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U ziet digitale portretfoto’s van
deelnemers, begeleiders en
vrijwilliger van de Dagbesteding.
De deelnemers hebben zelf een
mooie serie portretten gemaakt op
de smartphone met beeldeffecten.

VOORWOORD

Weer meer
ondernemen;
Laat de
lentekriebels toe!
NATALIE BOMMELJÉ
Directeur Evita Zorg

Afbeeldingen voorpagina
Op de voorpagina ziet u digitale portretfoto’s
van 2 deelnemers van de Dagbesteding.
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Deze klantennieuwsbrief kijken we graag met u vooruit naar
een voorjaar vol activiteiten bij Evita. Het is fijn dat de landelijke
versoepelingen eindelijk vastere vorm krijgen en er weer meer
mogelijk is; zowel voor u als klant, mantelzorger, abonnee
en bezoeker van het Lokaal als voor onze zorgverleners lijkt
het erop dat we langzaam maar zeker weer meer kunnen
ondernemen. Er weer op uit gaan en mensen ontmoeten geeft
een ieder energie!
Evita Lokaal heeft weer mooie bekende en nieuwe activiteiten
op de agenda staan. Het Lokaal is een fijne huiselijke plek om
anderen te ontmoeten, maar de activiteiten zorgen er ook
voor dat u zowel geestelijk als lichamelijk actief kunt blijven en
voorbereid bent op de toekomst. De lezingen van dit kwartaal
geven u bijvoorbeeld informatie over de Vierde levensfase:
informatie over veel voorkomende ziektebeelden en hoe die
te voorkomen of te vertragen. Zo houdt u ook in deze fase de
regie over uw leven. Meld u aan voor activiteiten en lezingen in
Evita Lokaal via info@evitalokaal.
Bij de Evita Academie bieden we scholingen en opleidingen
aan waarbij mensen de kans krijgen om een diploma in de zorg
te behalen. In deze nieuwsbrief kunt u meer lezen over onze
visie op opleiden. We starten dit voorjaar ook weer met een
aantal nieuwe leerwerktrajecten. De leerlingen zullen meteen
aan de slag gaan, u zult ze wellicht ook tegenkomen. Fijn als
u ze welkom wilt heten en hen de kans geeft het vak van de
thuiszorg te leren! En kent u zelf nog iemand in uw omgeving
die graag in de thuiszorg wil starten, dan horen wij het graag via
werken@evitazorg.nl.
Wij kijken uit naar een mooi voorjaar en hopen u weer vaker in
het Lokaal te verwelkomen voor een kopje koffie, een lezing of
een leuke activiteit!
Heeft u vragen of opmerkingen? U kunt mij bereiken via:
n.bommelje@evitazorg.nl of 070-314 16 00.
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ACTUEEL

Evita Zorg houdt kantoor in
Huisartsenpraktijk Statenkwartier
Sinds eind januari huurt Evita Zorg een kantoorruimte
bij Huisartsenpraktijk Statenkwartier. Elke donderdag is
één van de wijkverpleegkundigen aanwezig. Het doel
is meer samenwerking en kennisuitwisseling tussen
de huisartsenpraktijk en de wijkverpleegkundigen van
Evita Zorg rond de oudere doelgroep, de mogelijkheden
voor thuiszorg en indicatiestelling. De huisarts of
assistent is vaak de eerste die een signaal krijgt dat het
thuis niet meer gaat. Huisartsen zijn niet altijd op de
hoogte welke mogelijkheden thuiszorg allemaal biedt.

Doordat de wijkverpleegkundige elke week in de praktijk
aanwezig is, vindt er veel kennisuitwisseling plaats en
kan er rond een patiënt snel geschakeld worden. De
wijkverpleegkundige kan direct een huisbezoek plannen.
Een goede onderlinge samenwerking is ook prettig
voor de patiënt en draagt bij aan langer zelfstandig
thuis wonen. Evita werkt al langere tijd samen met
Huisartsenpraktijk Statenkwartier en is blij met deze
nieuwe vorm van samenwerking!

Aanpassing wijkrouteplanning
De afdeling planning heeft de wijkroutezorgplanning
geoptimaliseerd. Klanten die korte zorgmomenten
ontvangen zijn opnieuw ingedeeld in vaste wijkteams.
Het doel is dat u minder verschillende zorgverleners ziet,
en zij meer kwaliteit kunnen bieden en minder reistijd
nodig hebben. Ook kunnen wij zo uw zorg ruimer van
tevoren goed organiseren.

Wij hebben met aandacht gekeken naar de indeling van
de zorgverleners, passend bij uw zorgvraag en wensen.
Uw nieuwe planning is wennen voor u, de zorgverleners
en de planning. Wij willen u de gelegenheid geven deze
nieuwe situatie te ervaren, maar u ook vragen de nieuwe
wijkrouteplanning een kans te geven. Mogelijk zijn er
wijzigingen in uw zorgteam, maar de nieuwe gezichten
zijn wel uw vaste nieuwe gezichten!

Corona update
We proberen bij Evita het corona-virus zo veel mogelijk
buiten de deur te houden, zodat we voorkomen dat u
als klant, uw naaste of de zorgverlener te maken krijgt
met een coronabesmetting. Soms valt een zorgverlener
toch uit door een besmetting. Dit vraagt veel van de
afdeling planning die ongelooflijk knap werk verricht
om alle klanten voortdurend te voorzien van zorg.
Evita stimuleert zorgverleners zich te laten vaccineren,
vraagt hen wekelijks een zelftest te doen – bij klachten
uiteraard een GGD getest – en voorzichtig te zijn
tijdens werk en in privé situaties. In risicogevallen of
bij twijfels vindt er altijd overleg plaats met het coronapreventieteam. Als u zelf te maken krijgt met een
mogelijke corona-besmetting, dan vragen we u dat te
melden bij het corona-preventieteam.
Beschermd werken en aandacht voor hygiëne
Het is een gezamenlijke verantwoordelijkheid om de
risico’s op besmetting zoveel mogelijk te beperken
en u en/of uw naaste van veilige zorg te voorzien.
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Zorgverleners zullen daarom ook in de komende
periode beschermd blijven werken.
De bekende maatregelen blijven van kracht voor zowel
u als de zorgverleners:
•	Aandacht voor handhygiëne: regelmatig handen
wassen, zorg voor voldoende handzeep in huis;
•	Gebruik papieren zakdoekjes en gooi die na gebruik
weg, was daarna uw handen;
•	Ventileer voortdurend, doe een raampje open bij
bezoek;
•	Bij verkoudheidsklachten of andere
ziekteverschijnselen die kunnen duiden op coronabesmetting maakt u direct een melding bij Evita
Zorg.
Heeft u klachten?
Het corona preventieteam van Evita is nog steeds
bereikbaar voor vragen en overleg. Dat kan telefonisch
070-314 16 00 of per mail corona@evitazorg.nl.

ACTUEEL

Langer vitaal thuis wonen
Bij Evita kunt u terecht voor particuliere zorg, begeleiding en servicediensten, die bijdragen aan een
grote mate van comfort, vitaliteit en zingeving. Er
zijn bijvoorbeeld senioren die weinig buiten komen.
Medewerkers van Evita kunnen dan met u naar buiten
gaan voor een wandeling. Dit geeft extra energie en
zorgt ervoor dat u fit blijft. Ook als u iemand nodig
heeft om uw boodschappen te doen, u administratieve
ondersteuning biedt of klussen in en om huis kan doen,
dan kunt u bij Evita terecht. Heeft u interesse, neem
contact op met Martine Hoogendijk, coördinator van
de particuliere diensten. Zij kan een vaste medewerker
regelen die u kan ondersteunen, zodat u langer thuis
kunt blijven wonen. En heeft u op termijn thuiszorg
nodig voor bijvoorbeeld persoonlijke verzorging?
Dan kan dezelfde medewerker in veel gevallen deze
zorg bij u leveren. Martine Hoogendijk is te bereiken
via de mail m.hoogendijk@evitazorg.nl of telefonisch
op 06-275 085 31 .

Servicediensten van Evita
Voor meer comfort
• Begeleiding en gezelschap
• Begeleiding en vervoer bij bezoek aan arts of
privéafspraken
• Bellen met instanties en hulp bij administratie
• Boodschappen doen en bereiden van maaltijden
• Respijtzorg ter ontlasting mantelzorgers
Balans en vitaliteit
• Mindfulness en yoga aan huis of op locatie
• Pedicure en kapper aan huis
• Wandelen
In en om huis
• Klusjes en ondersteunen bij aanpassingen in het huis
• (Samen) tuinieren
• Hulp bij het verzorgen van de was en strijken

“Wat fijn om dit
In Memoriam samen te beleven”
Op 10 februari jl. vond in Evita Lokaal een ‘In Memoriam’
plaats. Tijdens deze bijeenkomst herdachten nabestaanden en betrokken zorgverleners samen de klanten
die in 2020 en 2021 zijn overleden. De bijeenkomst werd
geleid door Mieke Roelands, die samen met harpiste
Esther Wijnhamer een veilige bedding en warme
sfeer creëerde waarin in openheid en kwetsbaarheid
ervaringen met elkaar gedeeld konden worden over één
van de meest intieme en ingrijpende gebeurtenissen
in een mensenleven. De nabestaanden staken een
kaarsje aan, waarbij zij de naam van hun dierbare
noemden. Hierbij klonk ontroerende harpmuziek.
Veel nabestaanden spraken nog enkele woorden
over hun dierbare, het gemis dat ze voelen en dat het
moeilijk is. Veel dankbaarheid en waardering werd ook
uitgesproken over de zorg die zij hadden ontvangen van
Evita. Enkele zorgverleners vertelden over hoe zij zelf
de laatste periode hadden ervaren. Ook voor hen is het
bijzonder om in die fase zo betrokken te zijn en dichtbij
de klant en de familie te staan. De avond bracht veel

herkenning en onderlinge
verbinding teweeg. Het
In Memoriam is altijd een
waardevol samenzijn. Na
het overlijden houdt het
vaak intensieve contact
tijdens de laatste levensfase
vrij abrupt op. Dan is het fijn
om op enig moment met alle
betrokkenen nog even stil te staan bij
het verlies en terug te blikken op het leven en de laatste
fase van een dierbare.
Naar aanleiding van deze avond onderzoeken we
of we een ontmoetingsgroep kunnen starten, voor
iedereen die iemand verloren heeft en daar met
anderen onder begeleiding over wil delen. Het is nog
een idee in ontwikkeling, wellicht spreekt het u aan?
Geïnteresseerden kunnen zich vrijblijvend melden bij
Mieke Roelands m.roelands@evitazorg.nl.
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ACTUEEL
Evita is op zoek naar mensen die betekenisvol werk willen doen

De Evita Academie

De zorgsector heeft een groot tekort aan personeel. Om die reden is Evita Zorg in 2009 begonnen met het
zelf opleiden van mensen voor de zorg in de Evita Academie.
Al vanaf de start is de Evita Academie een plek waar
mensen de kans krijgen om zichzelf te ontwikkelen
en hun hart te volgen. Ruim 80% van de zorgverleners
werkzaam bij Evita heeft een opleiding gevolgd in
de Evita Academie. Een grote groep daarvan is ooit
gestart als huishoudelijke hulp en nu werkzaam als
verzorgende of verpleegkundige.
Leren en werken in een vertrouwde setting
Door werken en leren te combineren is de Evita
Academie voor zij-instromers, herintreders en mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een kans
om een overstap naar de zorg te maken. “Met onze
leerwerktrajecten Medewerker Maatschappelijke Zorg
(MMZ) en verpleegkunde ben je direct verzekerd van
inkomen, terwijl je een zorgopleiding volgt.”, aldus
Natalie Bommeljé, directeur van Evita. In samenwerking
met beroepsopleider ‘OPPstap' biedt Evita naast deze
twee leerwerktrajecten ook het leerwerktraject van
‘Verzorgende IG’ aan. “Door de kleine klassen, een
vaste docent en de begeleiding vanuit Evita is het
slagingspercentage hoog,” benadrukt Natalie. “Ook
de combinatie met de praktijk werkt goed.”
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Oprechte interesse voor de ander
Bij de selectie van kandidaten is Evita kritisch en is
het van belang dat de kandidaat oprechte interesse
in de mens heeft. Die moet van nature aanwezig
zijn. Eenmaal begonnen in het vak van de thuiszorg
ervaren mensen van Evita veel vrijheid en afwisseling.
"Sinds corona lijken meer mensen het werk in de
zorg te overwegen en te waarderen, die zou ik graag
overhalen.”
Kent u mensen die een switch willen maken?
In mei en juni van dit jaar starten weer nieuwe
leerwerktrajecten. Wellicht kent u mensen in uw
omgeving die enthousiast worden van dit verhaal en
daar meer informatie over zouden willen? Laat hem
of haar dan vrijblijvend contact opnemen met Nikki
Goedemondt, HR Manager bij Evita. Zij gaat graag
met hen in gesprek om hen kennis te laten maken met
het vak van de zorg! U kunt Nikki bereiken via de mail
n.goedemondt@evitazorg.nl of via 070-314 16 05.

KWALITEIT VAN ZORG

Privacy Officer gestart bij Evita Zorg
Als zorgorganisatie zijn wij dagelijks bezig met het verwerken van persoonsgegevens: in ons elektronisch
cliëntendossier, bij het plannen van zorgmomenten en bij declaraties bij zorgverzekeraars.
Daarbij is het van belang dat we de vertrouwelijkheid
van al uw gegevens goed waarborgen. Eerder heeft u
kunnen lezen dat Evita in het najaar een Privacy Audit
heeft uit laten voeren door een extern bureau om te
kijken in hoeverre Evita voldoet aan de privacywet
Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
Sinds 1 januari 2022 is Gertrude van der Welle in
dienst bij Evita Zorg als Privacy Officer. Samen met
kwaliteitsfunctionaris Ilse Mosselman geeft zij een
vervolg aan de aanbevelingen die uit de audit zijn
gekomen.

Doel is het privacy beleid verder uit te werken zodat
we als organisatie kunnen voldoen aan de AVG wet.
Maar ook willen we de kennis en het bewustzijn over
privacy (risico’s) in de zorg onder de zorgverleners,
het kantoorteam en de klanten vergroten.
Gertrude van der Welle is 1 dag in de maand werkzaam
bij Evita. Heeft u vragen over de audit of privacy in het
algemeen, dan kunt u contact met haar opnemen via
de mail g.vanderwelle@evitazorg.nl.

Bezoek inspectie succesvol verlopen
In januari heeft Evita Zorg een bezoek gehad van de inspectiedienst voor Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ).
Dit was een aangekondigd bezoek dat periodiek plaatsvindt bij alle zorgorganisaties.

De inspectie was heel positief tijdens het bezoek.
De wijze waarop Evita de klant centraal stelt, vanuit
die wens zorg verleent en de kwaliteit van zorg
borgt, vonden de inspecteurs heel goed. Ook hoe er
geluisterd wordt naar de zorgverleners en te zorgen
dat zij met passie kunnen werken, viel hen op.

Evita voldoet aan het toetsingskader wijkverpleging.
Graag willen we de klanten, mantelzorgers en
zorgverleners die hebben meegewerkt aan het bezoek
bedanken voor hun medewerking. Zodra we het
rapport hebben ontvangen zullen we u informeren
over de uitkomsten.

Vertrouwenspersoon Evita
Naast haar werkzaamheden als GZ-(neuro)psycholoog
is Caroline Jurgens ook vertrouwenspersoon bij Evita
Zorg. De vertrouwenspersoon kunt u inschakelen als
u vertrouwelijke zaken kwijt wilt die u niet met uw
wijkverpleegkundige of een van uw zorgverleners
kunt of wilt bespreken. Het kan gaan om ongewenste
omgangsvormen (bijvoorbeeld een onprettig of
onveilig gevoel bij een zorgverlener) of persoonlijke
problemen of vragen.
Ondersteuning
De vertrouwenspersoon kan in zo’n geval een
luisterend oor bieden, maar kan u ook waardevolle
tips geven over hoe u kunt omgaan met de
aangegeven problemen.

De vertrouwenspersoon neemt het probleem niet
over, maar ondersteunt u en denkt met u mee. De
zaken die u bespreekt worden met discretie en
respect voor vertrouwelijkheid en privacy behandeld.
Veiligheid en kwaliteit van zorg
Caroline Jurgens is niet alleen vertrouwenspersoon
voor klanten en abonnees, maar ook voor zorgverleners. Hiermee wordt de veiligheid voor zowel
klanten, abonnees als zorgverleners gewaarborgd
als ook de kwaliteit van zorg- en dienstverlening. In
de rol van vertrouwenspersoon is Caroline Jurgens
te bereiken via vertrouwenspersoon@evitazorg.nl of
via 070-314 16 00.
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KWALITEIT VAN ZORG

De Vierde levensfase
Ook dit jaar werkt Evita Zorg weer met kwartaalthema’s. De thema’s
van dit jaar zijn De vierde levensfase (Q1), Medicatiegebruik (Q2),
Balans en vitaliteit (Q3) en Regie van de klant (Q4). Elk kwartaal
besteden we extra aandacht aan het desbetreffende thema tijdens
lezingen in het Lokaal, scholingen voor zorgverleners, overleggen en
nieuwsbrieven. Op deze manier willen we de kennis bij zorgverleners,
klanten en mantelzorgers vergroten en zo de kwaliteit van zorg steeds met
elkaar verbeteren.
De vierde levensfase, het eerste thema, is een mooie
naam voor de late ouderdomsfase, waarin mensen
toenemend kwetsbaar worden en (meer) zorg nodig
hebben. Veel mensen worden steeds ouder. En
iedereen wil dat graag op een zo aangenaam mogelijke
manier worden.

Daarom is het belangrijk dat u al in een vroegtijdig
stadium bewust heeft stil gestaan wat het betekent
om ouder en kwetsbaarder te worden en hoe u deze
laatste fase vorm wilt geven. Door goed geïnformeerd
te blijven, kunt u beter de regie houden over uw leven!
Dat kan onder andere door de lezingen bij Evita Lokaal
bij te wonen!

Leven met gevolgen van CVA of TIA
De lezing van 23 maart gaat over CVA en TIA. Beiden zijn vormen van een ongeluk in de bloedvaten van
de hersenen waardoor er hersenletsel kan ontstaan. Het verschil tussen een TIA en een CVA is dat een CVA
ernstiger is; bij een TIA verdwijnen over het algemeen de symptomen.
Met name een CVA kan ingrijpende gevolgen hebben
en het is dan ook belangrijk dat er zo snel mogelijk
medische hulp wordt ingeschakeld. Daarom is het
van belang dat u goed op de hoogte bent van de
symptomen en risicofactoren, zodat u op tijd hulp
kunt inschakelen en daarmee de gevolgen kunt
minimaliseren.
Maar daarnaast is het ook belangrijk dat als het u of
een naaste is overkomen, u handvatten krijgt hoe u en/
of uw partner met de gevolgen kunt omgaan. Welke
mogelijkheden zijn er, wat is de rol van revalidatie en
hoe pakt u dat aan?
Op 23 maart a.s. geeft Vera van der Stek,
neuropsycholoog-gezondheidspsycholoog bij Basalt
Revalidatie, locatie HMC Westeinde, een lezing over
dit onderwerp in Evita Lokaal. U krijgt niet alleen
belangrijke informatie over de symptomen, maar ook
leefstijladviezen om een beroerte te voorkomen.
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U kunt zich voor de lezing opgeven via de mail
info@evitalokaal.nl of via 070-314 16 00.

VITALITEIT
Bewegen een hoofdzaak

Chronische ziektes voorkomen en
terugdraaien door bewegen
Op 16 februari verzorgde Dr. Nico Weerkamp, neuroloog
en bewegingswetenschapper, een lezing over het effect
van bewegen op veel voorkomende ziektebeelden.
Dankzij zijn jarenlange ervaring, zowel poliklinisch als in
verpleeghuiszorg, staat het voor Nico onomstotelijk vast:
door te bewegen hebben wij zelf een enorme invloed op
veel ziekteprocessen.

“Iedereen krijgt in zijn leven te maken met ziektes en
kwalen: problemen met bloeddruk, hart- en vaatziektes,
hersenziektes als dementie en Parkinson, suikerziekte, etc.
Toch kun je veel doen om deze kwalen te verminderen
of zelfs te vermijden. Het is wetenschappelijk bewezen,
en het wordt ook steeds duidelijker in de praktijk, dat
bewegen hier een belangrijke factor is. Zo kan suikerziekte
voorkomen worden door wekelijks intensief te bewegen.
Datzelfde geldt voor osteoporose: door beweging en
krachttraining kan deze ziekte voorkomen worden.
Ook als de diagnose is gesteld kan juist beweging de
klachten in veel gevallen stopzetten en weer omkeren.”
Tijdens de lezing gaf Nico inzicht in de mechanismen
van het lichaam en wat hiermee gebeurt als je intensief
beweegt of helemaal niets doet. Intensief bewegen en
krachttraining klinkt wellicht wat heftig, maar dat hoeft
niet.

“Alles is op te bouwen. Als
je momenteel weinig aan
beweging doet is het van
belang dat je in beweging
kómt: maak dagelijks een
wandeling en pak de fiets. Als
je dit al doet, probeer dat dan
uit te breiden en wat intensiever te
maken. Traplopen is bijvoorbeeld beter dan wandelen,
en wekelijks een stuk hardlopen is nog weer beter dan
traplopen.”
De relatie tussen bewegen en het effect daarvan is in
meerdere wetenschappelijke studies bewezen. Ook
de WHO, de Wereld Gezondheidsorganisatie, kwam in
2020 met een rapport waarbij wordt geadviseerd om
wekelijks minimaal 350 minuten te bewegen.
“Het is een misverstand dat je na je 70ste te oud bent
om nog te beginnen met sporten. Op alle leeftijden kun
je starten. Want ook op je 70ste kun je dus je brein laten
groeien en ervoor zorgen dat bijvoorbeeld dementie
wordt uitgesteld of teruggedrongen. Bewegen bevordert
de kwaliteit van leven, je blijft er sterk door en dat helpt
om je zelfstandigheid zo lang mogelijk te behouden.”

Bron: WHO guidelines on physical activity and sedentary behaviour (November 2020).
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KLANT AAN HET WOORD

Opnieuw bezig met hobby’s
van vroeger
Mevrouw Rabus ontvangt sinds een aantal
maanden begeleiding van een klein, vast team
van zorgverleners van Evita. De zorgverleners
komen van maandag tot en met zaterdag in de
ochtenduren bij mevrouw langs. Na het helpen met
de persoonlijke verzorging doen de begeleiders
een activiteit met mevrouw.
Vroeger was mevrouw Rabus weefster. Zij maakte
veel wanddecoraties en dat is nog terug te zien in
haar huis. Er hangen veel wandtapijten aan de muur
die mevrouw zelf heeft gemaakt. Ook was ze vroeger
al dol op mode en maakte ze als hobby graag kleding
voor haarzelf, maar ook voor familie en vrienden.
Anne Moree is één van de begeleiders van Evita Zorg
die vaak bij de familie komt. Het toeval wil dat Anne
een achtergrond in de mode heeft. Begin vorig jaar
heeft zij een switch gemaakt naar de zorgsector en is
zij gestart met het leerwerktraject bij Evita Zorg. Maar
mode en kunst is dus wel iets waar Anne en mevrouw
Rabus elkaar vinden. Vaak zijn ze dan ook samen
achter de naaimachine te vinden. Met een beetje
begeleiding van Anne gaat naaien mevrouw Rabus
nog steeds goed af. Vaak verrichten ze samen kleine
herstelwerkzaamheden aan kleding, maar soms komt
er een verzoek. Zo had de echtgenoot van mevrouw,
de heer van Gessel, de wens voor een nieuw schort.
Mevrouw en Anne namen de opdracht uiteraard aan
en sloegen aan het ontwerpen en naaien. Van oude
overhemden van meneer maakten zij een prachtig
schort, dat hij met plezier en trots draagt.

de ander leest ze vaak de krant of een boek en met
Anne is ze dus veel aan het naaien. Het doet Elsbeth
goed om deze vorm van zorg te ontvangen. Ze wordt
geactiveerd en is ook motorisch vooruit gegaan, ze
loopt nu in huis zelfs stukjes zonder rollator! En ze
geniet van de dingen die ze met de dames doet.”
Vrijheid en energie
“Dat er bijna dagelijks iemand van Evita langskomt geeft
mij als mantelzorger de vrijheid om in de ochtend zelf
wat te ondernemen, bij vrienden en kennissen langs te
gaan of wat praktische zaken te regelen. Ik ga niet altijd
weg, maar dan is het wel heel prettig en rustgevend
dat iemand anders iets met Elsbeth onderneemt. En
ze vergeten mij ook niet, ik vind het wel gezellig als ze
er zijn. Sinds we de ondersteuning van Evita hebben
ingeschakeld ben ik zelf ook opgekikkerd.”

Actiever door begeleiding
De heer van Gessel: “Het is voor ons allebei fijn als de
zorgverleners van Evita langskomen. Het kleine team
geeft rust en vertrouwen, we raken steeds meer aan
elkaar gewend. We hebben bewust gekozen voor
deze verdeling van uren, dat is overzichtelijk en biedt
ons structuur. Zondag is onze Evita-vrije dag, dat ook
wel prettig is om even geen andere mensen over de
vloer te hebben. We hebben bewust gekozen voor de
begeleiding van Evita, omdat zij iets doen dat aansluit
bij haar hobby’s en interesses van vroeger en nu. Het
is altijd iets anders, want elke zorgverlener neemt ook
zichzelf mee. Met de één gaat ze muziek luisteren, met
De heer van Gessel en mevrouw Rabus
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KWALITEIT VAN ZORG
Geheugen, stemming en wat daaraan te doen

Van een goed gesprek tot dagbesteding
Geheugenspreekuur verplaatst naar de tweede
dinsdag van de maand
Het maandelijkse geheugenspreekuur van onze GZ(neuro)psycholoog Caroline Jurgens is verplaatst naar
de tweede dinsdag van de maand tussen 10.00 en
12.00 uur. Caroline Jurgens is dan aanwezig bij Evita
Zorg om uw vragen te beantwoorden over geheugenen concentratieproblemen, piekeren of somberheid.
U kunt voorlichting krijgen over het geheugen,
verschillende vormen van dementie en over belangrijke
signalen. Er kan ook een korte geheugentest worden
gedaan en u krijgt tips en adviezen.
Consult aan huis
Wanneer het niet mogelijk is om naar het spreekuur
bij Evita te komen, kan Caroline Jurgens ook thuis in
uw vertrouwde omgeving met u in gesprek gaan. Ook
thuis kan indien nodig een korte geheugentest worden
afgenomen.

Walk & Talk
Vindt u het fijner om uw
vragen te bespreken tijdens
een wandeling? Ook dat
behoort tot de mogelijkheden.
Het wordt steeds duidelijker
dat bewegen en de natuur
goed zijn voor vitaliteit en
een stabiele stemming. De
Walk & Talk draagt hieraan bij,
bovendien is het soms fijner
om in beweging samen te kijken naar dingen waar u
tegenaan loopt. Zowel aan het Geheugenspreekuur als
aan een eerste afspraak met een Walk & Talk zijn geen
kosten verbonden en u heeft geen verwijzing van de
huisarts nodig. Bij het geheugenspreekuur kunt u zonder
afspraak binnenlopen, voor een Walk & Talk kunt u een
afspraak maken via de mail c.jurgens@evitazorg.nl of
via 070-314 16 00.

Thuiszorg bij dementie
Evita ondersteunt klanten met dementie met thuiszorg. Hierbij gaat het veelal om het ondersteunen bij een
goed dagritme in de vorm van begeleiding, daarnaast bieden we ook hulp bij lichamelijke verzorging en
zingevende activiteiten. De ondersteuning geeft de mantelzorger de gelegenheid en tijd om activiteiten te
ondernemen voor zichzelf. Hierdoor is deze veelal zware mantelzorg langer vol te houden. De thuiszorg kan
geboden worden vanaf 1 uur tot 24 uur per dag door een ervaren team van zorgverleners: Team Dementie.

Dagbesteding
Evita verzorgt vier dagen per week dagbesteding
in Evita Lokaal voor mensen met regieverlies en/
of cognitieve achteruitgang. In de huiselijke sfeer
van Evita Lokaal ervaren deelnemers een zinvolle
daginvulling met een zeer afwisselend programma
op niveau waarbij nieuws, geschiedenis, kunst,
literatuur, muziek en creativiteit centraal staan. Een
vast bevlogen team van professionals, ondersteund
door enkele enthousiaste vrijwilligers, zorgt voor
een inspirerend programma. Momenteel is er ruimte
voor nieuwe deelnemers. Wilt u informatie? Neem
contact op met de directeur van Evita Lokaal via
info@evitalokaal.nl of 070-314 16 06.
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Jaarverslag cliëntenraad 2021
Zoals gebruikelijk doet de cliëntenraad in de eerste nieuwsbrief van het nieuwe jaar verslag over het voorgaande
jaar. De cliëntenraad heeft in 2021 vier keer vergaderd met de directie. Bij elke vergadering is tijd vrijgemaakt
voor een kantoormedewerker van Evita om ons te informeren over het reilen en zeilen binnen de organisatie.
Daarnaast is de cliëntenraad doorlopend geïnformeerd over het gevoerde coronabeleid en is gesproken over de
borging van de continuïteit van zorg.

Input vanuit het kantoorteam
In januari heeft Susan Geerlofs, manager planning, ons
meegenomen in het planningsproces, met en zonder
COVID. Tijdens de vergadering van april gaf Nicole
Bicker ons een update over de Dagbesteding en de
vele andere activiteiten van Evita Lokaal. In juli hebben
we kennis gemaakt met Nikki Goedemondt, manager
HR. In 2021 is Evita een Team Dementie gestart onder
leiding van GZ-neuropsycholoog Dr. Caroline Jurgens.
Zij heeft ons in oktober verteld over de plannen van dit
team. De cliëntenraad is blij met dit initiatief.
Introductie medicatie app
In de zomer is een medicatie app geïntroduceerd die is
gekoppeld aan het Elektronisch Cliëntendossier (ECD).
Deze app (genaamd Medimo) wordt gebruikt bij klanten
waar Evita verantwoordelijk is voor het beheer van de
medicatie. Veranderingen kunnen door de apotheek
nog dezelfde dag worden doorgevoerd, waardoor de
foutgevoeligheid wordt beperkt. De cliëntenraad heeft
meegekeken bij de introductie en de evaluatie van deze
app tijdens de vergaderingen besproken.
Meekijken en rapporteren in uw dossier
Klanten, mantelzorgers en vertegenwoordigers kunnen
meekijken in het ECD via het klantportaal ‘PUUR van jou’.
Naast inzage is het ook mogelijk mee te rapporteren en
op die manier te communiceren met de zorgverleners.
Dit kan, zeker voor mantelzorgers, handig zijn. Als
u dit graag wilt, kunt u contact opnemen met Fleur
Kloppenburg via wijkverpleegkundigen@evitazorg.nl of
070-314 16 02.

Vragen over de zorg
Thuiszorg speelt zich, zoals de naam al zegt, altijd af
achter de voordeur bij de klant thuis. Het is daarom
voor de cliëntenraad soms lastig om een goed beeld
te krijgen van hoe de zorg in zijn algemeenheid door
klanten wordt ervaren. Wij zouden daarom graag
uw ideeën en eventuele vragen over de zorg willen
ontvangen.
Een enkele keer gebeurt dat al en daar zijn we blij mee.
Het gaat altijd wel om onderwerpen die voor meerdere
of alle klanten van Evita interessant kunnen zijn en niet
over individuele vragen, opmerkingen of klachten.
Tijdens het vooroverleg dat de cliëntenraad onderling
heeft voorafgaand aan de vergaderingen met de directie
zullen we uw ideeën en vragen bespreken. Interessante
onderwerpen zullen wij vervolgens inbrengen in de
vergadering met de directie.
De cliëntenraad, iets voor u?
In het komend jaar loopt de termijn van enkele
leden van de cliëntenraad af. We zijn daarom op
zoek naar nieuwe leden die voor een periode van
4 jaar lid willen worden van de cliëntenraad. Dat
kunnen zowel klanten als mantelzorgers zijn. Voor
meer informatie kunt u mailen naar clientenraad@
evitazorg.nl of bellen naar Evita: 070-314 16 00.

Geef uw waardering over Evita door

Elk 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 Waardering. Door het formulier elektronisch te ondertekenen, geeft u toestemming voor
het anoniem doorsturen van uw antwoorden aan Zorgkaart Nederland. Ondertekent u dit niet, 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. Bij klanttevredenheidsmeting geldt dat een 1-6 wordt gezien
als onvoldoende, een 7 of 8 is neutraal en een 0 of 10 positief. Uw waardering stellen wij op prijs!
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Nieuwe directeur Evita Lokaal

Hanny Maas
In juni 2021 ben ik met veel enthousiasme begonnen
aan de functie van Directeur bij Evita Lokaal. Helaas heb
ik in de loop van de maanden moeten constateren dat
de functie niet goed bij mij past en dat ik op zoek ga
naar iets anders. Gelukkig kan ik u meedelen dat er een
opvolger is gevonden: Hanny Maas zal per 1 maart het
directeurschap van mij overnemen. De eerste weken
zullen wij samen optrekken, zodat ik kan zorgen voor
een goede overdracht. Hieronder stelt zij zich alvast
aan u voor.
Mireille Rost Onnes
“Het is voor mij een enorme eer dat ik de nieuwe
directeur mag worden van Evita Lokaal. Na 30
jaar werkzaam te zijn geweest in ontwikkelingssamenwerking, waarvan de eerste jaren als pionier in
micro-krediet en de laatste jaren als directeur van een
stichting voor drinkwater en sanitatie, was het tijd voor
iets heel nieuws. Niet ver weg, maar juist heel dichtbij en
lokaal, waar de waardigheid van mensen centraal staat.
Die nieuwe uitdaging heb ik gevonden bij Evita Lokaal.
Vanaf het moment dat ik voor het eerst de drempel
overstapte voelt het Lokaal als thuiskomen, een warme
ontmoetingsplek met een luisterend oor voor iedereen.

Vernieuwend ook, met mooie lezingen en gezamenlijke
activiteiten. Ik kijk er bijzonder naar uit om samen met
de vrijwilligers en de bewoners van Benoordenhout
te zorgen dat iedereen zich bij het Evita Lokaal thuis
blijft voelen en om ieders wensen mee te nemen in het
verder uitbouwen van deze fijne ontmoetingsplek. Ik
ontmoet u graag vanaf 1 maart in Evita Lokaal!”
Hanny Maas
h.waas@evitalokaal.nl

De Sociëteit breidt uit!
Vanwege het grote succes van de Sociëteit, starten wij naast de woensdag, nu ook op vrijdag. Daarom zijn wij op
zoek naar een voorzitter en een gastvrouw/heer die op vrijdag de Sociëteit willen helpen organiseren.

Wat is de Sociëteit?
De Sociëteit is een ontmoetingsochtend waar onder
begeleiding uiteenlopende onderwerpen en actuele
thema’s besproken worden. Wekelijks wordt er een
andere spreker uitgenodigd. De ochtend wordt
afgesloten met een gezellige lichte lunch.
Wat doen de gastheer/vrouw en dagvoorzitter?
Als dagvoorzitter gaat u op zoek naar interessante
sprekers, ontvangt u de deelnemers en begeleidt u
de ochtend samen met de gastvrouw of heer. Deze
zorgt tevens voor koffie, de lunch en de administratie.
Afhankelijk van uw beschikbaarheid zullen we de
Sociëteit op vrijdag in de ochtend of de middag
organiseren. U kunt dus nog zelf uw voorkeur aangeven!

Sprekers gezocht
Wij zijn ook op zoek naar mensen die voor de Sociëteit
een verhaal willen vertellen over bijvoorbeeld een
hobby of (voormalig) werk. Bent u bijvoorbeeld gek
van moderne schilderkunst of heeft u een beroep
(gehad) waar u over kunt vertellen? Dan bent u bij
de Sociëteit van harte welkom! Wij vragen niet meer
dan een klein uurtje van uw tijd waarin u vertelt en
vervolgens komt het gesprek in de groep vanzelf op
gang.
Bent u die enthousiaste voorzitter of gastvrouw/heer
die de vrijdag Sociëteit wil organiseren of wilt u zich
aanmelden als spreker? Neem contact met ons op via
info@evitalokaal.nl of 070-314 16 06.
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Dag

Activiteit Evita Lokaal

Maandag
10:00-15:00 uur

Dagbesteding*

15:15-16:30 uur

Dagbesteding is er voor mensen met geheugenproblemen en regieverlies voor wie het
moeilijker is geworden om zelf activiteiten te ondernemen en die daardoor weinig sociale
contacten hebben.

Wandelen
Verzamelen bij Evita Lokaal en onder begeleiding van Hans Walhain al wandelend de wijk
opnieuw ontdekken en natuurervaringen uitwisselen.
Pan op Tafel

4e van de maand
18:00 uur

Een lekkere twee-gangen maaltijd in het gezelschap van buurtbewoners. Onze vrijwillige koks
koken en u kunt aanschuiven.

Dinsdag
10:00-15:00 uur

Dagbesteding*
Tai Ji - Qi Gong

16:00-17:00 uur

Elke week geeft Frenk Butters Ruben Tai Ji lessen in Evita Lokaal. Deze rustige bewegingslessen
zijn uitermate geschikt voor 60-plussers, ook voor mensen met lichte evenwichtsproblemen.

Woensdag
10:30-12:00 uur

Inloop koffieochtend
Ontmoet wijkbewoners voor een gezellig praatje en een goede kop koffie.

Sociëteit
10:30-13:00 uur
(vanaf april ook
op vrijdag)

Een ontmoetingsochtend waarbij onder professionele begeleiding uiteenlopende onderwerpen
en actuele thema’s besproken worden.

Schilderen
13:30-15:30 uur

Schilderen onder begeleiding van Mariët Brouwer op uw eigen niveau, naar eigen wensen.

Donderdag
10:00-15:00 uur

Dagbesteding*

Vrijdag
2e van de maand
10:00-12:00 uur

Mantelzorggroep
Mantelzorgers ontmoeten elkaar en delen ervaringen onder professionele begeleiding van
Carien van Ree – Consulent Mantelzorg en Jacinta van den Heuvel, vrijwilligster bij Evita Lokaal.

Filosofie
3 van de maand
13:30-15:30 uur
e

Gerrit Teule verzorgt maandelijks een introductie in het filosofisch denken. Duik samen met
buurtgenoten de filosofie in en wissel hier met elkaar van gedachten over.

Evita Lunch (nieuw!)
4e van de maand
12:00-14:30 uur

De Evita Lunch bestaat uit drie gangen en wordt verzorgd door één van onze vrijwillige koks.
Schuif een keer aan en neem een vriend(in) of buurtgenoot mee.

Zaterdag
10:00-15:00 uur

Dagbesteding*

*Voor deelname vindt een intakegesprek plaats. Neem contact op met de directeur van Evita Lokaal voor meer
informatie en aanmelden info@evitalokaal.nl of 070-314 16 06.

Aanmelden Wilt u zich voor één of meerdere activiteiten aanmelden?
Dat kan via info@evitalokaal.nl of telefonisch via 070-314 16 06.
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Komt u ook naar onze lezingen?
Vergeetachtigheid of toch
dementie
Wanneer is er sprake van
dementie en hoe onderzoek
je dat? Welke vormen van
dementie zijn er en hoe
verder na een diagnose?
Spreker: Dr. Caroline Jurgens,
GZ-(neuro)psycholoog Evita Zorg
Datum: 20 april - 10.00-12.00 uur

Regie op uw medicatiegebruik
Praktische uitleg over
medicatie in eigen beheer.
Gebruik medicatierol en
andere mogelijkheden.
Wat kan de apotheek voor
u betekenen? Hoe voorkomt
u dat u te lang onnodig
medicatie blijft gebruiken?
Spreker: Dr. Paul Fox,
Apotheker, Apotheek Francken
Datum: 11 mei - 10.00-12.00 uur

De kosten per lezing bedragen € 10,00 (pin). U kunt zich aanmelden via info@evitalokaal.nl of 070-314 16 00.

Vaardigheid met ipad en computer

Voorjaarsprogramma
SeniorWeb Benoordenhout biedt ook dit voorjaar weer diverse cursussen en workshops aan in de Evita Academie,
voor zowel beginners als gevorderden.

Cursus What’s app:
18 maart en 1 april - 10.00-12.00 uur
U leert WhatsApp in te stellen en te gebruiken om berichten en foto’s te sturen, locatie te delen of zelfs te (video)
bellen.
Basiscursus Windows 10 (4x):
11 en 25 april, 2 en 9 mei - 15.00-17.00 uur
U leert uw computer of laptop zelfstandig gebruiken, kent begrippen als bestanden, verkenner, en u kunt veilig
zoekopdrachten uitvoeren op internet.
Workshop Digitaal nalatenschap:
13 april - 10.00-12.00 uur
Wat moet er gebeuren met uw accounts van Microsoft, Google of uw Apple-ID, sociale media of digitale abonnementen als u er niet meer bent? Wie heeft er dan toegang tot uw smartphone, tablet of computer? U ontvangt alle
informatie om uw digitale nalatenschap goed te regelen.
Cursus iPhone en iPad voor gevorderden (4x):
13, 20 en 27 juni - 14.00-16.00 uur
4 juli - 14.30-16.30 uur
U verdiept zich verder in de mogelijkheden van uw apparaat en krijgt veel tips en trucs.
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TEAM EVITA
Directie
Natalie Bommeljé
n.bommelje@evitazorg.nl
GZ-neuropsycholoog
Dr. Caroline Jurgens
c.jurgens@evitazorg.nl
Consulent Mantelzorg
Carien van Ree
c.vanree@evitazorg.nl
Wijkverpleegkundigen
070-314 16 02
Maaike Vedder (manager zorg)
Elized Gustina
Annabelle Jelsma
Carmen Boks
Judith Dijkshoorn (coördinator klanten)
Martine Hoogendijk (coördinator
begeleiding en particuliere servicediensten)

Fleur Kloppenburg
(afdelingscoördinator Front-office)

wijkverpleegkundigen@evitazorg.nl
Planning
070-314 16 04
Susan Geerlofs (manager planning)
Annelies Haspers
Kim Bosman
Aggie Fransen
Monique van Elsäcker
planning@evitazorg.nl

HR
070-314 16 05
Nikki Goedemondt (manager HR)
HR@evitazorg.nl

Vertrouwenspersoon
Caroline Jurgens
vertrouwenspersoon@evitazorg.nl

PR en Communicatie
Mirjam Ephraim
m.ephraim@evitazorg.nl

Klachtenfunctionaris
06-49830246
Carien van Ree
klachtenfunctionaris@evitazorg.nl

Praktijkopleider
Fatima Barkia Hafdi
Wim van Ophem

Kwaliteitsfunctionaris
Ilse Mosselman
kwaliteitsfunctionaris@evitazorg.nl

Administratie
070-314 16 03
Alex van Hout (Head of Finance)
Maarten Rijskamp
administratie@evitazorg.nl

Privacy Officer
Gertrude van der Welle
g.vanderwelle@evitazorg.nl

Office Manager
070-314 16 00
Daniela Boerboom
d.boerboom@evitazorg.nl
Evita Lokaal
070-314 16 06
Hanny Maas (directeur)
h.maas@evitalokaal.nl
Coördinator Evita Abonnement
070-314 16 00
Hanny Maas
h.maas@evitalokaal.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
clientenraad@evitazorg.nl
Redactie
Mirjam Ephraim
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thuiszorg die bij ú past!
t 070-314 16 00
info@evitazorg.nl
www.evitazorg.nl

t 070-314 16 06
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

