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Na een fikse verbouwing opende de Evita Academie 

in mei de deuren: een multifunctioneel pand van 

Evita waar de interne opleidingen worden verzorgd. 

Hiervoor is zelfs een mooie nieuwe praktijk-

oefenruimte gecreëerd. Daarnaast wordt het pand 

gebruikt voor activiteiten van Evita Lokaal of vanuit de 

wijk, zoals onlangs de Kunst- en Atelierroute.

EVITA ZORG & EVITA LOKAAL: EEN STERKE COMBINATIE VAN ZORG THUIS EN EEN THUIS IN DE WIJK!
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Omslagfoto
Op de voorzijde van deze nieuwsbrief ziet u 

docent Miranda Kerkvliet met de groep MBO VIG/

MMZ-leerlingen voor het nieuwe pand van de 

Evita Academie. In dit pand zullen vooral de 

opleidingen van de Evita Academie plaatsvinden.

Vooruit kijken, dat doen wij bij Evita altijd. We willen niet alleen 

kijken naar wat onze (potentiële) klanten nú nodig hebben, 

maar ook naar wat er in de toekomst nodig is. Gezien het grote 

arbeidstekort in de zorg en de toenemende vergrijzing, zijn er in 

elk geval meer zorgverleners nodig in de komende jaren. Bij Evita 

Zorg zijn we ons daar zeer van bewust en nemen we daar ook 

onze verantwoordelijkheid in. 

Vandaar dat wij een paar jaar geleden zijn gestart met het 

intern opleiden van zorgverleners binnen de Evita Academie. 

Wij bieden leerwerktrajecten MBO VIG/MMZ en MBO 

Verpleegkunde, inloopscholingen en bij- en omscholing. Ervaren 

zorgprofessionals kunnen zich bij ons ontwikkelen, maar ook 

zij-instromers die vanuit een andere sector aan de slag willen in 

de zorg. Voor deze opleidingen hebben wij fysiek meer ruimte 

nodig, vandaar dat wij zijn uitgebreid op de Van Alkemadelaan. 

De Evita Academie heeft nu een eigen locatie met een goede 

praktijkoefenruimte.  

Om toekomstig zorgtalent voor de thuiszorg te interesseren, 

begeleiden wij daarnaast gedurende het hele jaar ook stagiaires 

van diverse HBO-instellingen. Daarover vindt u in deze 

nieuwsbrief een artikel. 

De nieuwe locatie biedt overigens ook extra ruimte voor het 

toenemend aantal activiteiten van Evita Lokaal, waaronder de 

dagbesteding en de zeer goed bezochte lezingen en cursussen 

van Seniorweb. 

Verder leest u in deze nieuwsbrief over de Wmo-regeling die 

bedoeld is om mensen langer thuis te kunnen laten wonen. Evita 

Zorg levert via de Wmo huishoudelijke hulp en ondersteuning bij  

mensen thuis. 

En als we het dan over vooruit kijken hebben, dan zijn onze 

klanttevredenheidsonderzoeken daar een belangrijk aspect 

van. Immers, onze klanten kunnen precies aangeven hoe onze 

dienstverlening wordt ervaren. Uw mening telt, want dankzij de 

resultaten van de onderzoeken onder klanten, kunnen wij waar 

nodig zaken aanscherpen.

In deze nieuwsbrief ziet u de resultaten over 2018 en leggen wij 

uit waarom uw mening ook belangrijk is voor externe partijen, 

zoals zorgverzekeraars.

Heeft u nog vragen of opmerkingen? U kunt ze altijd bij mij kwijt: 

n.bommelje@evitazorg.nl of 070-314 16 00.

Vooruit kijken
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VITALITEIT

De vaak warme maanden juli, augustus en september liggen voor ons. Hoe komt u die het beste door? 
Hoe kunt u ervoor zorgen voldoende vocht en voeding binnen te krijgen, binnen uw mogelijkheden 
in beweging te blijven en al te erge hitte te vermijden? Evita’s wijkverpleegkundige Maaike Vedder en 
zorgverlener/medewerker dagbesteding Mieke Overgaag geven tips: 

-  Goed drinken is belangrijk (zorg dat er altijd een 

kannetje vocht met een glas binnen bereik staat); 

Bent u toch in de keuken, drink een glas water!; 

-  Goed eten is echter niet minder belangrijk, zorg 

voor het voldoende binnenkrijgen van zouten; 

wanneer u door het warme weer weinig eetlust 

heeft, kunt u ook denken aan het klaarmaken van 

wat bouillon;

-  Voldoende ventilatie en bescherming tegen de 

zon (laat tijdig de zonwering omlaag om warmte 

buiten te houden, maar zorg ook voor ventilatie in 

de vroege ochtend en `s avonds om een gezond 

klimaat te behouden);

-  Zorg voor passende kleding; prettig materiaal 

voor warme dagen (zoals linnen en katoen);

-  Pas de indeling van uw dag aan; activiteiten in de 

ochtend wanneer het nog het koelst is en in de 

middag rust inlassen:

-   Voor mantelzorgers/familie: houd een ouder/

ziek iemand extra in de gaten bij warmte, loop wat 

vaker binnen;

-  Vaste klantteams van Evita zijn ook alert, 

zodat wanneer het niet zo goed gaat met 

iemand vanwege de hitte, er snel actie wordt 

ondernomen;

-  In beweging blijven tijdens warmte kan ook vanuit 

uw stoel: maak wat bewegingen met uw hoofd, 

schouders, armen: alle kleine beetjes helpen;

-  Geef uzelf eens een gezichtsmassage met een 

koel washandje of vraag het uw zorgverlener/

mantelzorger;

-  Of neem een koel voetenbadje, kunt u het niet 

zelf, vraag iemand om u te helpen; 

-  Als u wat bewegingsoefeningen doet, zet dan 

eens een fijn ritmisch muziekje op, het maakt het 

oefenen nog prettiger; 

Hoe komt u de zomer goed door?

Leefstijl-advies voor de warme 
maanden

Workshops bewegen

Op  woensdag 10 juli wordt in Evita Lokaal een interactieve ochtend over bewegen op oudere leeftijd 

gehouden. Wat doet bewegen met uw vitaliteit en daarmee kwaliteit van leven? Er worden korte 

beweeg-workshops gehouden door diverse professionals uit de wijk onder wie Evita-zorgverlener Mieke 

Overgaag en geriatrie fysiotherapeut Neline Buitenhuis. 

Tijd: 10.00-12.00

Kosten: 10 euro

Aanmelden: info@evitalokaal.nl of 070- 314 16 06
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EVITA ABONNEMENT

Informatieve bijeenkomst 
Evita-abonnees
In het voorjaar organiseerde Evita weer een bijeenkomst voor Evita-abonnees. Een mooi moment om van 
gedachten te wisselen en informatie te geven.

Coördinator Evita-abonnement Nicole Bicker vertelde over de meest actuele ontwikkelingen binnen Evita 

Zorg en Evita Lokaal, zoals de verbouwing, de maandelijkse lezingen en de andere activiteiten die worden 

georganiseerd. 

Praktijkondersteuner huisarts

Daarnaast was Grytsje Sleyster, praktijkondersteuner 

van de huisartsenpraktijk Hubertusduin, aanwezig 

om een toelichting te geven op haar werk en de gang 

van zaken in de praktijk. Zo vertelde zij over de vrije 

inloopspreekuren, onder meer voor bloedprikken en 

het meten van de bloeddruk. Praktijkondersteuners, 

zoals Grytsje Sleyster, nemen een aantal taken van 

huisartsen. Bijvoorbeeld ondersteuning bij diabetes 

en bloeddrukcontroles. Ook doen zij bepaalde 

huisbezoeken als mensen niet naar de praktijk kunnen 

komen.

Alles over vervoer

Daarnaast was Daisy Krommenhoek, 

ouderenconsulente van Voor Welzijn, aanwezig. 

Zij gaf een toelichting op vervoersmogelijkheden 

voor ouderen en/of minder-validen in Den 

Haag. Zo vertelde zij over de verschillende 

vervoersmogelijkheden als de wijkbus, de taxibus, 

de regiotaxi en Valys. Speciale aandacht was er voor 

Begeleiden en Rijden. Dit is een vrijwilligersinitiatief 

waarbij particulieren mensen niet alleen wegbrengen, 

maar bijvoorbeeld ook begeleiden naar een arts, 

ziekenhuis of dagbesteding.  Uitgebreide informatie 

over vervoersmogelijkheden is te vinden op de site 

van VoorWelzijn. Diverse brochures met informatie 

over vervoer zijn verkrijgbaar bij Evita Lokaal. 

De zekerheden van het abonnement

-  Na het intakegesprek bent en blijft u in beeld bij 

Evita Zorg

- Eén keer per jaar een telefonisch vervolggesprek

- U bent verzekerd van snelle inzet van zorg

- Een vaste coördinator is uw aanspreekpunt

-  U wordt goed geïnformeerd over zorg en 

welzijn

- Tweemaal per jaar een informatieve bijeenkomst

- U ontvangt automatisch de nieuwsbrief per post

Heeft u belangstelling voor het Evita-abonnement 

of kent u mensen voor wie het abonnement iets 

zou kunnen zijn? 

Voor aanmelding of informatie: 070- 314 16 00 of 

n.bicker@evitazorg.nl of haal de brochure af bij Evita 

Lokaal.

Kosten: 35 euro per jaar per persoon.
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ACTUEEL

Elke tweede woensdag van de maand organiseert Evita Lokaal een informatieve lezing. In het afgelopen 
half jaar werden uiteenlopende onderwerpen rondom het ouder worden toegelicht. Sprekers zijn 
professionals uit de wijk of van Evita zelf. 
Voor de mensen die niet bij de lezingen konden zijn, in dit artikel een greep uit tips en adviezen van een 
aantal sprekers.

Spreken over de laatste levensfase

Drs. M. de Groot, huisarts in het Benoordenhout 

en kaderarts Palliatieve Zorg, sprak in maart over 

het behouden van de regie rondom het einde van 

het leven. Rode draad in haar verhaal was dat het 

essentieel is om tijdig contact te hebben met de 

huisarts en naasten over uw wensen in de laatste 

fase van uw leven. Iedereen hoopt tot het einde 

toe zelf te kunnen beslissen, maar dat lukt niet 

altijd. Het is verstandig én mogelijk om zaken van 

tevoren te bespreken en vast te leggen. Zeven op 

de tien Nederlanders heeft nagedacht over wensen 

rond het levenseinde, maar slechts 15% van de 

Nederlanders heeft zijn wensen op papier gezet. Dr. 

de Groot pleitte ervoor om tijdig in gesprek te gaan 

met de huisarts (of een andere zorgverlener) en 

wensen vast te leggen (denk bijvoorbeeld aan een 

levenstestament), zodat naasten en medici weten wat 

uw wensen zijn, ook als u zelf niet meer in staat bent 

om die te uiten. Dat geeft een gerust gevoel voor u 

en uw naasten. 

Tips

  Denk na wat voor u belangrijk is, als het gaat om 

de laatste levensfase en het einde (bijvoorbeeld 

autonomie, waardigheid, thuis blijven of niet, wel 

behandelen/niet behandelen); 

  Benoem een naaste die namens u kan spreken als 

u dat niet meer zou kunnen, regel een volmacht;

  Zorg voor een goede relatie met uw huisarts zodat 

deze uw overwegingen en wensen kent;

  Via onder andere de notaris, huisarts of de NVVE 

(Ned. Vereniging voor een Vrijwillig Levenseinde) 

kunnen diverse documenten worden opgevraagd 

waarin u uw wensen kunt vastleggen

Wijs met medicijnen

Apotheker Marc Fischer van de Duinrand Apotheek 

gaf in april advies en tips voor ouderen die 

medicijnen gebruiken. Hij gaf aan dat 75-plussers 

ruim vijf keer meer medicijnen slikken dan 

de gemiddelde Nederlander en dat zij anders 

reageren op medicijnen. Zo zijn de bijwerkingen 

vaak krachtiger en kunnen de medicijnen langer 

doorwerken. Omdat de hersenen van ouderen 

gevoeliger worden, is er bovendien meer kans op 

duizeligheid. Omdat er vaak meerdere medicijnen 

tegelijkertijd geslikt worden voor vaak meerdere 

chronische aandoeningen, moet er goed gelet 

worden op de mogelijke wisselwerking tussen de 

medicijnen. Dit is onder meer één van de belangrijke 

taken van de apotheker.

Tips

		Bijwerkingen: neem altijd contact op met 

huisarts of apotheek bij duizeligheid, sufheid, 

benauwdheid, aanhoudend hoesten;

		Zorgverzekeraars bepalen meestal (soms de 

apotheker) welk merk medicijn u krijgt. Merkloze 

medicijnen zijn vaak goedkoper en zijn net zo 

goed als de merkmedicijnen;

		Maal uw medicijnen nooit fijn zonder dit eerst 

aan uw apotheker te vragen. De kans bestaat dat 

ze minder goed werken of juist maagklachten 

veroorzaken;

	Stop nooit zomaar met medicijnen;

		Stel uzelf af en toe de vraag of de medicijnen die 

u slikt nog nodig zijn en bespreek dit jaarlijks met 

uw huisarts;

		Heeft u een afspraak in het ziekenhuis? Haal dan 

een actueel medicatie-overzicht bij de apotheek 

en neem die mee;

		Op de site van de KNMP (www.knmp.nl) kunt u 

de brochure ‘Wijs met medicijnen’ downloaden. 

De brochure is ook verkrijgbaar bij de meeste 

apotheken.

Huisarts, apotheker en slaapdeskundige aan het woord

Tips en adviezen uit lezingen Evita 
Lokaal
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Slaapproblemen bij ouderen

GZ-psycholoog Loran van der Hoeven van het HMC 

slaapcentrum ging tijdens zijn presentatie in mei 

dieper in op slaapproblemen bij ouderen. Hij legde 

uit dat het slaapritme bij het ouder worden behoorlijk 

verandert. Diepe slaap neemt af, lichte slaap neemt 

toe. Mensen die echt last hebben van slapeloosheid 

of het idee hebben dat zij te weinig slapen, raadde hij 

aan dit te bespreken met de huisarts.

Ook ging hij in op de slaapbeleving van mensen. 

Wie met de gedachte ‘ik MOET goed slapen’ naar 

bed gaat, legt zichzelf een grote druk op, waardoor 

inslapen alweer moeilijker wordt. Huisartsen en/

of een gespecialiseerd slaapcentrum kunnen hierbij 

ondersteunen. 

GZ-psycholoog Loran van der Hoeven bij Evita Lokaal

Tips

		Neem geen warme douche voor het slapen gaan; je lichaams- en omgevingstemperatuur kunnen het best 

wat koel zijn;

		Er is geen relatie tussen slaapgebrek en dementie, wel beïnvloedt slecht slapen je concentratie en 

geheugen (slaap je weer beter, dan herstelt dit zich);

		Naarmate je ouder wordt, heb je minder slaap nodig; boven de 70 jaar is 5 a 6 uur heel normaal;

		Neem liever geen slaapmedicatie; het zorgt voor een slechtere en mindere diepe slaap, na een aantal 

weken gebruik, werken deze pillen verslavend (incidenteel een slaappil in overleg met de huisarts kan een 

patroon van slecht slapen wel doorbreken); 

		Slaappillen werken versuffend en werken ook vaak overdag door, hierdoor neemt het valrisico enorm toe;

		Zorg voor een vast bedritueel en hou de ruimte zo donker mogelijk.

Lezingen in de zomer
Ook in de komende periode wordt er elke tweede woensdag van de maand (behalve in de maand augustus) 

een lezing gehouden in Evita Lokaal. Onderwerpen die onder meer aan de orde zullen komen: bewegen en 

vitaliteit, de invloed van muziek op het brein, wat kan mantelzorgondersteuning voor u betekenen. Voor 

een uitgebreid overzicht van de lezingen, tijden en aanmeldingsinformatie: kijk op pagina 12 van deze 

nieuwsbrief. 
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ACTUEEL

Jaarlijks werken er gemiddeld zeven verpleegkunde-stagiaires vanuit diverse HBO-instellingen mee 
in de dagelijkse praktijk van Evita Zorg. Natalie Bommeljé, directeur Evita Zorg, neemt de rol die een 
thuiszorgorganisatie kan vervullen in het leertraject van studenten, zeer serieus. “Als je bedenkt dat 
er op dit moment landelijk een tekort is van 120.000 arbeidskrachten in de zorg, dat vanwege de 
vergrijzing alleen maar zal toenemen, dan is het als zorgorganisatie je verantwoordelijkheid om jonge 
mensen enthousiast te maken voor het vak. Juist ook de thuiszorg, omdat ouderen steeds langer thuis 
blijven wonen.”

“Wij hebben doorlopend stagiaires bij ons werken. Dat 

vraagt natuurlijk best wat van ons als organisatie, want 

zij moeten goed begeleid worden en tegelijkertijd de 

vrijheid hebben om zich te ontwikkelen. Het vraagt 

ook wat van de klant die deze stagiaires over de vloer 

krijgt.”

Arbeidstekort

Natalie: “Verpleegkunde-stagiaires zijn de toekomst 

van de zorg. Wij moeten het mooie vak, thuiszorg, 

tonen aan studenten. Dit betekent dat je stagiaires 

goed opvangt, begeleidt en aan het eind van hun 

stageperiode aflevert met een goed beeld van de 

thuiszorg. Zo help je hen straks bewust te kiezen. Evita 

heeft in de afgelopen jaren uitstekende contacten 

opgebouwd met de Haagse Hogeschool en de 

Hogescholen in Leiden en Rotterdam. Wij hopen meer 

mensen enthousiast te maken voor de thuiszorg, juist 

omdat het voor HBO-studenten zoveel uitdagingen 

biedt en wij als sector een groot arbeidstekort 

hebben.”

Leerwerksituatie

“In de rol van wijkverpleegkundige wordt er veel 

van het HBO-denkniveau gevraagd: je bent coach, 

organisator en moet multidisciplinair bezig zijn. Als 

wijkverpleegkundige organiseer je samen met de 

klant het zorgtraject en vul je dat vervolgens zo in 

dat de juiste zorgverlener bij de juiste klant komt. 

Het vraagt het vermogen om te kunnen werken 

in teamverband, maar ook de vaardigheid om 

solistisch te werken. Onze stagiaires worden in een 

leerwerksituatie geplaatst waarin zij daadwerkelijk 

verantwoordelijk zijn voor een groep klanten. Zowel 

organisatorisch rondom de zorg als voor de uitvoer 

van de zorg. Zij werken op alle niveaus mee, uiteraard 

onder begeleiding van senior-wijkverpleegkundigen. 

Ook doen zij regelmatig onderzoeken voor ons. Zij 

brengen de nieuwste ontwikkelingen onze organisatie 

binnen en leren die in de praktijk weer toepassen, een 

win-winsituatie.”

Rol voor de klant

Natalie benadrukt dat niet alleen Evita belangrijk is 

voor de ontwikkeling van deze verpleegkundigen 

in opleiding, maar dat klanten daar ook een rol in 

spelen. “Begrip opbrengen voor het leerproces van 

onze stagiaires is erg belangrijk. Klanten kunnen de 

stagiaires bovendien veel leren door hun ervaringen 

te delen met het ontvangen van zorg, hoe het is 

een bepaalde ziekte te hebben en te praten over 

het proces van ouder worden. Wij zijn de klant en 

mantelzorgers dankbaar voor deze bereidheid.”

Evita toont mooie vak van thuiszorg aan aankomend beroepsbeoefenaars

Stagiaires zijn de toekomst van de zorg

Maxime Wubben (2e jaar HBO Verpleegkunde): 

“Ik heb het erg naar mijn zin bij Evita Zorg. Mijn 

eerste stage heb ik in een verpleeghuis gedaan. 

Het is vooral de grote afwisseling in de thuiszorg 

die mij goed bevalt. Het is bovendien zelfstandig 

werk. Ik vind het ook leuk om bij mensen thuis in 

hun eigen omgeving ondersteuning te kunnen 

bieden. De klanten ontvangen mij over het 

algemeen ook heel hartelijk, dat is leuk. Er heerst 

een fijne en vertrouwde sfeer binnen Evita, dat 

valt me echt op.”
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Evita toont mooie vak van thuiszorg aan aankomend beroepsbeoefenaars

Stagiaires zijn de toekomst van de zorg

Een aantal HBO Verpleegkunde-studenten die stage lopen bij Evita 

Zorg met vlnr: Anne Oskamp, Arianne Isabella, Asma Morabit, Jadith 

de Vries, Maxime Wubben en Revaline Labasti 

Jadith de Vries (2e jaar HBO Verpleegkunde):

“Mijn moeder heeft ook in de thuiszorg gewerkt 

dus ik kreeg vroeger die verhalen altijd mee. Ik 

vind het leuk om het nu zelf mee te maken. Ik 

leer veel hier bij Evita en vind de kleinschaligheid 

van de organisatie fijn. Men kent elkaar en de 

planning kent de klanten ook echt, dat werkt heel 

prettig.”

Anne Oskamp (2e jaar HBO Verpleegkunde):

“Dit is de tweede stage die ik binnen de thuiszorg 

doe en ik vind het echt heel fijn. Ik geloof dat 

ouderen wel de doelgroep zijn waar ik mee wil 

werken. Wat ik mooi vind, is dat je bij mensen 

achter de voordeur komt, je loopt een stukje 

mee in hun leven en kunt er iets wezenlijks aan 

bijdragen. Door thuiszorg kunnen mensen langer 

in hun eigen huis blijven. En elke klant is weer 

anders, die afwisseling is heel prettig.”

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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ACTUEEL

Om mensen de mogelijkheid te geven zo lang mogelijk thuis te blijven wonen is in 2015 onder meer de 
Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) in het leven geroepen. De toekenning en financiering van de 
Wmo-ondersteuning liggen in handen van de gemeente. Evita Zorg is één van de gecontracteerde aanbieders 
in Den Haag. Welke ondersteuning wordt geregeld via de Wmo en hoe doe je er een beroep op? Judith Dijks-
hoorn, coördinator klanten bij Evita Zorg, licht toe. 

“Via de Wmo kunnen mensen huishoudelijke hulp 

regelen, maar ook begeleiding, dagbesteding of 

vervoer”, vertelt Judith. “ Evita Zorg is aanbieder van 

deze diensten, op vervoer na. Mensen moeten een 

aanvraag voor ondersteuning doen bij de gemeente 

en kunnen dan direct al onze naam doorgeven. Er 

komen dan eerst twee Wmo-consulenten van de 

gemeente bij de klant langs voor het zogenaamde 

‘keukentafelgesprek’. Hierin wordt met de 

klant doorgenomen wat de situatie is en welke 

ondersteuning de klant nodig denkt te hebben. 

Vanuit dit gesprek wordt een plan opgemaakt dat 

de gemeente met de klant bespreekt en de klant na 

goedkeuring ondertekent. Dit gebeurt regelmatig in 

een 3-gesprek waarin Evita ook al wordt uitgenodigd. 

Vanuit de gemeente wordt dan een indicatie 

vastgesteld voor een bepaalde tijd.” 

Indicatie

“Die indicatie kan drie niveaus hebben die weer 

samenhangen met het budget dat daaraan hangt: 

Basis, Plus of Intensief. 

Als de klant het plan heeft ondertekend, stelt Evita 

samen met de klant een ondersteuningsplan op, dat 

ook moet worden ondertekend door de klant én door 

Evita. We gaan dus samen met de klant in gesprek 

op basis van wat de gemeente aan budget heeft 

vastgesteld en kijken dan hoe we de wensen van de 

klant zo goed mogelijk kunnen invullen. Het komt 

voor dat dit direct tijdens het 3-gesprek gebeurt. 

Dit proces duur best even. Men moet rekenen op 

ongeveer twee maanden.”

Inzet zorg

“Als we met de klant het ondersteuningsplan hebben 

opgesteld, waarin bijvoorbeeld staat hoe vaak 

iemand van Evita langs komt en voor hoe lang en wat 

precies de taken zijn, dan kunnen wij intern bij Evita 

een vaste zorgverlener zoeken die goed bij de klant 

past. Dat vinden wij heel belangrijk”, aldus Judith. 

“Sommige klanten hebben jarenlang dezelfde hulp, 

dat ervaren zij als zeer prettig. Er ontstaat vaak een 

vertrouwensband. Gedurende de looptijd van die 

zorg, blijf ik wanneer nodig het vaste aanspreekpunt 

voor de klanten.”

Eigen bijdrage

Judith: “Alleen voor de huishoudelijke zorg vanuit 

de Wmo betalen mensen sinds 1 januari van dit jaar 

allemaal dezelfde eigen bijdrage: € 17,50 per vier 

weken, ongeacht inkomen en de zwaarte van de 

indicatie. De andere ondersteuning is vrij van eigen 

bijdrage. De indicatie kan overigens tussentijds ook 

worden aangepast als de situatie daarom vraagt. 

Dus als iemand erg achteruit gaat en bijvoorbeeld 

meer hulp in de huishouding nodig heeft, dan gaat 

de Wmo-consulent weer kijken, in samenspraak met 

ons, wat er nodig is.”

Samenwerking Evita Zorg en gemeente 

‘Wmo-voorzieningen: goed luisteren 
naar de klant’

Judith Dijkshoorn
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Onderzoek

De gemeente  

onderzoekt  

uw hulpvraag  

en neemt  

eventueel  

contact  

met u op.

De aanbieder  

wordt betaald 

door de  

gemeente en  

u ontvangt de  

ondersteuning 

die u nodig 

heeft.

Op basis van 

het onderzoek 

ontvangt u  

een bindend 

advies met  

een aanvraag- 

formulier.

Contact

LET OP!

U dient nu  

zelf contact  

op te nemen 

met een  

aanbieder  

van uw keuze.  

U neemt uw  

advies mee  

naar de  

aanbieder.

Samen met de  

aanbieder stelt  

u een onder- 

steuningsplan op.

LET OP!

U stuurt nu  

2 documenten  

retour naar  

de gemeente:

1 Aanvraagformulier 

2 Ondersteuningsplan

LET OP! Bij de vakjes met een uitroep-

teken moet  u zelf actie ondernemen!

Advies Ondersteuningsplan Aanvraag Ondersteuning

E F GC D H

www.denhaag.nl/servicepuntsociaal

Op de website van de gemeente 

vult u het meldingsformulier in. U 

geeft aan waar u behoefte aan heeft. 

Aanvraag ondersteuning
Inwoners van Den Haag kunnen ondersteuning vragen bij de gemeente.

Het proces  ziet er als volgt uit: 

De melding komt binnen bij 

de gemeente. 

Melding voor ondersteuning

Melding

A B

Particuliere financiering

“De uren voor ondersteuning, of het nu om 

begeleiding, dagbesteding of huishoudelijke hulp 

gaat, staan dus vast per indicatie-niveau. Maar het is 

bij Evita Zorg ook mogelijk om op particuliere basis 

ondersteuning bij te kopen. Judith: “Soms gebeurt 

het ook dat we in aanloop naar de goedkeuring van 

de aanvraag al gaan starten met ondersteuning. Dan 

betalen mensen het eerst particulier en zodra het 

via de Wmo geregeld is, gaan we op die basis verder. 

Er is dus heel veel mogelijk wat dat betreft. Mensen 

kunnen ons altijd bellen met vragen.”

Goede samenwerking

Judith is zeer te spreken over de samenwerking met 

de gemeente Den Haag en de Wmo-consulenten. 

“Het zijn korte lijnen en we hebben een goed contact 

met de consulenten. Ze zijn ook altijd beschikbaar 

om even te overleggen als er bijvoorbeeld een 

uitbreiding van ondersteuning nodig is. Er wordt 

goed geluisterd naar de klant. De Wmo is een mooie 

regeling die mensen in staat stelt om langer thuis te 

kunnen blijven wonen.” 

‘Evita vergroot mijn actieradius’

Sinds medio 2018 ontvangt mevrouw Th. van der Koppel wekelijks twee uur begeleiding van Evita Zorg. 

Ondersteuning die voor haar, vanwege haar slechtziendheid, zeer welkom is. 

“Ik ben zeer slechtziend en heb drie jaar geleden mijn auto weg moeten doen. Verder dan een 

boodschapje om de hoek, kom ik eenvoudigweg niet zelf. Vandaar dat ik vorig jaar bij de gemeente 

heb aangeklopt voor ondersteuning via de Wmo. Omdat vriendinnen van mij tevreden zijn over Evita 

Zorg, heb ik daar mijn voorkeur voor uitgesproken. Na een bezoek van iemand van Evita samen met 

twee dames van de gemeente, werd het proces in gang gezet. Het viel me tegen hoe lang het daarna 

duurt voor er iets gebeurt. Er moeten dan weer handtekeningen worden gezet, maar uiteindelijk kon de 

begeleiding worden gestart. Een zorgverlener van Evita komt één keer per week twee uurtjes bij me. Dan 

doen we vaak boodschappen, ook waar we iets verder weg voor moeten, want zij rijdt auto. Dankzij de 

Wmo én Evita is mijn actieradius vergroot, want je komt echt nergens meer als je zo weinig kunt zien. Ik 

vind het prachtig dat deze regeling bestaat en ben erg tevreden over Evita Zorg.”



12  |  Nieuwsbrief juni 2019

Net als vorig jaar wordt ook deze zomer een gezellige BBQ gehouden in 
Evita Lokaal. We hopen op net zulk mooi weer als vorig jaar, toen we zelfs 
buiten konden eten. De vrijwillige koks van Evita Lokaal zetten hun beste 
beentje voor op vrijdag 16 augustus.
Heeft u zin in een gezellige én smakelijke zomeravond? Meld u dan aan! 
Tijd: 18.00 uur
Kosten: €15,- (incl. 2 drankjes)
Aanmelden: info@evitalokaal.nl of 070 314 16 06.

Lezingen in Evita Lokaal
De lezingen in Evita Lokaal gaan ook in de zomer gewoon door. Uiteenlopende onderwerpen worden behandeld 
door professionals van Evita en uit de wijk. Behalve de ochtendlezingen elke tweede woensdag van de maand, is er 
in het najaar ook nog één avondlezing. 

Wanneer: iedere 2e woensdag van de maand, 10.00-12.00 uur
Bijdrage: €10,00 (incl. koffie/thee)
Aanmelden en informatie: info@evitalokaal.nl of via 070-314 16 06

Woensdagochtend: 10.00 - 12.00 uur

10 juli Wat doet bewegen met uw vitaliteit en daarmee aan 
kwaliteit van leven wanneer u 65+ bent? Blijf in beweging, 
doe het veilig. Wat zijn de mogelijkheden in de wijk? Diverse 
korte workshops. 

Robin Hazebroek, Mieke Overgaag, 

Jantien Lolcama, Neline Buitenhuis

11 september Muziek en het brein; welke invloed heeft muziek op uw 
brein?

Dr. Caroline Jurgens;

GZ/Neuropsycholoog, HMC

9 oktober Met het ouder worden en/of als gevolg van ziekte kunnen 
relaties veranderen. Er kan een nieuwe rolverdeling 
ontstaan. Soms verandert het dagelijks leven ingrijpend. Hoe 
kunt u daarmee omgaan? Biedt mantelzorgondersteuning 
een oplossing? 

Carien van Ree; 

Mantelzorgconsulent Evita Zorg

13 november (levens)Testament. Regeren is vooruitdenken; hoe kunt u op 
voorhand zaken regelen zodat uw leven (zoveel mogelijk) 
verloopt zoals u dat wilt?

Notaris Sandy Houdijk

11 december Bescherm je brein; beweging, voeding en andere inzichten. Dr. Caroline Jurgens;

GZ/Neuropsycholoog, HMC

Woensdagavond 19.30 - 21.30 uur

23 oktober Hoe regel ik zorg en ondersteuning voor mijn 
ouders? Waar moet ik beginnen en wat zijn de 
financieringsmogelijkheden?

Wijkverpleegkundige; Evita Zorg

EVITA LOKAAL

BBQ in augustus

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

Seniorweb programma najaar 2019

Datum Tijd bijeenkomsten # deelnemers  Prijs  

04-september 14.00 - 16.00 informatiebijeenkomst 
over cursusaanbod in 
het najaar

1 25  GRATIS 

06 september 10.00-12.00 I-phone/I-pad basis 4 5 á 6  € 65,00 

11 september 13.30-15.30 Android phone en 
tablet starters

4 5 á 6  € 65,00 

18 oktober 10.00-12.00 I-phone/I-pad vervolg 4 5 á 6  € 45,00 

23- oktober 13.30 -15.30 Android phone en 
tablet starters

4 5 á 6  € 65,00 

20 november 13.30-15.30 Android phone en 
tablet vervolg

4 5 á 6 € 45,00

12 september 15.30-17.30 uur Fiets en wandelroutes 
maken met de 
smartphone

1 8 á 10  € 12,50 

Workshops

03 oktober 15.30-17.30 uur Fotograferen met de 
smartphone

1 8 á 10  € 12,50 

14 november 15.30-17.30 uur Digitaal nalatenschap 1 8 á 10  € 12,50 

28 november 15.30-17.30 uur What's App 1 8 á 10  € 12,50 

De samenwerking tussen Evita Lokaal en Seniorweb is zeer succesvol. De cursussen en workshops zijn in het 
afgelopen half jaar vrijwel allemaal volgeboekt geweest. 

Ook na de zomer is er weer een interessant digitaal programma, waar u zich nu al voor kunt inschrijven.
 
Informatiebijeenkomst
Wilt u eerst wat meer informatie, dan kunt u zich nu al aanmelden voor de informatiebijeenkomst over het cursus-
aanbod in het najaar op 4 september van 14.00 tot 16.00 uur. 

Digitaal vragenuur
Bovendien zal er vanaf oktober een maandelijks digitaal vragenuur worden georganiseerd, daarover berichten we na 
de zomer verder. 

Overzicht cursusaanbod 

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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INSPRAAK

Uw waardering telt!

Mening klant belangrijk voor Evita
Evita Zorg peilt tweemaal per jaar de klanttevredenheid. Dat doen onze zorgverleners samen met klanten via 

een vragenlijst in het elektronisch cliëntendossier. De feedback van onze klanten en hun naasten is essentieel 

voor onze dienstverlening. Zonder hun positieve en kritisch opbouwende opmerkingen, hebben wij minder 

goed inzicht in waar het goed gaat en waar het nog beter zou kunnen.

Beveelt u ons aan?

Een heel belangrijke vraag in het klanttevreden-

heidsonderzoek is de zogenaamde ‘aanbevelingsvraag’. 

Die luidt: ‘Zou u onze organisatie aanbevelen aan 

vrienden/familie?’ De vraag is bedoeld als ‘Zou u onze 

organisatie aanbevelen aan vrienden/familie als zij 

thuiszorg nodig zouden hebben’. Belangrijk natuurlijk 

voor de uiteindelijke score (de zogenaamde Net 

Promotor Score, NPS) is dat mensen de vraag juist 

interpreteren voor zij antwoord geven. Het systeem zit 

als volgt in elkaar: een cijfer 9 of 10 heeft een positief 

effect op de score van Evita. Alle cijfers lager dan een 

9 hebben een neutraal of negatief effect op de score 

van Evita. Vandaar dat wij onze klanten vragen om, als 

zij tevreden zijn over onze dienstverlening, bij deze 

score een 9 of 10 aan te geven. De uitkomsten van de 

cijfers hebben invloed op hoe zorgverzekeraars naar 

onze organisatie kijken en vervolgens de contracten 

samenstellen. 

Zorgkaart NL

Een ander belangrijk element van klanttevredenheids-

meting is de waardering op Zorgkaart Nederland. De 

website van Zorgkaart Nederland 

(www.zorgkaartnederland.nl) is bedoeld voor mensen 

die zoeken naar een geschikte thuiszorgaanbieder. 

Ook vormt Zorgkaart Nederland voor zorgverzekeraars 

een informatiebron over hoe klanten een organisatie 

waarderen.  

In de grafiekjes ziet u een overzicht van een 

aantal punten waar wij hoog op scoorden bij het 

klantenonderzoek en een aantal aandachtspunten. 

Daarnaast ziet u in het overzichtje van Zorgkaart 

Nederland het cijfer dat u ons momenteel geeft; daar 

zijn wij erg blij mee en daar zetten wij ons elke dag 

voor in. Wij staan op dit moment tweede in de Top 3 

van thuiszorgorganisaties in Den Haag. Wij nemen de 

opmerkingen van klanten altijd serieus en bespreken ze 

intern in de organisatie. Wij bedanken al onze klanten 

die de moeite hebben genomen om hun waardering via 

deze onderzoeken en/of Zorgkaart Nederland te geven.  

Evita Zorg is 82 keer
gewaardeerd op
ZorgkaartNederland en heeft
een gemiddeld cijfer van 8.5.

8.5

Wij horen graag uw mening over onze zorg- en 

dienstverlening. U kunt 1 keer per jaar uw waardering 

online invullen op www.zorgkaartnederland.nl 

Sterke punten

Vraag Score ( schaal 1 op 5)

Voelt u zich veilig bij de zorgverlener? 4,82

Wat vindt u van de bejegening van de zorgverleners? 4,71

Vindt u dat er voldoende tijd aan uw verzorging wordt besteed? 4,66

Bent u tevreden over het aantal zorgverleners dat bij u thuis komt? 4,62

Aandachtspunten

Vraag Score ( schaal 1 op 5)

Hoort u het op tijd als er veranderingen zijn in uw zorg of dienstverlening? 4,02

Wordt er besproken wie er komt? 4,05

Mag u meebeslissen over de tijdstippen waarop u wordt geholpen? 4,22
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INGEZONDEN

Kracht

Vandaag begin ik mijn route bij een nieuwe cliënt.

Als ik de straat in kom rijden, zie ik direct waar het is. 

Het enige raam waar het beddengoed, en mevrouw 

erbij, uit het raam hangen. 'Zijn ze allemaal zo vroeg bij 

Evita' roept ze. Het is 07.15 uur. Ik moet glimlachen: 'dat 

is er een naar mijn hart' denk ik.

Mevrouw is 85 jaar, straalt kracht en optimisme uit en 

heeft een paar ondeugende ogen. 'Haal jij de zwachtels 

er even af dan kan ik op mijn blote voeten rondjes door 

het huis lopen. Met die dingen er omheen voel ik het 

kleed niet en dat is nou juist zo een lekker gevoel'. Voor 

ik weet wat er gebeurt, is ze verdwenen en hoor ik haar 

lachen terwijl ze met een behoorlijke vaart door alle 

kamers loopt, en dat driemaal achtereen. Waar je een 

mens al niet gelukkig mee kan maken.

Dan is er tijd om te praten.

'De 5e chemo is nu gegeven en volgende week krijg 

ik de uitslag' vertelt ze mij. 'Ik voel mij goed hoor, wil 

zo graag nog een poosje er zijn maar het inleveren is 

begonnen, ik voel het.

Ben vaak zo moe, vriendinnen moeten mij halen en 

brengen en dat is lief maar ik doe het liever zelf. 

‘En uw kinderen?' vraag ik.

'Tegen mijn kinderen zeg ik elke dag, met mij gaat het 

goed.

Ik wil ze nog geen verdriet doen, dat komt straks wel'.

En dan is daar de uitslag.

'De chemo heeft niets gedaan, ik heb waarschijnlijk nog 

twee maanden de tijd'. Ze kijkt mij aan en er rollen dikke 

tranen over haar wangen. ‘Kom hier’, zeg ik en geef haar 

een dikke knuffel, die zo hard nodig is. En dan komt 

die sterke altijd positieve vrouw weer naar voren. Ze 

verbaast mij ook elke keer weer met haar optimisme.

'Jij zat toch ook op ballet net als ik vroeger' vraagt ze.

'Ja, dat klopt maar ik ben weggestuurd want ik was altijd 

de weg kwijt tijdens de uitvoering. Ik stuurde het hele 

menuet de verkeerde kant op'. Ze pakt mijn hand, gaat 

naast mij staan en samen doen we enkele balletpasjes. 

Terug in de tijd toen we nog jong waren.

En weer realiseer ik mij wat een geweldig mooi beroep 

wij hebben. 'Als ik straks echt ziek ben, wil jij me dan 

komen verzorgen?, 'we spreken dat nu gelijk af. 

Ik doe mijn best.... lieve zorgzame sterke mevrouw.

Judith Kraaijeveld

Zorgverlener Evita Zorg

Deze pagina is voortaan 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 een mooie column van Evita-zorgverlener 

Judith Kraaijeveld en een aantal oproepjes. 

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

Oproepjes

Evita Zorg is (in het kader van nieuwe privacy-

wetgeving) op zoek naar een:

FUNCTIONARIS
GEGEVENSBESCHERMING

Nog een (klein-) kind dat op zoek is naar een

LEUKE VAKANTIEBAAN

en 17 jaar of ouder is? Evita Zorg kan hen goed 

gebruiken in de huishoudelijke ondersteuning voor 

onze klanten. Een zinvolle manier om wat bij te 

verdienen en tegelijkertijd iets te kunnen betekenen 

voor mensen in de wijk. 

Ook zoekt Evita Zorg nieuwe leden voor de

CLIENTENRAAD 

Voor de dagbesteding is Evita Lokaal op zoek naar 

LANGSPEELPLATEN EN SINGLES 

om af te spelen op ons nieuwe pick-upje.
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TEAM EVITA

Bezoekadres Evita Zorg, Evita Lokaal en Evita Academie: Van Alkemadelaan 309A

Team Evita bestaat in 

totaal uit 200 bevlogen 

zorgverleners in de wijk, 

30 vrijwilligers en ruim 

20 medewerkers op 

kantoor, in de Academie 

en het Lokaal!


