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NIEUWE DIRECTEUR EVITA
BAAN VOOR OEKRAÏENSE VROUWEN
START BIJEENKOMSTEN JONGERE
MANTELZORGERS

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
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VOORWOORD

Trots en dankbaar
Voor u ligt weer een mooie nieuwsbrief boordevol informatieve
en boeiende artikelen. Een nieuwbrief om trots op te zijn.
Met dit voorwoord schrijf ik u mijn laatste voorwoord, want na
ruim 17 jaar met veel passie Evita opgebouwd te hebben, verlaat
ik per 1 september de organisatie. Uiteraard ga ik het team op
kantoor, de zorgverleners in het veld en de organisatie enorm
missen. Ik verlaat Evita met heel veel trots. Trots op de impact die
wij met elkaar hebben gemaakt in de zorg, trots op zorgverleners
die een enorme ontwikkeling hebben doorgemaakt en trots op de
organisatie die er staat. Daarnaast ben ik dankbaar voor de vele
mooie ontmoetingen met klanten, mantelzorgers, zorgverleners,
mensen uit de wijk en voor het vertrouwen dat wij hebben gekregen
van u. Per 15 juni start Stans van Egmond als directeur van Evita. Zij
gaat samen met het team op kantoor en alle zorgverleners verder
bouwen aan Evita. In deze nieuwsbrief leest u het interview met
Stans en mij.

NATALIE BOMMELJÉ
Directeur Evita Zorg

Verder in deze nieuwsbrief
Sinds eind april zijn we bij Evita druk bezig om Oekraïense
vluchtelingen aan werk te helpen, taallessen te bieden en hen zo
een zinvolle invulling te geven van hun tijd in Nederland. We horen
verdrietige verhalen, maar zien ook een enorme veerkracht. Veel
vrouwen willen aan de slag, onafhankelijk zijn en de taal leren.
Veel willen het liefst terug naar Oekraïne, maar zo lang daar geen
zicht op is, willen ze hun tijd in Nederland zinvol besteden. In deze
nieuwsbrief leest u het verhaal van Tatiana die als eerste bij Evita
is begonnen.

Afbeelding voorpagina
Op de voorkant ziet u zorgverlener Tatiana,
samen met mevrouw de Ruiter en coördinator
klanten Judith. Tatiana komt uit Oekraïne en is,
samen met 9 anderen, gestart bij Evita.
Op pagina 10 leest u haar verhaal.
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Evita is weer mooie nieuwe initiatieven gestart: bijeenkomsten voor
jongere mantelzorgers, bijvoorbeeld kinderen die voor hun ouders
zorgen. Zij hebben andere behoeftes dan partners die mantelzorger
zijn. Voor hen starten we een aparte mantelzorggroep. Ook is Mieke
Roelands gestart met een gespreksgroep voor nabestaanden:
Verder na Verlies. Sfeervolle bijeenkomsten die ruimte bieden aan
het rouwproces na verlies van een dierbare.
Evita Lokaal heeft nog leuke vrijwilligersfuncties, op vaste dagen en
tijden of op flexibele basis. De ervaring van de huidige vrijwilligers is
dat het zinvol en dankbaar werk is, misschien is het ook iets voor u?
Ik wens u een fijne zomer en hoop u de komende maanden te
mogen verwelkomen in het Lokaal of in onze binnentuin voor een
kopje koffie of een van onze activiteiten.
Heeft u vragen of opmerkingen? U kunt mij tot eind augustus nog
bereiken via: n.bommelje@evitazorg.nl of 070-314 16 00.
Natalie Bommeljé
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ACTUEEL
Corona-update

Corona naar achtergrond, blijf alert
Het lijkt alsof het corona-virus niet meer aanwezig is
of in elk geval lijkt het voor ons als samenleving naar
de achtergrond te zijn geraakt. Toch blijven wij als
organisatie alert.
Momenteel gaat het gelukkig goed; we hebben al
een paar maanden geen besmettingen meer onder
zorgverleners. Helaas hadden we wel te maken met een
griepgolf. De uitval van zorgverleners door besmettingen
heeft de afgelopen twee jaar al veel van de afdeling
planning en de zorgverleners in het veld gevraagd,
die samen ongelooflijk knap werk verrichten om alle
klanten voortdurend te voorzien van zorg. Gelukkig is de
continuïteit van zorg steeds gegarandeerd, maar heeft
u wel vaker verschillende mensen over de vloer gehad.
Evita vraagt haar zorgverleners alert te blijven. In
risicogevallen of bij twijfels vindt er altijd overleg plaats
met het corona-preventieteam. Als u zelf te maken
krijgt met een mogelijke corona-besmetting van uzelf,
uw huisgenoot of een ander nauw contact, dan vragen
we u ook dit te melden bij het corona-preventieteam
zodat we de nodige maatregelen kunnen nemen om
de zorgverlening op een veilige manier plaats te laten
vinden.
Heeft u klachten die kunnen duiden op corona?
Laat het ons dan weten.
Het corona-preventieteam van Evita is nog steeds
bereikbaar voor vragen en overleg. Heeft u een vraag
voor het corona-preventieteam, dan kunt u bellen
naar kantoor: 070-314 16 00 en vragen naar een van
de leden van het preventieteam. Stelt u uw vraag liever
per e-mail? Mail dan naar corona@evitazorg.nl.

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.
Zorgverleners zullen daarom ook in de komende
periode beschermd blijven werken als zij lijfelijke zorg
verrichten: zij dragen altijd een mondneusmasker en
handschoenen, bijvoorbeeld bij hulp bij het douchen en
bij het aantrekken van steunkousen. In de huishoudelijke
zorg en begeleidingszorg waarbij afstand mogelijk
is tussen u en de zorgverlener, is dit niet langer
noodzakelijk. De bekende adviezen 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;
• Niezen in de elleboog;
•	Ventileer voortdurend, doe een raampje open bij
bezoek;
Bij verkoudheidsklachten of andere ziekteverschijnselen
die kunnen duiden op corona-besmetting maakt u
direct een melding bij Evita Zorg.

Heeft u vragen of wilt u extra hulp omdat uw
mantelzorger is uitgevallen door corona? Neem
dan contact op met uw wijkverpleegkundige of
coördinator klanten, per mail
wijkverpleegkundigen@evitazorg.nl of telefonisch
070-314 16 00. Het corona-preventieteam van
Evita laat zich steeds actueel informeren door het
RIVM, de GGD en haar brancheorganisatie. Evita
Zorg is en blijft 24/7 bereikbaar voor spoedgevallen.

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. Evita neemt de inbreng door de cliëntenraad altijd serieus. Het is leuk om
een kijkje achter de schermen te krijgen, objectief mee te mogen denken en (gevraagd en ongevraagd)
advies uit te brengen. Voor meer informatie kunt u mailen naar clientenraad@evitazorg.nl of bellen naar
Evita: 070-314 16 00.
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KWALITEIT VAN ZORG

HKZ keurmerk verlengd
In maart van dit jaar heeft Evita Zorg de jaarlijkse audit uit laten voeren door DEKRA voor de HKZ certificering
(Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector). Met het HKZ-certificaat laten organisaties zien dat
de kwaliteitsprocessen en het risicomanagement op orde zijn, de klant centraal staat en dat zij voortdurend
de zorg- en dienstverlening verbeteren. Evita heeft al sinds 2012 het HKZ-certificaat. Wij zijn blij u te kunnen
melden dat het certificaat weer is verlengd.
Het bezoek
De auditor heeft tijdens het tweedaags bezoek gesproken
met de directie en diverse medewerkers van verschillende
niveaus binnen Evita (o.a. de directeur, manager Zorg,
Head of Finance, HR manager, wijkverpleegkundigen,
zorgverleners en begeleiders van de dagbesteding). Ook
zijn er meerdere klantdossiers ingezien om te bekijken of
we consequent rapporteren en de klant centraal stellen.
We hebben de audit met goed resultaat afgesloten en
daarmee het HKZ-certificaat weer verlengd.
Waarborgen kwaliteitssysteem
De auditor heeft geconcludeerd dat het kwaliteitssysteem bij Evita goed staat. Datzelfde geldt ook
voor de normen en waarden (de 4 zekerheden en
gedragsregels) die als een rode draad door de organisatie
lopen. Wat opviel was de onderlinge verbinding tussen
diverse onderdelen van Evita. Zorgverleners voelen
zich onderdeel van het Evita team en zijn trots om
samen de beste zorg te leveren. Zij blijven zich steeds
ontwikkelen door scholingen, maar ook door diverse
rollen in de organisatie aan te kunnen nemen: door
bijvoorbeeld eerst een opleiding te hebben gevolgd bij
de Evita Academie en vervolgens zelf praktijkopleider
of werkbegeleider te worden.

Klant centraal
Bij Evita staat de klant centraal en
wordt de methode Advance Care
Planning (ACP) toegepast. Hierbij
wordt periodiek besproken wat de
wensen van de klant zijn, waarop
vervolgens wordt geanticipeerd.

Kwaliteit
HKZ VV&T
www.dekra-seal.com
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Aanbeveling
Als aanbeveling geeft de auditor aan om bij elke klant
periodiek een beoordeling op eigen beheer medicatie
uit te voeren, de zogenaamde BEM. Voorheen werd dit
alleen gedaan bij klanten die medicatie in eigen beheer
hebben. Als zorgverlenende organisatie hebben wij de
rol om te signaleren of de klant dit eigen beheer veilig
doet. Evita is inmiddels actief aan de slag gegaan deze
aanbeveling.

Zinnig en verantwoord

Medicatiegebruik
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.
Het huidige thema gaat over zinnig en verantwoord medicatiegebruik. Bij medicatieveiligheid gaat het om veilige
zorg voor u als klant én om veilig werken voor zorgverleners. Afgelopen jaar hebben we het gebruik van de
Medimo-app geïmplementeerd, wat een goede stap is in de kwaliteit van medicatiezorg. De komende maanden
kunt u diverse lezingen over dit onderwerp volgen. Deze maand vinden ook diverse scholingen plaats voor
zorgverleners op dit thema en heeft de medicatietoets plaatsgevonden.
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ACTUEEL
“Als je in mensen gelooft, durven ze te groeien”

Afscheid na ruim 17 jaar
Natalie Bommeljé is het bekende gezicht van Evita Zorg als betrokken en bevlogen directeur. Na ruim 17 jaar
neemt zij in september afscheid van Evita, het is tijd om een nieuw pad te kiezen. We zijn blij u te kunnen
melden dat er een opvolger is gevonden die het stokje van Natalie over gaat nemen: Stans van Egmond. In
dit artikel blikt Natalie terug op de afgelopen jaren en kunt u vast kennismaken met de nieuwe directeur.
Hoe het begon
Natalie is van origine verpleegkundige. “Ik heb zelf in de
wijk gewerkt. Ik vond het mooi om mensen in hun eigen
omgeving te ondersteunen. Je ziet dat ze daar zoveel
langer zelfstandig blijven dan wanneer ze opgenomen
zijn. Werken in de thuiszorg is een mooi en creatief vak.
Je komt elke keer weer bij nieuwe mensen waar je te
gast bent, met allemaal hun eigen gewoontes. Ook zag
ik dingen waarvan ik dacht: dat kan anders. Bijvoorbeeld
het bieden van thuiszorg met kleine vaste teams die
op afgesproken tijden komen. En meer de zorg om de
klant heen bouwen. Vanuit die visie ben ik begonnen.
Deze is tot op de dag van vandaag vertaald in de 4
zekerheden, nog steeds de visie en de rode draad door
de organisatie.”
“De uitdaging toen ik begon met Evita lag in het feit
dat alles vanaf de grond af opgebouwd moest worden;
het was écht ondernemen: een logo ontwerpen,
kiezen van een locatie, zorgen voor financiering en
het belangrijkste: zorgen dat zorgverleners en klanten
voor Evita kozen en zich konden vinden in onze visie.
Het was mooi te zien dat onze visie een bepaald type
klant en zorgverlener aansprak.”
Bijzondere momenten
Op de vraag welke bijzondere herinneringen Natalie
het meest zijn bijgebleven, komen met name de
zorgverleners naar boven. “Veel zorgverleners werken
al jaren voor Evita, soms meer dan 15 jaar, en met
velen heb ik een bijzondere band. Ik heb ook veel
bewondering voor hoe zij op persoonlijke wijze met veel
passie zorg verlenen. Veel van hen hebben een mooie
persoonlijke ontwikkeling doorgemaakt. Fatima Barkia
bijvoorbeeld, die ik al ruim 16 jaar ken, is begonnen als
huishoudelijke verzorgende, heeft zich doorontwikkeld
tot verpleegkundige en is inmiddels praktijkbegeleider.
In deze rol begeleidt zij andere zorgverleners. Als je
in mensen gelooft, durven ze te groeien en daarmee
inspireren ze ook anderen.”
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“De Evita Academie is ook iets waar ik trots op ben.
De Academie is ontstaan vanuit de gedachte om
medewerkers te ontwikkelen en op te leiden en nieuwe
mensen te enthousiasmeren voor de zorg. Bijna 85%
van de medewerkers heeft een opleiding gevolgd in de
Academie, dat vind ik geweldig.”
Ook Evita Lokaal is een mijlpaal in de reis die Natalie met
Evita heeft gemaakt. “In de wijk zag ik veel eenzaamheid
achter al die voordeuren. Mensen die een boeiend
werkend leven hadden gehad, vaak internationaal,
en dan opeens na hun pensionering in een gat vielen,
zich nergens thuis voelden. Voor hen wilde ik een
vertrouwde plek creëren waar mensen zich welkom
voelen, mee kunnen doen met allerlei activiteiten
die hen aanspreken. Maar ook een plek waar zij zich
goed kunnen laten informeren over wat er mogelijk te
wachten staat bij het ouder worden, hen voorbereiden
op de toekomst. Samen met Nicole Bicker, voormalig
directeur van het Lokaal, is dat gelukt: Evita Lokaal is
een echt Huis van de Wijk.”
“Gedurende deze jaren heb ik Evita voor een groot
deel gebracht tot waar het nu staat samen met Pascal
Noordover en veel fijne collega’s op kantoor en in het
veld. Ik wil hen en u bedanken voor deze fantastische
reis en het vertrouwen”.
Stans van Egmond
Stans herkent zich erg in de visie van Evita. “Voor mij
komt hier eigenlijk alles wat ik in het verleden heb
gedaan bij elkaar. Mijn beide ouders werkten in het Dorp,
een leefgemeenschap in Arnhem voor mensen met een
beperking, waar het belangrijk was dat het leven er zo
normaal mogelijk was. Daar waren wij als kinderen ook
altijd te vinden. Na mijn studie politicologie heb ik de
eerste 12 jaar lesgegeven aan managers in de zorg aan
de Erasmus Universiteit.

Daar, en later bij het Rahtenau Instituut, heb ik
ook diverse onderzoeken gedaan op het gebied
van gezondheidszorg. Als directeur van de
Trombosestichting heb ik me 6 jaar sterk gemaakt
voor betere trombosezorg: meer voorlichting, het
oprichten van een patiëntenpanel en fondsenwerving
om onderzoeken te kunnen financieren. Tijdens
mijn laatste uitstap naar Goede Doelen Nederland,
een overkoepelende brancheorganisatie, miste ik
het werken in de zorg. Evita is een mooi bedrijf waar
de maatschappelijke impact groot is, precies wat ik
belangrijk vind. Ik zie een heel goed uitgedacht concept,
een mooie visie die staat en waar ik verbinding tussen
zorgverleners, klanten, vrijwilligers en medewerkers zie.”

Natalie: ”We investeren inderdaad veel in onderlinge
verbinding. De zorgverleners zijn ons kapitaal. Door in
hen te investeren blijven ze loyaal.”
Tot 1 september zullen Natalie en Stans samen optrekken
en kan Natalie het gedachtegoed van Evita overbrengen.
“Ik heb er het volste vertrouwen in dat Stans de visie van
Evita verder kan ontwikkelen en kan uitbreiden, samen
met het fijne interne team, de zorgverleners in het veld
en de vrijwilligers.”
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KWALITEIT VAN ZORG
Weet wat u slikt

Overzicht houden op uw medicatie
Dit kwartaal staan de lezingen en scholingen bij Evita in het teken van medicatieveiligheid. De geplande
lezing van apotheker Paul Fox (apotheek Francken), is verschoven naar een nog nader te bepalen datum. In
dit artikel geeft hij belangrijke tips en adviezen over hoe u overzicht kunt houden op uw medicatiegebruik.
Veel mensen gebruiken naarmate zij ouder worden
meer medicatie. 75% van de medicijnen die mensen
gebruiken zijn alleen verkrijgbaar op recept, 25% is
‘zelfzorgmedicatie’ die zonder recept verkrijgbaar is.
Paul Fox: “Het is belangrijk dat iemand zelf goed weet
wat hij slikt, waarom, en hoe lang de medicijnen geslikt
moeten worden. Welke kunnen samen gebruikt worden
en welke niet? Vaak is het lastig om hier goed overzicht
op te houden als het geneesmiddelengebruik toeneemt.
De apotheek heeft een belangrijke rol. Er vindt altijd
een geneesmiddelengesprek plaats als de apotheek uw
medicijnen voor de eerste keer verstrekt, over onder
meer bijwerkingen en wijze van gebruik. Bovendien
wordt bij uitgifte ook de voorgeschreven medicatie
beoordeeld en gecontroleerd door ons.”
Medimo
Veel zorgaanbieders en apotheken, waaronder Evita
Zorg en apotheek Francken, gebruiken de medicatie
app Medimo. Paul Fox: “De zorgverleners van Evita
registreren in deze app alle medicatie. Daardoor
beschikken wij over de actuele gegevens van alle
klanten. Het waarborgt een betere kwaliteit van
zorgverlening. En omdat alles digitaal gaat, kunnen
medicatie-registratielijsten ook niet meer zoek raken,
wat nog wel eens voor de nodige problemen zorgde.
De app zorgt voor een goed centraal overzicht van alle
medicatie. Ook het bijbestellen van medicatie kan via
de app.”
Medicatierol
De apotheek maakt gebruik van het Geneesmiddel
Distributie Systeem (GDS), ook bekend als de
medicatierol of MediRol. Dit is een rol met medicijnzakjes
waarin de medicijnen die iemand gebruikt per dag en
innametijdstip zijn gesorteerd. Paul Fox: ”Het voordeel
van de MediRol is dat het minder foutgevoelig en dus
veiliger is. Ook slikken mensen de medicijnen trouwer
dan wanneer alles los geleverd wordt. Dit zorgt ervoor
dat de kwaliteit van leven verbetert. Daarnaast werkt het
efficiënter, zodat wij als apotheek meer tijd en aandacht
hebben voor patiënten.”
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Paul Fox, apotheker

Inzage dossiers
Het Landelijk Schakelpunt (LSP) is een netwerk
waar zorgaanbieders (o.a. huisartsen, apotheken en
ziekenhuizen) op aan kunnen sluiten. Via dit beveiligde
netwerk kunnen zij medische gegevens over hun
patiënten raadplegen in elkaars systemen. Paul Fox:
“Dat kan uiteraard alleen als daarvoor toestemming
is gegeven door de patiënt. Het huisartsdossier kan
alleen ingezien worden door waarnemend huisartsen,
bijvoorbeeld als u bij de huisartsenpost komt. Uw
medicatiedossier kan door meerdere zorgaanbieders
ingezien worden, waaronder de (waarnemend)
huisarts, andere (dienst)apotheken en medisch en
verpleegkundig specialisten. Andere zorgaanbieders,
zoals bedrijfsartsen, zorgverzekeraars en de overheid
kunnen uw medische gegevens niet bekijken.”
Advies
Tot slot geeft Paul Fox nog een belangrijk advies. “Het
is een misverstand dat medicijnen die zonder recept
verkrijgbaar zijn, onschuldig zijn. Het tegendeel is waar;
bij verkeerd of overmatig gebruik of in combinatie met
andere medicatie, kunnen er ongewenste bijwerkingen
optreden. Blijf daarom zo lang mogelijk kritisch ten
aanzien van de geneesmiddelen die u gebruikt en betrek
uw apotheker hier actief in.”

VITALITEIT

Leven met de gevolgen van een CVA
Op 23 maart gaf neuropsycholoog Vera van Stek een lezing over de gevolgen van een CVA (beroerte) en TIA en
hoe daarmee om te gaan. Hier kunt u de belangrijkste high lights lezen.

Nederland telt jaarlijks ongeveer 40.000 patiënten met
een CVA en 20.000 met een TIA. Door de vergrijzing
is hier een toename in te verwachten. Belangrijk is om
de symptomen van een beroerte te herkennen. Dit kan
met de zogenaamde FAST-test: Face-Arm-Speech-Time.
Je kijkt of er sprake is van veranderingen in gezicht,
ledematen of spraak. Ook de aanvangstijd van de
klachten is van belang.
CVA (cerebrovasculair accident) is de verzamelnaam
voor: TIA, herseninfarct en hersenbloeding
Bij een TIA is het bloedvat even afgesloten door een
stolsel. Enkele minuten tot uren zijn er klachten als
een verlamde arm, een scheve mond of problemen
met praten, het stolsel lost vanzelf weer op. Is dit niet
het geval en houden de klachten langer aan, dan is
sprake van een herseninfarct. In beide gevallen krijgen
de hersenen te weinig zuurstof, met schade als gevolg.
Bij een hersenbloeding is sprake van een scheurtje in
het bloedvat, waardoor er bloed in de hersenen stroomt
en er schade ontstaat.

Gevolgen
Een CVA kan zeer diverse gevolgen hebben, afhankelijk
van de locatie van de schade in de hersenen. Het meeste
herstel vindt plaats in de eerste maanden. Na 1 jaar is
er meer zicht op het uiteindelijke herstel (of niet). Ook
bij een relatief goed herstel kunnen bepaalde klachten
nog jaren aanhouden en zijn er aanpassingen nodig.
Mogelijke gevolgen van een CVA zijn onder andere
verlamming, afasie (taalstoornis), visusproblemen,
emotionele/karakterveranderingen of cognitieve
problemen. Met name de ‘onzichtbare’ klachten zijn
vaak langdurig en worden nogal eens onderschat.
Denk hierbij aan vermoeidheid, overprikkeling en
een vertraagde informatieverwerking. Deze gevolgen
hebben een grote impact op iemands werk, hobby’s,
sociale contacten en ook op de relatie met de partner/
familie.
Revalidatie
Naast lichamelijk herstellen is revalidatie vooral gericht
op het verwerken en accepteren van een CVA en het
leren omgaan met de beperkingen. Dit betreft de
patiënt, maar ook de naaste(n) en het kost tijd.
Ter illustratie liet Vera de zogeheten rouwcurve zien die
in grote lijnen het proces toont dat de meeste patiënten
doormaken.

Verandercurve
Hoog

Ontkenning

Nieuw begin

Boosheid
Energie

Behandeling
Een herseninfarct wordt vaak behandeld met medicijnen
die de bloedprop oplossen. In het geval van een
hersenbloeding ruimt het lichaam het bloed vaak zelf
op, maar is meestal ook medicatie vereist. In beide
gevallen kan ook een operatieve ingreep nodig zijn.
Na het doormaken van een CVA is er een toegenomen
kans op herhaling (45% verhoogd risico). Neem het dus
serieus als u een TIA of CVA heeft gehad! Een gezonde
leefstijl is daarbij van belang: beweeg voldoende, eet
gezond, zorg voor een gezond gewicht, matig met
alcohol en stop met roken.

Schok

Elisabeth Kübler-Ross

Acceptatie

Onderhandelen
Depressie

Laag
Tijd
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ACTUEEL
“Ik ben blij dat ik zo een steentje bij kan dragen”

Een baan voor Oekraïense vrouwen
De situatie die zich momenteel afspeelt in Oekraïne houdt ook Evita bezig. In april organiseerden we de
bloemenactie om geld voor hen op te halen. Ook hebben we de samenwerking gezocht met de gemeente
Den Haag om te kijken of er mogelijkheden zijn voor deze mensen om aan het werk te gaan. Werken biedt
niet alleen afleiding en een stukje zingeving, maar zorgt er ook voor dat mensen zelfstandig en zelfredzaam
worden; een streven waar Evita voor staat voor zowel klanten als zorgverleners. Daarnaast biedt deze
situatie uiteraard ook kansen op het gebied van personeelswerving in tijden van krapte op de arbeidsmarkt.
Op de eerste voorlichtingsbijeenkomst bij Evita
was een grote groep vrouwen aanwezig die zeer
geïnteresseerd waren in de mogelijkheden die Evita
biedt op het gebied van werk en opleiding. De vrouwen
hebben verschillende opleidingsachtergronden en
werkervaring die variëren van huisarts tot lerares.
Maar ze hebben één gemeenschappelijke deler: graag
willen zij aan het werk om zoveel mogelijk onafhankelijk
te zijn en om deze onzekere tijden door te komen!
De 31-jarige Tatiana is de eerste Oekraïense die
bij Evita aan het werk is gegaan. Na een paar keer
meegelopen te hebben op de dagbesteding en in
de wijk met een ervaren Evita zorgverlener, bleek
er een klik te zijn van beide kanten. Inmiddels
werkt Tatiana al bij een aantal vaste klanten in de
huishoudelijke verzorging, waaronder mevrouw de
Ruiter: “Ik vind het een heel mooi initiatief van Evita.

Ik heb zo te doen met de mensen in Oekraïne. Ik heb
zelf de Tweede Wereldoorlog meegemaakt en ik moet
daar vaak aan denken. Je zal er maar in zitten! Dus
ik ben heel blij dat ik op mijn leeftijd op mijn manier
een steentje bij kan dragen en iemand kan helpen
aan werk. Bovendien is het heel erg leuk om met
iemand uit een andere cultuur in aanraking te komen.”
Voor Tatiana is het werk bij Evita heel anders dan wat
ze in Oekraïne doet. “Thuis werk ik in een laboratorium,
maar ik vind het fijn om dit werk nu te doen. Het zorgt
ervoor dat ik de taal kan leren en onder de mensen ben.
Toen ik net in Nederland was, wilde ik alleen maar naar
huis. Maar de situatie is nog steeds onzeker en wie weet
hoe lang het duurt. Dus daarom kies ik er nu voor om
aan het werk te gaan en de kans te pakken die Evita
mij biedt. Het geeft me afleiding en bovendien is het
voor mij ook belangrijk dat ik niet afhankelijk ben van
anderen. Dat ben ik nooit geweest en als ik dat op deze
manier kan voorkomen, doe ik dat graag.”

Tatiana en mevrouw de Ruiter, in het midden coördinator klanten Judith Dijkshoorn
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De vrouwen krijgen een ontspannen kunstles in Evita Lokaal

Mevrouw de Ruiter: “Communiceren gaat door de
technieken van tegenwoordig heel goed, het is geen
handen- en voetenwerk. Tatiana heeft een app op
haar iPhone. Ik spreek daar iets op in en dan wordt dat
meteen vertaald in het Oekraïens. Als zij antwoordt,
spreekt zij wat in en hoor ik meteen de vertaling.
Prachtig hoe dat werkt.”
“Natuurlijk is het wel lastiger communiceren dan met
iemand die goed Nederlands spreekt. Je kunt niet even
snel iets roepen, of onder het werk wat kletsen. Maar
aan de andere kant schiet het werk ook wat meer op.”,
lacht mevrouw de Ruiter.
Veerkracht
Judith Dijkshoorn, coördinator klanten: “De verhalen
van de vrouwen die we hebben gesproken zijn
indrukwekkend en schrijnend. Veel vrouwen zijn hier
alleen gekomen en hebben nog partners in Oekraïne,
soms ook kinderen, die aan het front moeten vechten.
In sommige gevallen is hun huis verwoest en hebben ze
geen plek om terug te keren. Maar we zien een enorme
veerkracht bij ze. Het liefst zou je iedereen wel een
baan willen geven, maar dat gaat natuurlijk niet. Ook
bij deze groep zijn we selectief in wie we aannemen,
de kwaliteit van zorg blijft voorop staan. We bieden
ze daarom eerst een meeloopperiode aan waarin ze
meelopen met een buddy en kunnen kijken of het werk
in de thuiszorg geschikt is voor ze. Daarna besluiten we
of ze door kunnen en krijgen ze een contract voor 24
uur per week aangeboden. Tot die tijd ontvangen ze
vanuit de gemeente leefgeld.”

Leerwerktraject, taal en zorghulp
Sinds 17 mei volgt Tatiana samen met 9 andere vrouwen
uit Oekraïne een 6 weken durend programma in de Evita
Academie, waarbij zij 2x per week taalles en zorghulples
krijgen. Voor alle 10 deelnemers is een laptop geregeld,
zodat ze het taalprogramma kunnen oefenen. Judith:
“We hebben het lesprogramma afgestemd op deze groep
dames. De taalles wordt gegeven door een NT2 docent
die veel ervaring heeft met vluchtelingen. Intensief voor
hen, maar wel de beste manier om zo snel mogelijk het
Nederlands te leren. De zorghulplessen worden gegeven
door onze vaste docent Miranda Kerkvliet. Ook kunnen
velen nog niet goed fietsen en zal Evita fietsles aan
hen gaan geven. De vrouwen zijn heel gemotiveerd
en leergierig en soms al werkzaam in de zorg, dus
wellicht gaan er ook nog een aantal door voor het MBO
leerwerktraject dat we in september starten. Naast deze
inhoudslessen bieden we hen ook 2 avonden kunstles
aan met een kunstdocent. Tijdens deze avond gaat het
om ontspanning en gezelligheid. Kunst is een fijne vorm
om te ontspannen, maar ook om dingen te verwerken.
Het is niet niks wat deze vrouwen meemaken en hopelijk
helpt hen dit ook.“
Om te zorgen dat deze nieuwe zorgverleners goed aan
het werk kunnen, hebben we extra middelen nodig. Via
sponsoring heeft Evita een aantal laptops ontvangen
die ze kunnen gebruiken voor zowel het werk als voor
hun lessen. Ook heeft Evita van diverse kanten fietsen
ontvangen, zodat de vrouwen op pad kunnen in de wijk
en door Den Haag. Geweldig hoe wij daarin ook weer
geholpen worden door anderen en deze vrouwen een
plekje kunnen geven in onze organisatie.
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Evaluatie nieuwe wijkrouteplanning
Bij Evita zijn er klanten die korte momenten zorg
ontvangen van 15 tot 60 minuten. Zij worden gepland
in een route van meerder klanten achter elkaar.
Per 7 maart jl. heeft Evita haar wijkrouteplanning
geoptimaliseerd met als doel:
•	Een vaster team voor klanten met korte zorgmomenten die hiermee een grotere klanttevredenheid
ervaren
• Zorgverleners werken in een vast routeteam
• Minder en kortere reisbewegingen voor zorgverleners
• Meer werkplezier voor de zorgverlener
• 	Kostenbesparing voor Evita door beheersing reistijd
en een efficiënter planproces
Begin mei hebben we de herinrichting van de wijkroutes
geëvalueerd met een afvaardiging uit de groep
zorgverleners. Middels een steekproef onder klanten
en zorgverleners, is gekeken of de beoogde doelen van
de route-optimalisatie zijn behaald.

De belangrijkste conclusies
Voor veel klanten was de overgang aan het begin
spannend. Evita heeft haar routeklanten gevraagd de
nieuwe routeplanning eerst een paar weken te ervaren,
wij danken hen voor hun begrip. Zorgverleners merken
inmiddels meer gewenning bij hun klanten. Er zijn
klanten die hun ‘oude’ zorgverlener(s) missen, wat heel
begrijpelijk is. Tegelijkertijd zijn zij ook tevreden met
het nieuwe team.
Een complicerende factor is dat Evita sinds 7 maart
te maken had met een griepgolf onder zorgverleners.
Hierdoor konden veel routes niet worden gewerkt
zoals gepland en hebben klanten het kleinere, vaste
wijkteam nog niet altijd kunnen ervaren zoals bedoeld.
Dit speelt met name in de wijk Benoordenhout, waar
we de meeste routezorg bieden.
Het merendeel van de zorgverleners merkt dat zij
gepland staan in een vaste wijk bij vaste klanten en
ervaart hierdoor minder reistijd en meer werkplezier.
Wel blijft afwisseling in type zorg belangrijk. Intern leidt
de nieuwe manier van plannen tot meer overzicht en
meer gemak in het muteren van de routeplanning.

Heeft u vragen of opmerkingen over uw planning, wendt u zich dan tot de afdeling planning via
planning@evitazorg.nl of 070-314 16 04.

Gesprekgroep Verder na Verlies
In de vorige nieuwsbrief vertelden wij u dat we een
nabestaandengroep wilden opstarten. We merkten
dat men tijdens de In Memoriam bijeenkomst veel
herkenning en troost vond in elkaars verhalen en daar
willen we graag meer ruimte voor geven. De eerste
bijeenkomsten Verder na Verlies hebben inmiddels
plaatsgevonden in Evita Lokaal onder begeleiding
van Mieke Roelands, zorgverlener bij Evita en yoga/
mindfulness docent. “Het was heel bijzonder om zo
samen te zijn en ieders verhaal te horen. Men kon
een kaarsje aansteken en vertellen over zijn of haar
persoonlijke situatie, maar ik heb zelf ook verteld
over de verschillende fases van rouw en verlies. Want
iedereen volgt daarin zijn eigen pad en het inzicht
dat er verschillende manieren zijn, biedt vertrouwen
in de toekomst. Ook hebben we meerdere keren een
eenvoudige mindfulness oefening gedaan die helpt om
enerzijds bewust te voelen en anderzijds om een stevig
anker te creëren.”
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Verder na Verlies vindt elke 3e vrijdag van de maand
plaats van 10.00-12.00 uur. De eerstvolgende data zijn
17 juni, 22 juli en 19 augustus.
Wilt u hier bij zijn, dan kunt u een mail sturen naar Evita
Lokaal info@evitalokaal.nl of bellen met 070-314 16 06.

EVITA LOKAAL

Start nieuwe mantelzorggroep
Samen met mantelzorgers werkt Evita aan een zo prettig
mogelijke leefsituatie voor onze klanten, waardoor zij zo
lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen. Evita heeft
daarom ook speciale aandacht voor de mantelzorger
zelf. We bieden individuele ondersteuning en kunnen
tijdelijk de zorg overnemen. Ook is er elke maand een
mantelzorggroep die bijeenkomt in Evita Lokaal. Hier
komen mantelzorgers bij elkaar die zorgen voor hun
partner.

Tijdens de mantelzorgbijeenkomst in november bleek
er behoefte aan ondersteuning te zijn bij jongere
mantelzorgers, bijvoorbeeld kinderen die voor hun
ouders zorgen. Zij hebben een andere rol in het
zorgproces, werken vaak en hebben veelal een eigen
gezin. Omdat deze mantelzorgers andere behoeftes
hebben starten we binnenkort voor hen bijeenkomsten
onder begeleiding van Carien van Ree en Jacinta van de
Heuvel. Meer informatie en aanmelden kan via
info@evitalokaal.nl of 070-314 16 06.

Dag: elke 2e maandag van de maand.
De eerstvolgende bijeenkomsten zijn op 11 juli, 8 augustus, 13 september en 11 oktober.
Tijd: 20.00-21.30 uur
Tijdens de eerste bijeenkomst zal met de deelnemers gekeken worden of deze tijd geschikt is.

Yvon Teuwen neemt sinds een aantal maanden deel
aan de mantelzorggroep. “De mantelzorggroep voelt
al vanaf het begin heel vertrouwd. Hier kan ik mijn
verhaal kwijt bij mensen die het herkennen en in een
soortgelijke situatie zitten. Natuurlijk praat ik ook met
vrienden en kennissen en vertel ik hen dat ik wel eens
moe word van vragen die meerdere keren gesteld
worden, of van het veranderende gedrag van mijn
man. Maar zij denken toch vaak dat het wel meevalt.
Begrijpelijk, maar ook wel lastig. En vaak komt er een,
ongetwijfeld goed bedoelde reactie: “Dan moet je dat
toch gewoon even negeren”. Maar ik moet al zoveel.
En het ‘gewoon even negeren’ werkt niet.
Zowel Carien en Jacinta als de andere deelnemers uit
de groep begrijpen haarfijn in welke situatie ik zit en
hoe mijn dagen eruit zien. Zij zullen nooit oordelen,
laten mij altijd in mijn waarde. Ieders situatie is anders
en iedereen heeft ook andere emoties, maar we
hebben één gemene deler, namelijk dat onze partner
niet meer dezelfde is. En alhoewel er af en toe een
traan wordt gelaten moeten we ook vaak lachen om
de gekke situaties die ontstaan. Bovendien is het
heel fijn dat Carien dementie zo goed inzichtelijk
kan maken, zodat ik beter begrijp wat er gebeurt in
het hoofd van mijn man.
Deze groep is voor mij heel belangrijk, ik kijk er echt
naar uit om er naar toe te gaan!”
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Welkom bij de lezingen in Evita Lokaal
20 juli 10.00-12.00 uur: Zelfredzaamheid bij het ouder worden door ergotherapeut Monique Veltman
Of het nu gaat om het plaatsen van beugels in het toilet of gang of andere manieren waarop u zich kunt
(blijven) redden in en om uw huis, er is veel mogelijk om in uw eigen vertrouwde woonomgeving te blijven,
ook als u ouder wordt.
20 september 10.00-12.00 uur: Veerkracht en veroudering door internist-ouderengeneeskunde Sandra
Raaijmakers
Kwetsbaarheid op latere leeftijd kan niet altijd voorkomen worden, maar er zijn wel altijd interventies
mogelijk om verdere achteruitgang tegen te gaan en de kwaliteit van leven en de zelfredzaamheid zo lang
mogelijk zo goed mogelijk te houden. Wat kunt u zelf doen?
U kunt zich voor de lezingen aanmelden via de mail info@evitalokaal.nl of telefonisch 070-314 16 06.

Vrijwilligersborrel Evita Lokaal
Vrijwilligers vormen het hart van Evita Lokaal, en op
vrijdag 13 mei hielden we een vrijwilligersborrel om
het team te bedanken voor hun enorme inzet voor de
wijk en samen plannen te maken voor de toekomst.
Er zijn veel verschillende soorten vrijwilligers bij Evita.
Vrijwilligers die meehelpen bij de activiteiten op de
dagbesteding of koken voor de dagbesteding, maar ook
vrijwilligers die activiteiten organiseren zoals een leesof wandelclub, een lunch, de sociëteit en vrijwilligers
die assisteren bij de mantelzorg ondersteuningsgroep.

Zoekt u een leuke daginvulling?
Evita Lokaal zoekt mensen die als vrijwilliger willen helpen in Evita Lokaal. Er zijn diverse activiteiten waarbij u
kunt helpen, bijvoorbeeld:
• Koken voor de dagbesteding op donderdag of zaterdag
• Meehelpen bij de activiteiten van de dagbesteding op donderdag of zaterdag
•	Opzetten van een nieuw op te zetten Sociëteit, wekelijks van 15.30-18.00 op donderdag (of dinsdag). Hiervoor
zoeken we een voorzitter die de lezingen regelt en een gastheer/vrouw die meehelpt met ontvangst, hapjes
en drankjes ed.
Wilt u liever niet op vaste basis iets doen, maar wel af en toe helpen? Dan is de flexpool iets voor u! U kunt dan
invallen of meehelpen bij een eenmalige activiteit zoals de zomer BBQ! Spreekt vrijwilligerswerk bij Evita Lokaal u
aan, maar staat uw gewenste functie er niet bij? Neem toch contact op, er is veel mogelijk! Ook zelf een nieuwe
activiteit opzetten behoort tot de mogelijkheden!
Heeft u vragen of ideeën voor het Lokaal? Neem dan contact op met Hanny Maas, directeur Evita Lokaal via mail
h.maas@evitalokaal.nl of telefonisch 070-314 16 06.
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Vrijwilligers, het hart van Evita Lokaal
Jacinta van de Heuvel
(mantelzorgondersteuner en lid activiteitencommissie):
“Ik doe mijn werk bij Evita met heel veel plezier. Het is fijn om iets toe te
kunnen voegen aan het leven van anderen. Ik wil meer dan alleen met mijn
kinderen en kleinkinderen bezig zijn. Bij Evita kom je als vrijwilliger in een
warm bad terecht, je wordt serieus genomen en je kunt je ontwikkelen in
de richting die jij leuk vindt.”

Kees Knoop (kok):
“Toen mijn werk stopte, hoorde ik via een oud-collega dat ze bij Evita
vrijwilligers zochten die van koken houden. Nu kook ik twee keer per maand
bij de dagbesteding en eens in de paar maanden voor de Evita Lunch. Het
is fijn om te zien dat mensen genieten van wat je gekookt hebt en nog een
tweede keer opscheppen. Daarnaast is het voor mij ook heel belangrijk
met wie ik samenwerk, er moet wel een klik zijn. Bij Evita heb ik die klik wel
gevonden.”

Rob (voorzitter sociëteit)
“Ik vind het mooi om te zien dat de deelnemers zo dankbaar en enthousiast zijn
dat je dit allemaal voor hen organiseert. Er is een heel leuke band ontstaan
tussen de deelnemers onderling, die inmiddels ook actief meedenken en
doen. Hun geest is verscherpt en hun blik verruimd, dat doet me goed.”
Els (gastvrouw bij de sociëteit)
“Ik ben een mensenmens en het zorgen dat alles reilt en zeilt bij de sociëteit
samen met Rob vind ik heerlijk. Ik heb geen baan en dit werk geeft me
een fijne daginvulling midden in de week. Het is zo mooi om te zien dat de
deelnemers zo dankbaar zijn voor wat je doet!”

Komt u naar de zomer BBQ?
Onze vrijwillige koks zorgen voor lekkere grillgerechten van de BBQ, salades en nog meer. Heeft
u zin in een gezellige én smakelijke zomeravond,
wie weet kunnen we zelfs wel in de tuin eten, meld
u dan aan. De BBQ is op donderdag 7 juli vanaf 18.00
uur, kosten € 20,- (incl. 2 drankjes). Aanmelden kan
tot 30 juni via mail info@evitalokaal.nl of telefonisch
070-314 16 06.

Zomerbarbecue Evita Lokaal 2020
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