheden van thuiszorg en de dienstverlening
van Evita Zorg. Vervolgens maakt de wijkverpleegkundige of
coördinator klanten een afspraak voor een huisbezoek.
•	Tijdens het huisbezoek wordt de zorgvraag geïnventariseerd. Welke
hulp wenst u en heeft u nodig? Op welke dagen en tijden? Wat kan
u zelf? Welke mantelzorg is er beschikbaar?
•	De mogelijkheden voor financiering worden besproken. Als u een
indicatie aan wilt vragen, kan de wijkverpleegkundige of coördinator
klanten u daarbij helpen.
•	De afdeling planning zoekt in overleg met u naar de best passende
zorgverlener(s), tijden en dagen van zorg.
•	
Op basis van uw wensen en de zorgvraag wordt met u een
persoonlijk zorgplan opgesteld.
•	
Vervolgens kan de zorg starten. De wijkverpleegkundige of
coördinator klanten blijft uw aanspreekpunt gedurende de periode
dat u in zorg bent bij Evita.
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Contact
Wilt u meer weten over de dienstverlening van Evita Zorg of thuiszorg
aanvragen? Neem dan contact op met onze wijkverpleegkundigen
voor een afspraak. Evita Zorg is 24 uur per dag, 7 dagen per week
bereikbaar voor iedereen met een (acute) zorgvraag.

Evita Zorg
Van Alkemadelaan 309A
2597 AJ Den Haag
t 070-314 16 00 (algemeen)
t 070-314 16 02 (wijkverpleegkundigen)
wijkverpleegkundigen@evitazorg.nl
www.evitazorg.nl
Volg ons op

