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ONDERSTEUNING MANTELZORGERS
MEDICATIE BIJ HET OUDER WORDEN
START TEAM DEMENTIE
NIEUWE DIRECTEUR EVITA LOKAAL

Alles onder één dak bij Evita
Evita Zorg
Thuiszorg die bij ú past
Op vaste tijden en dagen met vertrouwde zorgverleners.

Evita Lokaal
Huis van de wijk voor senioren
Boeiende activiteiten, dagbesteding, lezingen en cursussen.
Geopend maandag t/m vrijdag van 09:30 – 17:00 uur, wees welkom!

Evita abonnement
Een vertrouwd gevoel
In beeld bij Evita voor als zorg op termijn nodig is en geniet
van een aanbod aan activiteiten en informatieve lezingen.
Word abonnee voor € 50 per jaar.

Particuliere servicediensten
Zelfstandig en vitaal ouder worden met particuliere hulp
Gezelschap en ondersteuning in en om huis door een vaste hulp.

Geheugensteun
Spreekuur of consult aan huis door GZ-neuropsycholoog
Voor vragen over het geheugen of psychische hulp bij het ouder worden.

Mantelzorgondersteuning
Ontspanning en ondersteuning voor mantelzorgers
Mantelzorggroep, individuele begeleiding en mindfulness.

Dagbesteding
Respectvolle aandacht in huiselijke omgeving
Dagbesteding voor mensen met geheugenproblemen of
ouderdomsklachten.

Wilt u informatie over het aanbod of een afspraak maken?
Wij kunnen u informeren over de diverse mogelijkheden van thuiszorg
en andere diensten van Evita.
Bel naar kantoor: 070-314 16 00. Of mail naar info@evitazorg.nl.
Ook bent u welkom op kantoor bij Evita. U kunt gewoon binnenlopen.
Heeft u vragen rondom het ouder worden of zorg over uw dierbare?
Onze wijkverpleegkundigen gaan graag met u in gesprek.

t 070-314 16 00
info@evitazorg.nl
www.evitazorg.nl

Van Alkemadelaan 309A, 2597 AJ Den Haag

t 070-314 16 06
info@evitalokaal.nl
www.evitalokaal.nl

Volg ons op

VOORWOORD

NATALIE BOMMELJÉ
Directeur Evita Zorg

Wij zijn er
voor u
Wij zijn er voor u! Voor u als klant van Evita Zorg, als bezoeker
van Evita Lokaal, als mantelzorger of als belangstellende voor de
diensten die Evita biedt. In deze nieuwsbrief vindt u onder meer
informatie over de vele verschillende diensten die wij bieden.
Kijkt u alleen maar eens naar de pagina hiernaast.
Speciaal om ook buiten onze nieuwsbrief duidelijk informatie
te kunnen overdragen, hebben wij ons foldermateriaal totaal
vernieuwd. U kunt deze folders bij ons bestellen, maar uiteraard
kunt u ze ook downloaden vanaf onze website. Informeer u en
aarzel niet om ons te benaderen als u dan nog vragen heeft.
Wilt u extra zorg inkopen of gebruik maken van de particuliere
servicediensten, neem dan contact met ons op.

Omslagfoto
Onze zorgverleners maken bijzondere
momenten mee bij hun klanten. Zoals Fatima
Barkia die de 102e (!) verjaardag van haar klant
dhr. W. Neecke mee vierde. Zo’n mooie mijlpaal
maken wij niet vaak mee bij Evita!
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En wist u dat wij in diverse vormen ondersteuning bieden aan
mantelzorgers? Onze consulent mantelzorg Carien van Ree
vertelt over wat zij voor mantelzorgers kan betekenen, zowel via
individuele gesprekken als in de mantelzorggroep.
En dan is er natuurlijk ons Evita Lokaal dat geopend is waar
vele activiteiten worden georganiseerd zoals Tai Ji, maaltijden,
de Sociëteit, digitale cursussen en de maandelijkse lezingen.
Ook is er nog ruimte op de dagbesteding die vier dagen per
week geopend is. Een fijne plek met een mooi programma voor
mensen met geheugenproblemen. Het programma van Evita
Lokaal vindt u in deze nieuwsbrief.
Onze zorgverleners worden continu up-to-date gehouden om
de kwaliteit van onze zorg op een hoog niveau te houden. In de
afgelopen maanden lag de focus daarbij op medicatieveiligheid.
Een belangrijk onderwerp, ook voor ouderen zelf, vandaar dat
wij niet alleen een scholing lieten verzorgen door apotheker
Loes Visser, maar ook een lezing voor bezoekers van Evita
Lokaal. In deze nieuwsbrief vindt u een samenvatting.
Ook gaan wij binnenkort werken met een medicatie-app,
Medimo, waardoor onze medicatiezorg nog veiliger zal zijn.
Wij zijn er voor u, voel u welkom!
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

Trots op hercertificering HKZ
In maart vond de HKZ-hercertificering plaats bij Evita Zorg. Kwaliteit van zorg- en dienstverlening
staat bij Evita Zorg op één. Evita hecht dan ook grote waarde aan de hercertificering en is blij deze audit
zonder tekortkomingen afgerond te hebben.
Nieuw tijdens deze audit was dat voor het eerst
ook de dagbesteding voor mensen met regieverlies
en geheugenproblematieken in Evita Lokaal is
meegenomen. Aan de audit hebben tal van mensen
meegewerkt. Kantoormedewerkers, zorgverleners,
medewerkers van de dagbesteding, de coördinator
Evita Lokaal, zorgverlenersraad en cliëntenraad. Ook
verschillende klanten hebben toestemming gegeven
om hun dossier in te laten zien. Wij willen hen
langs deze weg bedanken voor de bijdrage aan een
geslaagde audit.

De auditor heeft aanbevelingen gedaan op punten waar
verbetering mogelijk is en heeft aangegeven waar Evita
Zorg op positieve wijze onderscheidend is. Zo kreeg
Evita complimenten over de systematische manier van
kwaliteitsborging door de hele organisatie van directie
tot in het veld en van klant tot zorgverlener.

Positieve ontwikkelingen corona
Sinds april van dit jaar hebben wij geen klanten en zorgverleners gehad die besmet waren met het
corona-virus. Daar zijn wij enorm blij mee! Helaas merken wij nog steeds dat er mensen zijn die huiverig
zijn om thuiszorg te ontvangen, ook al is de nood hoog. Al vanaf het begin van de coronacrisis is Evita in
staat geweest om veilig en beschermd thuiszorg te bieden. Geeft u dat vooral ook door als u mensen kent
die aarzelen om thuiszorg te gaan regelen, terwijl het hard nodig is.
Ook nu nog werken onze zorgverleners beschermd
met mondmasker, handschoenen en bril. Wij horen
dat er soms bij klanten nog wat onduidelijkheid is
als het gaat om bescherming tegen het coronavirus,
ook bij volledige vaccinatie. Men vraagt zich af of dat
mondmasker nu echt nodig is, als men gevaccineerd is.
Wij blijven echter de basisregels van het RIVM
opvolgen: beschermd werken, 1,5 meter afstand
houden, frequent handen wassen en bij klachten of
contact met een besmet persoon testen. Dit doen wij
voor onze klanten en voor onze zorgverleners opdat
wij, net zoals nu, zonder corona-besmettingen de
gewenste zorg kunnen blijven leveren.
De activiteiten in Evita Lokaal en de dagbesteding
zijn gewoon open. Ook daar houden we ons aan de
regels van het RIVM.
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De activiteiten in Evita Lokaal gaan binnen alle maatregelen gewoon
door, zoals hier één van de twee leesclubs op maandag.

ACTUEEL

Folders Evita-dienstverlening
Met fonkelnieuw foldermateriaal hebben wij sinds kort de complete dienstverlening van Evita Zorg en
Evita Lokaal op een rij gezet. In negen folders wordt overzichtelijk weergegeven wat wij onze klanten en
bezoekers zoal te bieden hebben. Van onze abonnementen tot dagbesteding en van onze particuliere
servicediensten tot onze thuiszorg en opleidingen voor zorgverleners.
U als klant van Evita bent onze ambassadeur.
Veel nieuwe klanten komen bij ons omdat zij door
bestaande klanten naar ons worden doorverwezen.
Daar zijn wij trots op!
Kent u iemand die baat zou kunnen hebben bij één of
meerdere van onze diensten, beveel ons vooral aan.
Wij sturen het benodigde informatiemateriaal
desgevraagd toe zodat thuis rustig bekeken kan
worden wat wij bieden.
Onze mooie nieuwe folders zijn overigens ook heel
eenvoudig te downloaden via onze site:
www.evitazorg.nl/over-evita-zorg/evita-informatiefolders

De nieuwe Evita-folders keurig op rij

Extra handen voor de zorg
Waar bepaalde sectoren geraakt worden door de corona-crisis, is het in de zorgsector druk.
Van Leeuwen catering en Evita Zorg hebben elkaar gevonden in een samenwerking die beide bedrijven
helpt. Evita Zorg biedt medewerkers van Van Leeuwen Catering de kans om kennis te maken met de
thuiszorg. Een mooie samenwerking tussen twee sectoren waar de handen ineen worden geslagen.
Extra handen voor de zorg
Een aantal medewerkers van Van Leeuwen Catering
is, door middel van collegiale uitleen, in de afgelopen
maanden aan de slag gegaan als huishoudelijk
verzorgende bij Evita Zorg. Nicole van Stappershoef,
Manager HR bij Van Leeuwen Catering, vond Evita
Zorg via het platform ‘Extra handen voor de zorg’. Het
platform verbindt zorgorganisaties en mensen die
tijdelijk willen werken in de zorg met elkaar.
Huishoudelijke taken
De medewerkers van Van Leeuwen Catering
ondersteunen klanten bij alledaagse huishoudelijke
taken, zoals schoonmaken, boodschappen doen en
maaltijden klaarmaken. De medewerkers werken
normaal gesproken in een kantine op middelbare
scholen. Nikki Goedemondt, Manager HR bij Evita
Zorg, vertelt dat de beroepen meer gemeen hebben
dan in eerste instantie lijkt.

“Mensen uit dienstverlenende beroepen passen vaak
heel goed binnen de thuiszorg. Zij zijn van nature vaak
sociaal, hulpvaardig en opmerkzaam als het gaat om
behoeften van anderen.”
Kijkje in de keuken
De inzet van de medewerkers van Van Leeuwen is
in eerste instantie van tijdelijke aard, al hebben zij
natuurlijk wel affiniteit met het werk dat zij doen. De
medewerkers worden goed begeleid vanuit Evita en
hebben ook meegelopen met een zorgverlener van
Evita. Nikki vertelt: “Het is een mooie kans voor hen
om te onderzoeken of hun interesse ook voor langere
termijn uit gaat naar werken in de thuiszorg. Nu is er
de kans om hier de tijd voor te nemen. Evita Zorg is blij
deze mensen te verwelkomen en hen een kijkje in de
keuken van de thuiszorg te bieden.”
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INSPRAAK
Praat u mee over de kwaliteit van de zorg?

Evita op zoek naar nieuw
De cliëntenraad behartigt de belangen van alle klanten van Evita Zorg en ziet toe op de kwaliteit van de
door Evita geleverde zorg. De cliëntenraad zoekt een klant of mantelzorger die enthousiast en gemotiveerd
is om in teamverband mee te denken over de kwaliteit en verbetering van de zorg die Evita levert.
Door de cliëntenraad krijgen klanten een grotere
inbreng in het beleid en de uitvoering van de zorg.
De cliëntenraad bereikt dit door goed naar klanten
te luisteren, positief met de organisatie samen te
werken en mee te denken. Evita wil in gesprek zijn
met haar klanten om haar dienstverlening te toetsen,
te innoveren en daarmee blijvend aan te laten sluiten
op de wensen van de klant.

Janneke van der Does, voorzitter CR: “Ik ben nu
twee jaar lid van de cliëntenraad en ben dat uit
mijn rol als mantelzorger. In het dagelijks leven
ben ik werkzaam als gynaecoloog. Daar zet ik
mij onder meer in voor kwaliteitsverbetering en
het werk in de CR van Evita sluit daar mooi op
aan. Qua tijdsbelasting is het prima in te passen
voor mij. Ik ervaar Evita als een dynamische
organisatie die de klanten serieus neemt.”
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Bent u of kent u een vitale klant of een betrokken
mantelzorger die geschikt is om zitting te nemen in
de cliëntenraad van Evita Zorg? Laat het ons weten!
De cliëntenraad zoekt iemand met directe betrokkenheid bij de zorg- en dienstverlening van Evita. Kennis
van de doelgroep en de Evita-organisatie is een pré.
Wij zoeken iemand die zes keer per jaar beschikbaar
is voor intern overleg als raad en voor overleg met de
directie.

Bartje Schaberg, lid CR: “Ik ben klant van Evita
en sinds begin 2019 lid van de cliëntenraad.
Ik ben, na jarenlang als advocaat werkzaam
te zijn geweest, nu gepensioneerd. Ik ben
ook vrijwilliger in het Hospice Wassenaar en
bestuurlijk betrokken bij het Oogziekenhuis.
Met mijn werk voor Evita hoop ik een positieve
bijdrage te leveren aan de zorg in onze wijk.
Ik hoop dat we een collega kunnen vinden die
praktisch is ingesteld met feeling voor de wijk
en haar bewoners.”

lid voor Cliëntenraad
Carla van Waes, lid CR: “Ik ben, als mantelzorger
voor mijn moeder, sinds 2017 lid van de
cliëntenraad. Ik vind het belangrijk om
naast mijn werk als mediator en advocaat,
maatschappelijk betrokken te zijn. Het is fijn om
met een innovatieve organisatie als Evita mee te
kunnen denken over de zorg aan ouderen in de
wijk. De contacten met de directie van Evita zijn
constructief, efficiënt en prettig. Het is fijn om
te merken dat de organisatie altijd open staat
voor de inbreng van de CR. Wij zijn de stem van
de klanten van Evita en horen het altijd graag
als klanten of mantelzorgers ideeën of wensen
hebben ten aanzien van de zorg.”

Voor meer informatie of aanmelding kunt u de cliëntenraad mailen clientenraad@evitazorg.nl of bellen
naar 070 314 16 00.

Evita-directeur Natalie Bommeljé (uiterst rechts) in overleg met de cliëntenraad.
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2e kwartaal

Extra aandacht voor
medicatieveiligheid

Medicatieveiligheid
Zinnig en verantwoord
medicatiegebruik

De aandacht voor kwaliteit van zorg is groot binnen Evita. Ook in 2021 hebben wij in dat kader gekozen
te werken met kwartaalthema’s: (1) Bevoegd en Bekwaam, (2) Medicatieveiligheid, (3) Balans en Vitaliteit
en (4) Klantdossier en ACP. Elk kwartaal besteden we extra aandacht aan één van deze thema’s tijdens
de scholingen, lezingen, overleggen en in de nieuwsbrieven. Het doel is om bij zorgverleners, klanten en
mantelzorgers de kennis te vergroten en zo de kwaliteit van zorg met elkaar te bewaken.
In het kader van het kwartaalthema Medicatieveiligheid hebben wij ons de afgelopen drie maanden
nog meer dan anders gericht op het overdragen
van kennis hierover bij onze zorgverleners, onze
klanten en bezoekers van Evita Lokaal. Behalve dat
onze zorgverleners jaarlijks een toets doen om hun
medicatiekennis te testen (wordt hiervoor geen
voldoende gehaald, dan dient de zorgverlener
een interne cursus te volgen), was er tijdens de
inloopscholingen bijvoorbeeld aandacht voor

wondzorg en sprak apotheker Loes Visser over
medicijngebruik bij ouderen. In Evita Lokaal
verzorgde Loes hierover een boeiende lezing voor
ouderen uit de wijk. Op deze pagina’s leest u hiervan
een samenvatting.
Om onze medicatiezorg op een nog hoger plan te
brengen, starten wij deze maand met een medicatieapp, genaamd Medimo, voor onze zorgverleners.
Over het hoe en waarom leest u op pagina 10.

Apotheker Loes Visser over medicijngebruik bij ouderen

‘Behoud de regie en evalueer
regelmatig uw medicatie’
Loes Visser, ziekenhuisapotheker in het HagaZiekenhuis en als epidemioloog en onderzoeker verbonden
aan het Erasmus MC, verzorgde in mei een lezing in Evita Lokaal over medicatieveiligheid bij ouderen. In
april gaf zij over hetzelfde onderwerp een scholing aan Evita-zorgverleners. Waarom is het zo belangrijk
om op oudere leeftijd alert te blijven op medicatie die wordt gebruikt en de effectiviteit ervan, maar ook
de mogelijke bijwerkingen?
Loes gaf tijdens haar lezing aan dat een steeds groter
wordende groep ouderen steeds meer geneesmiddelen
is gaan gebruiken. “We weten uit onderzoek dat
als mensen een grote hoeveelheid verschillende
medicijnen slikken, de therapietrouw afneemt. Door
veroudering, meerdere aandoeningen/ziektes en het
slikken van meerdere medicijnen kan de balans tussen
effectiviteit en veiligheid in negatieve zin veranderen.
Dat realiseren veel mensen zich niet. Daarnaast is
het ook zo dat het blijven gebruiken van preventieve
medicijnen door ouderen met een veranderd
toekomstperspectief niet altijd even zinvol is.”
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Dat, naarmate men ouder wordt, er meer geneesmiddelen worden geslikt, blijkt wel uit het feit dat
75-plussers ruim vijf keer meer medicijnen slikken dan
de gemiddelde Nederlander. “Dat is niet perse slecht,
want bij ouder worden neemt de kans op ziekte nu
eenmaal toe”, zo lichtte Loes de cijfers toe. “Maar niet
alle combinaties van medicijnen zijn doordacht en
effectief. Soms weet een specialist die iets voorschrijft
niet welke medicatie er nog meer wordt gebruikt. Of
een patiënt gebruikt uit gewoonte nog steeds een
medicijn terwijl de klachten niet meer bestaan. Het is
dus vooral belangrijk dat u zelf in de gaten houdt dat

u alleen die medicijnen gebruikt die u nodig heeft,
niet meer en niet minder. En omdat dat vaak best
ingewikkeld is, is regelmatig overleg met arts en/of
apotheker belangrijk.”
Loes gaf daarnaast aan dat er niet alleen ongewenste
wisselwerkingen tussen medicijnen kunnen zijn, maar
ook met medicijnen die men zelf bij de apotheek koopt
en zelfs bepaalde voedingsmiddelen zoals bijvoorbeeld
melk en grapefruitsap. Zo kan grapefruitsap de werking
van bloeddruk- en cholesterolverlagers ernstig
versterken. Maar ook het kruidenmiddel St. Janskruid
heeft een ongewenste wisselwerking met diverse
medicijnen (zoals bloedverdunners en antidepressiva).
Maatwerk is belangrijk
Andere belangrijke factor voor de werking van
medicijnen is dat ouderen anders reageren op
medicijnen. Loes: “Dat komt onder meer omdat het
lichaamsvocht afneemt en het vetgehalte toeneemt.
Ook de nieren van oudere mensen functioneren
minder goed en de hersenen worden gevoeliger voor
bepaalde medicijnen, wat de kans op vervelende
bijwerkingen vergroot. Het verschilt allemaal van
mens tot mens en daarom is maatwerk zo ontzettend
belangrijk.”
Aan de hand van een aantal sprekende voorbeelden liet
Loes tijdens de lezing zien hoe complex het soms kan
zijn: een mevrouw die een bloeddrukverlager slikt en
sinds kort last van prikkelhoest heeft. Daarvoor krijgt ze
ook medicatie. De apotheker overlegt met de huisarts
omdat prikkelhoest een mogelijke bijwerking is van de
bloeddrukverlager. Uitkomst: mevrouw krijgt een ander
bloeddrukmedicijn, de hoest verdwijnt en de medicatie
daarvoor hoeft niet meer geslikt te worden.
Wat ook van invloed is op de werking van medicatie
is therapietrouw. “Jong of oud, we vergeten allemaal
wel eens of we ‘s-morgens dat tabletje hebben geslikt.
Wanneer ouderen meerdere medicijnen slikken is het
gebruik van afgemeten baxter-zakjes een heel goede
oplossing. Zo kun je goed bijhouden wanneer je wat
slikt.” Belangrijk, zo hield Loes Visser haar gehoor
voor, want in 2013 belandden iets meer dan 65.000
Nederlanders in het ziekenhuis door problemen
met hun medicijngebruik. Driekwart van hen waren
65-plussers.
Stoppen of minderen
Onderdeel van het denken over medicatieveiligheid
is, zo vertelde Loes, het minderen of stoppen met
medicatie bij mensen op hoge leeftijd. Daar kunnen
verschillende overwegingen een rol bij spelen.

Loes: “Algemeen aanvaard is dat als iemand ernstige
bijwerkingen heeft of als het medicijn niet werkt, ermee
wordt gestopt. Maar het is ook het overwegen waard
bij mensen met een hoge kwetsbaarheid, een beperkte
levensverwachting of omdat de ziekte of het probleem
is opgelost. Natuurlijk is stoppen nooit het doel op zich,
maar bij ouderen boven de 70 die meerdere medicijnen
gebruiken, kan er gekeken worden door een arts en
een patiënt samen of voor alle medicatie de balans
tussen werkzaamheid en veiligheid nog wel positief
uitpakt. Tijdens haar lezing gaf Loes voorbeelden van
bijvoorbeeld het afbouwen van bloeddrukverlagers
bij kwetsbare ouderen met een geringe geschatte
resterende levensverwachting. Maar ook als
bijwerkingen zoals bijvoorbeeld ernstige spierpijn door
cholesterolverlagers de vraag oproepen van de balans
tussen nut en ervaren kwaliteit van leven.”
Kwaliteit van leven
Loes: “Voorop staat natuurlijk altijd dat eventuele
afbouw van medicatie in nauw overleg tussen patiënt
en diens arts of artsen dient te gebeuren. Medicijnen
zijn bedoeld om klachten te verminderen of te
voorkomen. Soms hebben mensen langdurig last van
best vervelende bijwerkingen, zoals verstopping of
spierpijn, waar ze dan hun arts niet mee willen ‘lastig
vallen’. Als er dan eens nauwkeurig wordt gekeken
naar de medicatielijst, de wisselwerking, de mate van
kwetsbaarheid en de kwaliteit van leven, kan het soms
betekenen dat stoppen met een medicijn of meerdere
medicijnen die kwaliteit van leven op hoge leeftijd
doet verbeteren. En dat is het belangrijkste doel van
het nadenken over het minderen of stoppen van
medicatie.”

Adviezen
• 
Zorg voor een regelmatige review van uw
medicatie door apotheker/huisarts
• Hou (verandering van) bijwerkingen in de gaten
en ga hierover het gesprek aan met de arts die
het medicijn heeft voorgeschreven
• 
Aarzel niet om ook bijwerkingen die niet ernstig
lijken te bespreken met uw arts
• B
 espreek ook het gebruik van homeopathische
middelen met uw arts/apotheker
• Soms kan stoppen/minderen van medicijnen de
kwaliteit van uw leven verbeteren
• 
Maak gebruik van baxter-zakjes om het
overzicht op uw medicatie te behouden

Nieuwsbrief juni 2021 | 9

KWALITEIT VAN ZORG

Start medicatie-app Medimo
Deze maand start Evita met het gebruik van een medicatie-app die gekoppeld is aan het Elektronische
Cliëntendossier (ECD). Bij klanten voor wie Evita de medicatie beheert, wordt voortaan digitaal
geregistreerd in plaats van met de hand op de aftekenlijst in de klantenmap. Een belangrijke positieve stap
in de kwaliteit van onze medicatiezorg.

Bij klanten waar we tot nu toe een aftekenlijst
gebruikten na aanreiking of toediening van medicatie,
wordt dat vanaf eind deze maand digitaal gedaan in
een app die beschikbaar is in ons ECD. Evita heeft
gekozen voor de app Medimo. De zorgverlener kan
deze app openen op de tablet/smartphone en vinkt
af welk medicijn is ingenomen/aangereikt. In de app
zijn het Actueel Medicatie Overzicht (AMO) en de
bijsluiters van de medicatie beschikbaar. Ook kunnen
medicijnen direct bij de apotheek worden bijbesteld.
Apotheken aangesloten
De aftekenlijst in de klantmap zal dus verdwijnen
(nadat de eerste twee weken dubbel wordt
geregistreerd, zowel in de app als op de papieren
aftekenlijst) en ook het Actuele Medicatie Overzicht
in de klantmap verdwijnt. Apotheken in Den Haag zijn
op onze app aangesloten en houden voortaan hierin
uw medicatie helemaal up to date.

De voordelen van het werken met de app zijn onder
meer:
• 
een nog hogere medicatieveiligheid, minder kans
op fouten
• 
een dubbele controlemogelijkheid voordat
medicatie wordt gegeven
• 
er is altijd een actueel medicatie-overzicht
beschikbaar, dat de zorgverlener ook vanaf afstand
kan inzien
• 
er is een koppeling met de apotheek
• 
medicijnen kunnen via de app worden bijbesteld
Nog vragen?
Klanten bij wie we met de medicatie-app gaan
werken, ontvangen hier een brief over. Evita kijkt
uit naar het werken met dit efficiënte en veilige
instrument in de medicatiezorg. Heeft u nog vragen,
u kunt ze altijd stellen aan uw zorgverlener of uw
wijkverpleegkundige bij Evita.

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.
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KWALITEIT VAN ZORG
Specialistische dementiekennis delen en vergroten

Team Dementie van start
In april van dit jaar is het Team Dementie van Evita officieel van start gegaan. Hiermee krijgt de
dementiezorg van Evita nog meer aandacht en professionalisering dan voorheen. Dementie zorgt voor
veel veranderingen in het dagelijks leven van de persoon in kwestie en in het leven van zijn of haar
naasten. Om onze klanten van de best mogelijke gespecialiseerde dementiezorg te voorzien is dit team in
het leven geroepen.
Kennis delen
Alle Evita-zorgverleners worden regulier geschoold
op het gebied van dementie, maar voor de
zorgverleners in het Team Dementie zullen er extra
bijeenkomsten (dementie-cafés) worden gehouden
waar kennisdeling en -overdracht centraal zullen
staan. Het team zal ook vraagbaak worden voor
collega’s. Vanuit het team zullen tevens nieuwe
processen, werkwijzen en scholingen worden
geïnitieerd. Alles om ervoor te zorgen dat er
meer specialistische dementiekennis aanwezig
is bij deze groep Evita-zorgverleners. Het Team
Dementie bestaat uit ruim 50 zorgverleners. Het
team wordt geleid door dr. Caroline Jurgens, GZneuropsycholoog, verbonden aan Evita.
Maatwerk
Steeds vaker krijgen onze zorgverleners te maken
met klanten waar dementie een rol speelt in de
zorg. Het is belangrijk dat zij weten hoe om te
gaan met een klant met dementie en het bieden
van persoonlijke zorg en begeleiding. Maatwerk
staat hierbij centraal, want elke klant ontwikkelt
zich anders, ook als er dementie in het spel is.
Ook ander taken die niet meer door familie of
mantelzorgers kunnen worden gedaan, kunnen
worden overgenomen door zorgverleners van Evita
met kennis van dementie.

Focus op het moment zelf
Een mooie uitspraak van een van onze zorgverleners,
lid van het Team Dementie, tevens begeleider
dagbesteding bij Evita weerspiegelt onze focus op
maatwerk in dementiezorg: ‘De fase van dementie
waarin iemand zich bevindt, verschilt van persoon
tot persoon. Het is zó belangrijk om daar aandacht
voor te hebben en met de focus op het moment zelf,
het leven zo aangenaam mogelijk te maken voor een
klant.’
Inloopspreekuur en meer
Behalve de reguliere zorg thuis door onze
zorgverleners en de dagbesteding in Evita
Lokaal, houdt GZ-neuropsycholoog dr. Caroline
Jurgens elke tweede maandag van de maand een
inloopspreekuur voor mensen met vragen over
geheugenproblematieken. Ook is het mogelijk om
een consult aan huis te krijgen.
Walk & Talk
Daarnaast biedt Evita de Walk & Talk aan, waarin
u al wandelend met Caroline Jurgens uw vragen
en/of zorgen over geheugenproblematieken kunt
bespreken. Wilt u een afspraak maken met of een
vraag stellen aan Caroline: mail naar c.jurgens@
evitazorg.nl.

De 4 zekerheden van Evita Zorg
• Uw zorg kan direct worden ingezet, 7 dagen per week, 24 uur per dag.
• U kunt terecht voor alle voorkomende hulp thuis: van verpleging tot huishoudelijke hulp.
• U heeft een vast team van zorgverleners dat bij ú past en alle voorkomende hulp kan bieden.
• U wordt altijd en op de afgesproken tijd geholpen.
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MANTELZORG
Consulent mantelzorg Carien van Ree over persoonlijke ondersteuning:

‘Het kan helpen als ieman
Evita biedt niet alleen thuiszorg, maar richt zich ook op de ondersteuning van mantelzorgers. Bij hen
leven er soms vragen en twijfels over hoe zij hun naaste verder kunnen begeleiden. Om hier niet alleen
voor te staan, biedt consulent mantelzorg Carien van Ree individuele ondersteuning.
“Wat ik vaak zie is dat mantelzorgers te lang in hun
eentje proberen de boel bij elkaar te houden”, vertelt
Carien. “En daarmee bedoel ik dat er vaak schaamte
is om hulp te vragen, mantelzorgers niet naar buiten
willen laten merken dat het eigenlijk te zwaar wordt
en maar doorgaan tot het écht niet meer gaat. En dat
terwijl het zo kan helpen als iemand van buitenaf eens
met je meekijkt.”
Praktische en emotionele steun
De ondersteuning die Carien biedt, kan gaan van
het meedenken over het inschakelen van thuiszorg
of andere praktische ondersteuning, maar ook en
misschien wel júist het bespreken van de emoties die
komen kijken bij het verzorgen van bijvoorbeeld je
partner of één van je ouders. “Als je lange tijd in een
bepaalde verhouding tot elkaar hebt geleefd en dat
systeem verandert opeens omdat één van de twee
afhankelijk wordt van de ander of anderen, betekent
dat nogal wat.

“Al een aantal jaren ben ik mantelzorgster van
mijn echtgenoot. Een taak waardoor een groot
deel van mijn eigen behoeftes niet meer in beeld
zijn. Ik kom steeds weer voor nieuwe situaties
te staan die vragen oproepen. Het is vaak erg
moeilijk om daar met familie of vrienden over te
praten. In de mantelzorggroep komen mensen
bij elkaar die in vergelijkbare situaties verkeren.
We leren van elkaar en reiken oplossingen aan
in situaties die voor de een gemakkelijker zijn
dan voor de ander. De bijeenkomsten geven
mij iedere maand weer de energie om verder te
kunnen.”
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En dat gaat niet zelden gepaard met innerlijke strijd,
emoties en dilemma’s. Mantelzorg ga je gewoonweg
aan, maar je kunt van tevoren nooit weten wat het met
zich meebrengt. En vaak wordt het een opstapeling
van dingen en kom je steeds minder aan jezelf toe.
Het loslaten van een stukje zorg voor je naaste is
echter niet zo makkelijk. Het toelaten van hulp, zoals
thuiszorg, wordt nog wel eens gezien als een inbreuk
op de privacy. En dat is logisch, want je doet het al
zó lang samen, daar wil je eigenlijk niemand ‘tussen’
hebben.”
Beladen vragen stellen
“In gesprek met de mantelzorger probeer ik te zien
hoe het staat met zijn of haar eigen leven en met het
gezamenlijke leven met de naaste voor wie gezorgd
wordt. Hoe werkt dat nou tussen die twee en mogelijk
nog andere gezinsleden? En wat daar ook bij hoort, is
het stellen van beladen vragen. Over hoe iedereen in
een gezin kijkt naar die afhankelijkheid, wat betekent
een diagnose voor de persoon zelf en de naasten?
Wordt er gesproken over hulp van buitenaf? Over het
levenseinde?”
Behoud van regie
“Daarnaast kunnen we kijken hoe, met behoud van
de eigen regie, de mantelzorger ontlast kan worden
door bijvoorbeeld thuiszorg in te schakelen of te
kijken of dagbesteding wat ruimte kan bieden. Een
thuiszorgmedewerker is een specialist in de handeling,
maar de mantelzorger en natuurlijk de klant zelf zijn
de specialist om te vertellen waar behoefte aan is.
Evita richt zich erop om zich te verbinden met de klant
en de mantelzorger met als hoofdvraag ‘wat is prettig
voor u?’. Dát is het uitgangspunt.”

nd eens met je meekijkt’
Mantelzorggroep
Voor mantelzorgers biedt Evita ook de mantelzorggroep. Mantelzorgers ontmoeten elkaar en delen
ervaringen onder professionele begeleiding van Carien van Ree en vaste begeleider Jacinta van den
Heuvel. Deelnemers ondersteunen elkaar vanuit hun gemeenschappelijke rol als mantelzorger. Wat deze
groepen bijzonder maakt, is dat er gevoelige onderwerpen bespreekbaar worden gemaakt en dat de
deelnemers zich herkennen in elkaar. Ook worden ervaringen en tips uitgewisseld.
Kosten: € 10,00 per keer incl. koffie en thee.

“Voor mij is onze mantelzorggroep een heel
veilige omgeving waarin ik mijn gevoelens kan
uitspreken. Heel belangrijk voor mij, omdat ik
op dit moment een heftige periode in mijn leven
doormaak. Dat je vrijuit kan praten over zulke
intieme gevoelens aangaande je relatie geeft
mij moed en kracht. Beide begeleiders zijn zeer
empathisch en geven mij een goed gevoel. De
uitleg over verschillende situaties geeft mij een
goed inzicht in het verloop van dementie en hoe
hiermee om te gaan. De tips neem ik mij altijd ter
harte.”

Voor wie?
Individuele begeleiding door de consulent mantelzorg
is voor iedereen die als mantelzorger voor een
naaste zorgt. Een eerste kennismakingsgesprek met
Carien van Ree is gratis (hierna geldt een uurtarief
van € 60,00) Voor klanten van Evita Zorg & Lokaal
is een kosteloos traject mantelzorgondersteuning
beschikbaar. Dit traject behelst max. vijf gesprekken
van 1,5 uur.
Carien van Ree, consulent mantelzorg

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
Mireille Rost Onnes, nieuwe directeur Evita Lokaal:

‘Persoonlijke aandacht is kracht
van Evita’
Vanaf 1 juni heeft Evita Lokaal een nieuwe directeur, Mireille Rost Onnes. Zij volgt Nicole Bicker op die
in de afgelopen zes jaar het Lokaal opbouwde tot de vertrouwde plek in de wijk die het nu inneemt. Een
duo-gesprek met Mireille en Nicole, die haar tot 1 juli nog inwerkt.
Mireille, 50 jaar en oorspronkelijk afkomstig uit
Voorburg, kent het Benoordenhout goed. “Ik woon
aan de rand van het centrum van Den Haag en mijn
kinderen gaan in het Benoordenhout naar school en
sporten er. Ikzelf doe er graag mijn boodschappen,
dus ik ben best bekend met de wijk. Het Evita Lokaal
kende ik wel van erlangs lopen, maar ik wist niet
precies wat het was. Via via hoorde ik dat er een
functie vrijkwam, die wel bij mij leek te passen. Na
gesprekken met de directie en een meeloop dag met
Nicole, was ik direct om. De fijne sfeer, de benadering
van de klanten, de persoonlijke aandacht, het sprak
me meteen enorm aan.”
Mireille, voorheen werkzaam als vestigingsmanager
van de Haagse locaties van de Mauritskliniek, ziet een
aantal mooie uitdagingen voor zich liggen bij Evita.
“Om mijn weg te gaan vinden in de ouderenzorg,
de samenwerking met de vrijwilligers, met mensen
in het netwerk, ik heb er veel zin in. Maar vooral
wil ik, samen met alle betrokken mensen, blijven
behouden waar Evita Lokaal nu voor staat. En
wellicht, dat is ook een mogelijke uitdaging, kunnen
we het Evita Lokaal op nog een locatie elders in de
stad gaan opzetten. Elke wijk zou toch zo’n plek
moeten hebben, waar ouderen, maar zeker ook
mantelzorgers op een laagdrempelige manier terecht
kunnen voor informatie, ontmoeting, activiteiten en
zinvolle dagbesteding.”
Nicole knikt tevreden: “Evita Lokaal is inderdaad de
plek geworden die directeur Natalie Bommeljé en ik
voor ogen hadden. Toen ik hier ruim zes jaar geleden
begon, hadden we alleen het pand. Nu zijn we een
vertrouwde plek in de wijk geworden waar mensen
zich thuis voelen en vrijwilligers een belangrijke
maatschappelijke bijdrage leveren. We draaien
inmiddels vier dagen per week dagbesteding en ook
steeds meer Evita-abonnees vinden hun weg naar
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het Lokaal. Ik wens Evita Lokaal een mooie stabiele
toekomst en dat Mireille snel haar draai gaat vinden
in de wijk. Ik zal persoonlijk Evita als organisatie gaan
missen en natuurlijk alle mensen met en voor wie ik
aan het werk ben.”
Mireille zal in de komende tijd met zoveel
mogelijk mensen gaan kennismaken binnen én
buiten het Lokaal. Net als Nicole zal zij ook het
coördinatorschap voor het Evita-abonnement op
zich nemen. “Ik verheug me erop om vrijwilligers,
abonnees en bezoekers te ontmoeten en zal
verspreid over de weken de activiteiten bezoeken
om te zien hoe alles reilt en zeilt. De kracht van
Evita Lokaal zit juist in die persoonlijke aandacht
voor bezoekers en deelnemers aan activiteiten of
ondersteuning.”

Nicole Bicker (l) met haar opvolger Mireille Rost Onnes

EVITA LOKAAL

Activiteiten Evita Lokaal
Maandag

Dagbesteding*

10:00 – 15:00 uur

Wandelen

15:30 – 16:30 uur

2e van de maand

Leesclub

15:30 – 17:00 uur

3e van de maand

Leesclub

15:30 – 17:00 uur

4e van de maand

Pan op Tafel

18:00 – 20:00 uur

Dagbesteding*

10:00 – 15:00 uur

Tai Ji - Qi Gong

16:00 – 17:00 uur

Sociëteit

10:00 – 13:00 uur

Schilderen

13:30 – 15:30 uur

Dagbesteding*

10:00 – 15:00 uur

Start 30 juli

Kennismaking Mindfulness

10:00 – 11:30 uur

2e van de maand

Mantelzorggroep

10:30 – 12:00 uur

4e van de maand

Herenlunch

12:00 – 14:30 uur

start 9 juli

Op schrijfreis in de zomer

10:00 – 12:00 uur

Dagbesteding*

10:00 – 15:00 uur

1e van de maand

Ontbijt

10:00 – 11:30 uur

2e van de maand (vanaf september)

Filmmiddag

15:30 – 18:00 uur

Dinsdag

Woensdag

Donderdag
Vrijdag

Zaterdag
Zondag

Voor meer informatie over de activiteiten en het programma van SeniorWeb,
bezoek onze website: www.evitalokaal.nl
*voor deelname vindt een intakegesprek plaats met de directeur van Evita Lokaal
Voor aanmelden activiteiten of meer informatie: info@evitalokaal.nl of 070-314 16 06.

Sprekers gezocht!
Wij zijn op zoek naar mensen die voor de deelnemers van de Sociëteit een voordracht willen houden over
bijvoorbeeld een hobby of (voormalig) werk.
Bent u bijvoorbeeld gepassioneerd van moderne
schilderkunst en vertelt u er graag over? Heeft u een
beroep (gehad) waar u over kunt vertellen? Heeft
u een boek geschreven, een mooie buitenlandervaring, tuiniert u graag, speelt u een instrument
of heeft u een andere hobby waar u kennis over zou
willen overdragen, dan bent u bij de Sociëteit op
woensdagochtend van harte welkom.

De spreektijd is maximaal een uur en wij beschikken
over projectiemogelijkheden.
De Societeit is elke woensdag van 10.00-13.00 uur.
Wilt u wat meer informatie of wilt u zich aanmelden
als spreker? Dat kan via info@evitalokaal.nl
of 070-314 16 06.
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TEAM EVITA
Directie
Natalie Bommeljé
n.bommelje@evitazorg.nl
GZ-Neuropsycholoog
Dr. Caroline Jurgens
c.jurgens@evitazorg.nl
Wijkverpleegkundigen
070-314 16 02
Maaike Vedder (manager zorg)
Elized Gustina
Mirjam Wijsbeek
Judith Dijkshoorn (coördinator klanten)
Fleur Kloppenburg
(afdelingscoördinator front-office)

wijkverpleegkundigen@evitazorg.nl
Planning
070-314 16 04
Susan Geerlofs (manager planning)
Marieke Buitelaar
Annelies Haspers
planning@evitazorg.nl
HR
070-314 16 05
Nikki Goedemondt (manager HR)
Axel van Kesteren
HR@evitazorg.nl

PR en Communicatie
070-314 16 00
Ilja Hector
i.hector@evitazorg.nl
Praktijkopleider
070-314 16 00
Fatima Barkia Hafdi
Administratie
070-314 16 03
Alex van Hout (Head of Finance)
Maarten Rijskamp
administratie@evitazorg.nl
Office Manager
070-314 16 00
Daniela Boerboom
d.boerboom@evitazorg.nl
Evita Lokaal
070-314 16 06
Mireille Rost Onnes (directeur)
m.rostonnes@evitalokaal.nl
Coördinator Evita Abonnement
070-314 16 00
Mireille Rost Onnes
m.rostonnes@evitalokaal.nl

Vertrouwenspersoon
Caroline Jurgens
vertrouwenspersoon@evitazorg.nl
Klachtenfunctionaris
06-11861779
Carien van Ree
klachtenfunctionaris@evitazorg.nl
Kwaliteitsfunctionaris
Carla van Waes
kwaliteitsfunctionaris@evitazorg.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
Redacteur
Lucy Groen
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Consulent Mantelzorg
Carien van Ree
c.vanree@evitazorg.nl

ontwerp & drukwerk: Graphic Square

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

