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Wandelclub: elke maandag 15.15 uur

Herenlunch: vrijdag 22 oktober/26 november

Pan op Tafel: maandag 25 oktober/22 november

Lezing Leefstijl en het brein: woensdag 10 november

Workshop Mantelzorgdag: woensdag 10 november

EVITA ZORG, EVITA LOKAAL & EVITA ACADEMIE: THUIS IN DE ZORG EN IN DE WIJK!

In balans en vitaal met
Evita Zorg en Evita Lokaal.

Belangstelling om 
deel te nemen? 

Mail of bel: 
info@evitalokaal.nl 
of 070-314 16 06
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VOORWOORD

Omslagfoto
Op de voorzijde van deze nieuwsbrief ziet u 

twee deelnemers van de dagbesteding genieten 

van een zomers glaasje in de mooie tuin van 

Evita Lokaal.

Balans en vitaliteit ervaren is ontzettend belangrijk zowel voor 

u, voor mantelzorgers, voor onze zorgverleners en het team op 

kantoor. Vitaal en in balans zijn, draagt ook bij aan de mate van 

zelfredzaamheid. In onze zorgverlening en het dienstenaanbod 

zijn wij hier dagelijks mee bezig. 

In de afgelopen drie maanden vormden ‘Balans en Vitaliteit het 

kwartaalthema van de Evita-organisatie.  Zo waren er scholingen 

voor onze medewerkers en lezingen voor bezoekers in Evita 

Lokaal over onderwerpen als  voeding, beweging, kwetsbaarheid 

en de invloed van leefstijl op het brein. Rode draad was dat 

iedereen positieve invloed kan uitoefenen op eigen balans en 

vitaliteit. Zelfs met heel kleine aanpassingen in het dagelijks leven. 

In deze nieuwsbrief vindt u de informatie die deze professionals 

gaven, samengevat in een aantal artikelen. Mogelijk staan er 

handige tips voor u bij! 

Ook voor de mantelzorgers, die wij treffen bij u in de thuiszorg 

of bij Evita Lokaal geldt dat zij deze rol het beste volhouden door 

alert te blijven op eigen balans en vitaliteit. Dit is soms lastig. 

Evita ondersteunt hen daarbij met haar mantelzorgaanbod. 

Op 10 november is de landelijke Dag van de Mantelzorg en 

organiseren wij voor hen een mindfulness workshop. 

Gedurende de zomer zijn wij er, dankzij de onvermoeibare 

inzet van onze zorgverleners en kantoormedewerkers, weer 

in geslaagd om ondanks vakanties, zorg te verlenen met onze 

eigen medewerkers, zonder inzet van tijdelijke externe krachten. 

Het vroeg wel eens wat flexibiliteit van onze mensen, maar ook 

van u, als klant. We zijn hen en u daar zeer dankbaar voor! 

En net zoals de zorg doorging, was Evita Lokaal (uiteraard 

rekening houdend met de geldende maatregelen rondom 

corona) in de zomer even bruisend als in de andere maanden. 

Dagbesteding, sociëteit, leesclubs, maaltijden, lezingen: er 

was genoeg aanbod. Inmiddels zijn er nieuwe activiteiten aan 

toegevoegd zoals filosofie en schrijfworkshops. De digitale 

cursussen en workshops van SeniorWeb staan ook weer op het 

programma.

Er op uit gaan, nieuwe dingen uitproberen, ook dat behoort tot 

balans en vitaliteit en houdt lijf en geest actief en vitaal. Evita 

Zorg en Evita Lokaal ondersteunen u er graag bij.

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

Na een mooie nazomer is de herfst inmiddels weer begonnen. Bij het ter perse gaan van deze nieuwsbrief 
zien de corona-ontwikkelingen en verwachtingen voor het najaar er landelijke veel positiever uit dan vorig 
jaar. Bij Evita Zorg hebben we inmiddels al ruim een half jaar geen enkele besmetting gehad onder klanten. 
Daar zijn we enorm blij mee. Evita dankt alle klanten en zorgverleners voor de alertheid en medewerking. 
Het blijft een gezamenlijke verantwoordelijkheid om de risico’s op besmetting zo veel mogelijk te beperken 
en u of uw naaste van veilige zorg te voorzien.

Beschermd werken

Blijvende alertheid is belangrijk en dat nemen 

we bij Evita Zorg zeer serieus. We blijven daarom 

ook komende periode werken met de preventief 

beschermende middelen in de directe en lijfelijke zorg. 

De zorgverlener draagt een mondneusmasker wanneer 

het niet mogelijk is om 1,5 meter afstand te houden 

én wanneer zij lijfelijke zorg verlenen, zoals hulp bij 

douchen en het aantrekken van steunkousen. In alle 

niet-lijfelijke zorg, waarbij 1,5 afstand gehouden kan 

worden tussen u en de zorgverlener, is het dragen van 

een mondneusmasker voor zorgverleners niet langer 

verplicht. Als u bijvoorbeeld alleen huishoudelijke 

zorg ontvangt, dan is het niet noodzakelijk dat de 

zorgverlener bij u thuis een mondneusmasker draagt. 

In alle gevallen blijven de volgende maatregelen van 

kracht voor zowel u als de zorgverlener:

•  Aandacht voor handhygiëne: regelmatig handen 

wassen, zorg voor voldoende handzeep in huis;

•  Gebruik papieren zakdoekjes en gooi die na gebruik 

weg, was erna uw handen;

• Goede ventilatie, 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. 

Coronatoegangsbewijs

Sinds 25 september jl. is het op verschillende plaatsen 

verplicht om een coronatoegangsbewijs te tonen. 

Bijvoorbeeld wanneer u naar het theater of de horeca 

gaat. U krijgt een coronatoegangsbewijs wanneer u 

bent gevaccineerd, recent bent hersteld van corona óf 

wanneer u minder dan 48 uur geleden een coronatest 

hebt gedaan. Uw coronatoegangsbewijs wordt samen 

met uw identiteitsbewijs gecontroleerd. 

Als u volledig bent gevaccineerd, kunt u het 

coronatoegangsbewijs eenmalig aanmaken en deze 

blijvend gebruiken. Dat kan zowel digitaal, als u een 

smartphone heeft, of uitgeprint op papier. Hiervoor 

heeft u een DIGID nodig. Komt u er niet uit met het 

aanmaken van het coronatoegangsbewijs en heeft u 

geen naaste die u kan helpen, neem dan contact met 

ons op. In Evita Lokaal komt er mogelijk ondersteuning 

vanuit Seniorweb. Bel voor vragen over het 

toegangsbewijs naar kantoor: 070-3141600 en vraag 

naar Daniela Boerboom. 

Ook kunt u de website van SeniorWeb raadplegen: 

www.seniorweb.nl/artikel/een-papieren-

coronatoegangsbewijs-aanvragen 

Beschermd werken in directe
en lijfelijke zorg

Heeft u vragen of wilt u extra hulp?
Neem dan contact op met uw 

wijkverpleegkundige of coördinator klanten: per 

mail: wijkverpleegkundigen@evitazorg.nl of per 

telefoon: 070-3141600. Het preventieteam van 

Evita laat zich steeds actueel informeren door het 

RIVM, de GGD en haar brancheorganisatie. 

Heeft u vragen aan het corona preventieteam dan 

kunt u mailen naar: corona@evitazorg.nl of bellen 

naar kantoor: 070-3141600 en vragen naar een 

van de leden van het corona preventieteam.

Evita Zorg is en blijft 24/7 bereikbaar voor spoed.

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.



Gemiddeld eens in de vier jaar brengt de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) een bezoek 
aan zorgorganisaties. Ook Evita Zorg wordt waarschijnlijk dit jaar bezocht door de inspectie. Een 
inspectiebezoek vindt onaangekondigd plaats.

Waarom komt de inspectie langs 

De inspectie bezoekt alle zorgorganisaties in Nederland 

om te beoordelen of de kwaliteit en veiligheid van zorg 

goed op orde zijn. Daarbij wordt bijvoorbeeld gekeken 

hoe de kwaliteit van de zorg is, of de cliënten centraal 

staan bij de levering van zorg, of de zorg veilig wordt 

geleverd en of de dossiervoering op orde is. Ook 

wordt gekeken of een organisatie goed omgaat met de 

coronamaatregelen, zowel naar de klanten toe als naar 

zorgverleners. 

Wat doet de inspectie

De inspectie krijgt eerst een presentatie over de 

organisatie. Daarna worden er gesprekken gevoerd met 

de directie, manager zorg, wijkverpleegkundigen en 

met diverse zorgverleners die bij de klant komen. 

Ook worden steekproefsgewijs dossiers bekeken en 

beoordeeld. Daarnaast wordt een aantal klanten en 

mantelzorgers benaderd om over hun ervaringen met 

Evita Zorg te spreken. 

Het kan zijn dat u benaderd wordt (of wellicht al 

benaderd bent). Uiteraard stellen wij het bijzonder op 

prijs als u mee wilt werken aan een gesprek met de 

inspectie. Weet echter dat u medewerking uiteraard 

ook kunt weigeren. 

Aankondiging bezoek

De inspectie heeft Evita Zorg laten weten langs te 

willen komen. Wanneer dat precies is, is nog niet 

bekend.

Wat doet de inspectie na het bezoek 

Aan de hand van het bezoek stelt de inspectie 

een rapportage op. Als deze is vastgesteld, 

wordt het openbaar gemaakt. Als er situaties worden 

aangetroffen die directe maatregelen vereisen, dan 

wordt het management van Evita meteen op de hoogte 

gesteld en kan daar actie op worden ondernomen. Wij 

gaan een mogelijk bezoek met vertrouwen tegemoet 

en zien het ook als een goed moment van reflectie.

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.

 

Zorgverleners hebben een paar weken lang met 

het gebruik van de Medimo-app kunnen oefenen 

doordat zij dubbel aftekenden: zowel op de papieren 

aftekenlijst in de klantmap als in de app.  Half 

september zijn de papieren aftekenlijsten uit de 

klantmap gehaald en veilig gearchiveerd op kantoor.

Zorgverleners ervaren het gebruik van de Medimo-

app over het algemeen als gebruiksvriendelijk, snel 

en veilig. Ook wordt de makkelijke afstemming met 

de apotheek als prettig ervaren. 

Met de invoer van Medimo heeft Evita een 

waardevolle stap gezet in de kwaliteit van 

medicatiezorg. 

De voordelen van de app zijn onder meer:

 •  een nog hogere medicatieveiligheid, minder kans 

op fouten

 •   een dubbele (digitale) 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

Heeft u nog vragen, u kunt ze altijd stellen aan uw 

zorgverlener of wijkverpleegkundige.

Inspectiebezoek bij Evita Zorg

Veilig werken met medicatie-app
In het voorjaar is Evita gestart met het gebruik van Medimo, een medicatie-app die gekoppeld is aan het 
Elektronische Cliëntendossier (ECD). Bij klanten voor wie Evita de medicatie beheert, wordt nu digitaal 
geregistreerd in plaats van met de hand op de aftekenlijst in de klantenmap. 
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KWALITEIT VAN ZORG

boven: Maxime Bergholz trekt de voordeur van de ene klant achter 
zich dicht om haar weg weer te vervolgen naar de volgende klant.
links: Linda Thorn vertrekt vanuit ons kantoor richting de volgende 
klant

Ook deze zomer werkten onze zorgverleners vaak 

extra hard om collega’s in de gelegenheid te stellen 

op vakantie te gaan. Daar hadden velen behoefte 

aan na vorig jaar waarin vakanties niet door konden 

gaan door Corona . Ondanks de vakantieperiode 

slaagden wij er ook deze zomer in om de zorg bij 

onze klanten te blijven verlenen met onze eigen 

zorgverleners. Dat vroeg om flexibiliteit: niet alleen 

voor de zorgverleners en de afdeling planning, maar 

zeker ook voor u als klant. 

Wij zijn dankbaar dat we er met elkaar in zijn geslaagd 

om zo deze vakantieperiode door te komen. Op de 

foto’s ziet u twee van onze zorgverleners die in de 

zomerweken voor u op pad waren: op die paar echt 

warme dagen, maar ook veelvuldig met regen en 

wind dit jaar.

Met deze foto’s willen wij eigenlijk al onze 

zorgverleners in het figuurlijke zonnetje zetten voor 

hun inzet om u de zorg te geven die wij met elkaar 

overeenkomen. Op 28 september vierden wij met 

hen met een speciaal programma de ‘Dag van de 

thuiszorg’.

Thuiszorg in de zomer

Mantelzorgers zijn van onschatbare waarde. Dagelijks werken wij samen met mantelzorgers en zien 
wij hoe zwaar het soms kan zijn om te zorgen voor een zieke partner, ouder of een andere naaste die 
zorgbehoevend is.

Al naar gelang het verloop van het ziektebeeld en 

de persoonlijke situatie zien wij vaak dat het steeds 

lastiger wordt voor mantelzorgers om op te laden, om 

even een moment voor zichzelf te creëren. 

Op woensdag 10 november is het de Dag van 

de Mantelzorg. Op deze dag schenken wij graag 

extra aandacht aan u en bieden wij een workshop 

Mindfulness aan. Om even bij te tanken en te 

ontspannen en weer in balans te komen.

De workshop vindt plaats bij Evita Lokaal van  

13.30 - 15.00 uur. Mocht het voor u lastig zijn om deze 

tijd vrij te maken, dan kan Evita mogelijk een extra 

zorgmoment inplannen voor uw naaste, zodat u kunt 

deelnemen aan de workshop. 

U kunt zich aanmelden bij Daniëla Boerboom 

(d.boerboom@evitazorg.nl). Aan deze workshop zijn 

geen kosten verbonden.

 

Workshop voor mantelzorgers 

Op deze middag geven wij ook meer informatie over de mantelzorgondersteuning die Evita biedt, zoals de maandelijkse 
mantelzorggroep en individuele begeleiding.
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Het is prettig wanneer één persoon binnen de 

organisatie gericht aandacht kan besteden aan het 

borgen en verbeteren van kwaliteit. Sinds 2017 heeft 

Evita daarom een kwaliteitsfunctionaris. Per augustus 

van dit jaar is Ilse Mosselman in deze rol gestart bij 

Evita Zorg. Zij neemt het stokje over van Carla van 

Waes. 

Ilse Mosselman heeft een achtergrond als wijsgerig 

ingenieur en voltooide op latere leeftijd als zij-

instromer de opleiding tot HBO-verpleegkundige.  

In de zorg werkte zij in het Haga Ziekenhuis als 

leerling en aansluitend als coördinator in Hospice 

Wassenaar. 

Met de komst van Ilse is de functie van 

kwaliteitsfunctionaris in uren uitgebreid. Dit betekent 

dat Ilse naast de gebruikelijk kwaliteitscycli ook een 

bijdrage kan gaan leveren aan innovatieprojecten. 

Zij gaat tevens een rol spelen bij de begeleiding van 

HBO-Verpleegkunde leerlingen en -stagiaires bij 

Evita.

“Ik ben erg enthousiast over Evita als warme en 

innovatieve organisatie, die met haar diensten echt 

kan en wil bijdragen aan de kwaliteit van leven van 

haar klanten”, aldus Ilse. Vanuit mijn functie zal ik 

regelmatig meelopen met onze zorgverleners in de 

wijk en zo ook klanten en hun naasten ontmoeten. 

Ik wil graag dat zij me weten te vinden als het gaat 

om de kwaliteit van onze zorg. Want uiteindelijk gaat 

het erom hoe de zorg van Evita in de praktijk wordt 

ervaren.”

Heeft u vragen, opmerkingen of suggesties over de 

kwaliteit van zorg- en dienstverlening bij Evita?  

Dan kunt u Ilse Mosselman bereiken via 

i.mosselman@evitazorg.nl of 070 314 16 00.

 

Nieuwe kwaliteitsfunctionaris
Evita Zorg maakt, al vanaf haar oprichting, serieus werk van de kwaliteit van haar zorg- en 
dienstverlening. Dit blijkt bijvoorbeeld uit het HKZ-certificaat dat we mogen voeren, een onafhankelijk 
en betrouwbaar kwaliteitskeurmerk in de zorg. Ook geven veel klanten aan zeer tevreden te zijn 
over de zorg die zij van Evita ontvangen. Dat horen we direct van onze klanten en het spreekt uit ons 
klanttevredenheidsonderzoek. Evita Zorg ontvangt ook mooie scores op Zorgkaart Nederland, de 
centrale ervaringswebsite voor de Nederlandse gezondheidszorg.  

ACTUEEL

Zorgkaart Nederland

Wij horen graag uw mening over 

onze zorg- en dienstverlening. 

U kunt 1 keer per jaar uw 

waardering online invullen op  

www.zorgkaartnederland.nl
Evita Zorg is 142 keer
gewaardeerd op
ZorgkaartNederland en heeft
een gemiddeld cijfer van 9.

9
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BALANS EN VITALITEIT

“Bij ouderen leeft nog weleens het misverstand dat 

het, wanneer je ouder bent, geen zin meer heeft om 

je leefstijl te veranderen”, aldus Caroline. “Ik vind dat 

ontzettend jammer, want het heeft op álle leeftijden zin 

om je leefstijl zo gezond mogelijk te houden. Wat goed 

is voor je hart, is goed voor je hoofd.”

“Het wordt steeds duidelijker dat onze leefstijl de 

gezondheid van ons brein beïnvloedt”, zo licht Caroline 

toe. “Je bewust zijn van je leefstijl is dus van groot 

belang om gezond te blijven (fysiek en mentaal), maar 

ook voor herstel en behandeling van ziektes.”

Tijdens haar lezing zal Caroline uitgebreid ingaan op 

wat we nu precies verstaan onder een gezonde leefstijl, 

welke invloed het heeft op bijvoorbeeld aandoeningen 

als dementie en hart- en vaatziekten en waarom dat zo 

is. Ook andere risicofactoren komen aan de orde. 

Caroline: “Maar vooral zal ik ingaan op wat ouderen er 

zelf aan kunnen doen om een positieve invloed uit te 

oefenen op hun fysieke gezondheid en de conditie van 

hun brein.”

GZ-neuropsycholoog dr. Caroline Jurgens:

‘Wat goed is voor het hart,  
is goed voor het hoofd’

Op woensdag 10 november verzorgt GZ-neuropsycholoog dr. Caroline Jurgens een lezing over de 
invloed die onze leefstijl op ons brein heeft. Een belangrijk onderwerp voor mensen van alle leeftijden, 
maar zeker ook voor ouderen, zo meent zij. 

In het kader van het kwartaalthema 'Balans en 

Vitaliteit' hebben wij ons de afgelopen drie maanden 

gericht op het overdragen van kennis over dit thema 

bij onze zorgverleners, onze klanten en bezoekers 

van Evita Lokaal. Zo was er onder meer aandacht 

voor het belang van goede voeding (diëtist Bérénice 

Jaime) maar ook de rol die bewegen (binnen de eigen 

mogelijkheden) speelt voor vitaliteit (fysiotherapeut 

Teun van der Klis). Weer een andere kant van vitaliteit 

werd belicht door neuropsycholoog dr. Caroline 

Jurgens die inging op hoe leefstijl effect heeft op de 

werking van het brein. In Evita Lokaal verzorgt zij op 

10 november nog een lezing over leefstijl en het brein 

op oudere leeftijd. Op diezelfde dag staan wij stil bij 

de dag van de mantelzorger en organiseren wij een 

mindfulness workshop. Ook voor hen zijn balans en 

vitaliteit cruciaal zijn om de rol als mantelzorger vol 

te houden. Internist ouderengeneeskunde Sandra 

Raaijmakers verzorgde in Evita Lokaal een boeiende 

lezing over het belang van het erkennen en bespreken 

van de eigen kwetsbaarheid.

Kortom veel interessante scholingen en lezingen in 

de afgelopen maanden, zowel voor zorgverleners 

als bezoekers van Evita Lokaal. Voor de lezers van 

deze nieuwsbrief vatten wij op deze pagina’s de 

presentaties samen. Wilt u werken aan meer vitaliteit 

in uw leven? Maak dan een goede start en lees de 

volgende artikelen en tips.

Zo lang mogelijk zelfredzaam blijven

Blijven werken aan balans en vitaliteit voor jong én oud belangrijk
De aandacht voor kwaliteit van zorg is groot binnen Evita. Ook in 2021 hebben wij in dat kader gekozen 
te werken met kwartaalthema’s. 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. 

Wilt u deze lezing bijwonen?
Meld u dan aan via info@evitalokaal.nl of  

070 314 06 06. 

Dag: woensdag 10 november

Tijd: 10.00 - 12.00 uur 

Kosten: € 10.00 (incl. koffie/thee) 
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Zo lang mogelijk zelfredzaam blijven

Blijven werken aan balans en vitaliteit voor jong én oud belangrijk

Teun ondersteunt mensen van alle leeftijden en 

dus ook regelmatig senioren. “Wat ik vaak hoor van 

mensen als zij mijn hulp inroepen bij fysieke klachten, 

is waar zij allemaal last van hebben. Wat ze allemaal 

niet meer kunnen. Het is goed om dat te erkennen en 

soms ook te accepteren, maar het is beter om vooral 

de focus te richten op wat nog wél gaat.”

Zelfstandig functioneren

“De vraag die mensen zichzelf zouden kunnen stellen 

is: ‘doe ik iets niet meer omdat ik het niet meer kan of 

kan ik iets niet meer omdat ik het niet meer doe?’. Als 

mensen ouder worden, komen er vaak lichamelijke 

klachten om de hoek kijken. Een eerste reactie kan 

dan zijn om minder te bewegen omdat het pijn doet 

of omdat je bang bent dat het de situatie verergert. 

Denk maar aan hoe vroeger bij rugklachten werd 

geadviseerd om rust te nemen en te liggen. Dat 

is inmiddels helemaal achterhaald. Waar ik mij in 

mijn werk op richt, is om ouderen zo lang mogelijk 

zelfstandig te laten functioneren. Het gaat er 

eenvoudigweg om dat mensen de dagelijkse dingen 

zelf kunnen blijven doen.”

Uitdagingen aangaan

En daar kunnen ouderen en hun naasten zelf heel 

veel aan doen, aldus Teun. “Fysiotherapie is slechts 

een aanvulling op wat je zelf dagelijks doet. Welke 

uitdagingen je aangaat. Toch even dat rondje bij huis 

lopen, een keertje extra de trap oplopen, zelf naar de 

keuken voor een glas water. Behalve dat spieren en 

pezen weer even aan het werk worden gezet, gaat 

ook de hartslag omhoog en dat is de bedoeling.”

Neem niet alles uit handen

Teun heeft daarbij ook een advies voor naasten én 

zorgverleners: “Neem niet alles uit handen van een 

ouder iemand. Laat iemand toch zelf dat kopje koffie 

zetten of een eitje koken. Ook al duurt het nog zo 

lang, je helpt iemand door hem of haar te laten 

bewegen en zelfstandig dingen te doen. Dat is fysiek 

en mentaal van belang.”

En wat nu als bewegen echt heel moeilijk wordt en 

iemand veelal een zittend bestaan heeft? “Ook dan 

zijn er mogelijkheden voldoende om toch de spieren 

van bijvoorbeeld de handen en armen te activeren”, 

aldus Teun. “Ga breien of haken, koop een mooi 

kleurboek, sla zelf de pagina’s van een boek om, plak 

oude foto’s in. Al deze activiteiten houden ook het 

brein actief”. 

TIPS 

 •   Blijf fysiek en mentaal in beweging, blijf uzelf 

uitdagen en probeer nieuwe dingen

 •   Kijk vooral naar wat wél kan

 •   Onderneem dingen samen met anderen, dat 

motiveert

 •   Ga niet opeens op eigen houtje met fysieke 

activiteiten beginnen, overleg met uw (huis)arts 

 •   Sluit aan bij de wandelclub van Evita Lokaal; elke 

maandag 15.15 uur

Fysiotherapeut Teun van der Klis:

‘Kijk niet naar beperkingen, 
maar naar wat nog wél gaat’

Fysiotherapeut Teun van der Klis is geen onbekende bij Evita. Niet alleen verzorgde 
hij afgelopen zomer een inloopscholing voor zorgmedewerkers en een actieve presentatie bij Evita 
Lokaal, elke week wandelt hij met een groep Evita-medewerkers. “Lekker bewegen in je lunchpauze, 
daarmee laad je je weer op voor de rest van de dag”, aldus Teun, bedenker van NatuurlijkSportief, een 
concept waarbij buiten in de natuur bewegen, centraal staat.

Levensfase bewuste
dag invulling en met

trots aan het werk

3e kwartaal
Balans &
Vitaliteit
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Eerste vraag waar zij op inging was ‘wat wordt nu 

precies verstaan onder kwetsbaarheid?’

Sandra: “Het gaat eigenlijk om factoren die 

kunnen maken dat iemand achteruit gaat in het 

eigen functioneren en als gevolg daarvan minder 

zelfredzaam wordt. Je kunt dan denken aan  

afnemende loopsnelheid, verlies aan spierkracht, 

verminderde energie/vermoeidheid, verminderde 

activiteit en gewichtsverlies. Daarnaast kunnen ook 

veranderingen in het geheugen een rol spelen.”

Kwetsbaarheid versus vitaliteit

“Zelf omschrijf ik kwetsbaarheid daarom vaak 

als een verlies in reservecapaciteit, zowel op 

gebied van mobiliteit, zelfredzaamheid als het 

geheugen. Kwetsbaarheid kan gezien worden als 

het tegenovergestelde van veerkracht/vitaliteit. Een 

voorbeeld hiervan is dat iemand die al langere tijd wat 

minder goed loopt, minder gemakkelijk zal herstellen 

na een val (met daarbij mogelijk een opgelopen 

fractuur) dan iemand die voorafgaand hieraan nog 

wel erg mobiel was. Een ander voorbeeld is dat een 

weduwnaar met toenemende geheugenproblemen 

door dementie eerder afhankelijk zal zijn van zorg 

dan iemand met geheugenproblemen die nog wel 

met een partner samen woont.”

Kwaliteit van leven

Sandra benadrukte dat het goed is als mensen 

zelf eventuele kwetsbaarheid herkennen én ook 

erkennen. “Wanneer iemand zich bewust is van 

eigen kwetsbaarheden is het mogelijk om tijdig te 

anticiperen op mogelijke verdere veranderingen in 

de toekomst. Ook kunnen er gericht interventies 

worden ingezet om verdere achteruitgang te 

voorkomen. Het gebeurt nog wel eens dat mensen 

achteruitgang ervaren en denken ‘ach, het hoort 

bij het ouder worden’ en er verder geen aandacht 

aan schenken. Om zo lang mogelijk zelfredzaam 

te blijven is het echter wel belangrijk om te 

kijken of door bijvoorbeeld inzet van thuiszorg, 

fysiotherapie, valpreventie door een ergotherapeut of 

voedingsadviezen, verdere achteruitgang vertraagd 

kan worden.”

Blijf actief

“Mensen kunnen zelf overigens ook een belangrijke 

positieve invloed hebben op de eigen kwetsbaarheid. 

Blijf zo lang mogelijk actief, zowel op lichamelijk, 

geestelijk als sociaal gebied. Probeer dus in beweging 

te blijven. Dat kan ook met heel eenvoudige 

huishoudelijke activiteiten zoals stoffen, afwassen en 

de plantjes verzorgen. Van groot belang is daarnaast 

om ook sociaal actief te blijven en het contact met 

anderen aan te houden of te vergroten. Mijn advies 

aan ouderen, die zelf een achteruitgang in hun 

zelfredzaamheid ervaren, is om contact op te nemen 

met de huisarts om te kijken of er wellicht sprake is 

van een onderliggend medisch probleem en welke 

mogelijkheden er zijn ter verbetering.”

TIPS

 •  Neem bij ervaren achteruitgang in het 

functioneren altijd contact op met de huisarts om 

het verder in kaart te laten brengen

 •  Ook al kunnen bepaalde kwalen niet verholpen 

worden, er is vaak meer mogelijk dan men denkt

 •  Blijf in beweging, fysiek en mentaal.

 •  Probeer te zorgen voor een leuke dag invulling  

door bijvoorbeeld weer hobby’s op te pakken of 

mee te doen aan activiteiten bij Evita Lokaal

 •  Blijf in contact met anderen

Internist-ouderengeneeskunde Sandra Raaijmakers:

‘Invloed houden op eigen 
zelfredzaamheid’

Sandra Raaijmakers is internist-ouderengeneeskunde in het Haaglanden Medisch Centrum. Haar werk 
op de polikliniek is gericht op de beoordeling en behandeling van ouderen met klachten die veel in deze 
leeftijdsgroep voorkomen zoals achteruitgang in het functioneren, vallen, polyfarmacie en achteruitgang 
van het geheugen. In september gaf zij een presentatie in Evita Lokaal met als thema ‘erkennen van 
kwetsbaarheid’. 

BALANS EN VITALITEIT
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Tekort aan bouwstoffen

“Ondervoeding is echt een onderschat probleem 

bij ouderen. 20% van de 75-plussers is ondervoed 

en maar liefst 30 tot 40% van ouderen die 

thuiszorg ontvangen, is ondervoed. Dat zijn wel 

indrukwekkende cijfers. Onder ondervoeding 

verstaan wij dat iemand spiermassa en 

lichaamsgewicht verliest, als gevolg van een (relatief) 

tekort aan energie en bouwstoffen. Dat komt 

omdat er een gebrek is aan koolhydraten, vetten 

of eiwitten, maar ook aan vitaminen, mineralen en 

sporenelementen". 

Depressie en wondgenezing

“Ondervoeding kan ontstaan omdat mensen minder 

trek hebben of fysieke beperkingen hebben waardoor 

zij niet meer voor zichzelf kunnen koken of omdat 

men niet de goede voedingsstoffen tot zich neemt. 

Behalve dat ondervoeding kan leiden tot meer risico 

op een val, dementie en depressiviteit, genezen 

wonden minder snel en is er een verhoogde kans op 

doorligwonden. De weerstand neemt af en er is meer 

kans op infecties. Het is voor ouderen heel belangrijk 

om toch in beweging te blijven, voor de opbouw van 

spieren, maar ook omdat men door beweging meer 

energie verbruikt en dus trek krijgt.”

Voor mantelzorgers zijn er veel signalen om op te 

letten of een naaste ondervoed raakt. "Natuurlijk kan 

dat ongewenst gewichtsverlies zijn", aldus Bérénice, 

"maar het kunnen ook kleinere signalen zijn zoals 

een ring die losser gaat zitten, voedsel dat lang in de 

koelkast blijft staan."

Gebruik volle producten

Wat hebben 75-plussers dan nodig aan voeding? 

Bérénice: “Drie hoofdmaaltijden en drie snacks 

verdeeld over de dag en voldoende vochtinname. 

Belangrijk is dat er voldoende eiwitten worden 

gegeten zoals yoghurt, melk, kaas, vis, noten en 

eieren. Ik adviseer mensen ook altijd om volle 

producten te gebruiken, die zijn voedzamer en vullen 

beter. Dus volle melk en yoghurt. Maar denk ook aan 

peulvruchten en voedzame soepen.

Voor iemand met dementie die door cognitieve 

problemen bijvoorbeeld niet meer precies weet hoe 

je koffie of thee zet of die niet uit zichzelf te drinken 

pakt, kunnen instructiebriefjes in huis helpen. Of zet 

dagelijks alvast ingeschonken glazen sap of water in 

de koelkast klaar. 

Het zijn soms relatief kleine dingen die een groot 

verschil kunnen maken”, aldus Bérénice.

TIPS

 •  Als koken niet (meer) gaat, kijk naar oplossingen 

door het bestellen van maaltijden bij bijvoorbeeld 

groenteboer/slager, www.uitgekookt.nl of www.

seniorenmaaltijd.nl/den-haag/

 •  Voldoende drinken (water, melk, sap, thee) is 

erg belangrijk, uitdroging komt relatief vaak bij 

ouderen voor

 •  Eet voldoende fruit, soep en groente, daar zit ook 

vocht in 

 •  Heeft u ’s-morgens vroeg niet zoveel trek? 

Maak de avond daarvoor dan een smoothie van 

bijvoorbeeld yoghurt, banaan en fruit of groente. 

Zet een glas klaar in de koelkast, het is een 

voedzame start van de dag en kost wat minder 

moeite

Diëtist Bérénice Jaime:

‘Ondervoeding is een onder-
schat probleem bij ouderen’

Diëtist Bérénice Jaime verzorgde in de afgelopen maanden zowel een lezing als scholingen over 
voedzaam eten bij het ouder worden. In haar praktijk begeleidt zij regelmatig ouderen die problemen 
ondervinden bij of vragen hebben over voedzaam eten. “De gedachte bij ouderen is vaak, en niet geheel 
onterecht, dat zij minder voeding nodig hebben. Op hogere leeftijd verbrand je minder snel dat wat je 
binnen krijgt. Maar de voeding die men eet, moet wel volwaardig zijn. En daar gaat het soms nog wel 
eens mis”, aldus Bérénice.
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KWALITEIT VAN ZORG

Beweging en ontspanning

Het programma is zeer afwisselend en biedt voor elk 

wat wils. Centraal staat het actief houden en prikkelen 

van de deelnemers. De ene keer met muziek, de 

andere keer met cognitieve uitdagingen, poëzie of 

een creatieve activiteit. Wanneer mogelijk wordt 

gebruik gemaakt van de ruime tuin van Evita Lokaal 

waar bewegingsactiviteiten worden aangeboden. Laat 

het weer het niet toe om naar buiten te gaan, dan zijn 

er genoeg mogelijkheden om ook binnen in beweging 

te blijven zoals met stoelyoga of een partijtje sjoelen.

Warme lunch

Veel aandacht is er ook voor de maaltijden. Onze 

vrijwillige koks verzorgen elke dag een voedzame en 

gezonde warme lunch. Deelnemers kunnen, wanneer 

zij daar zin in hebben, altijd meehelpen in de keuken. 

Persoonlijke aandacht

De deelnemers die naar de dagbesteding komen, 

hebben verschillende achtergronden. Zij hebben 

allen hun eigen ervaringen en kennis. Het team van 

de dagbesteding neemt dit mee in de vormgeving 

van het programma. De persoonlijke aandacht en 

respectvolle manier waarop met de deelnemers wordt 

omgegaan, kenmerkt de aanpak van de dagbesteding 

van Evita Lokaal. Voor mantelzorgers kan de 

dagbesteding ruimte geven om toe te komen aan 

eigen activiteiten, in de tijd dat de naaste bij Evita is.

 

Persoonlijke aandacht kenmerkt 
dagbesteding Evita Lokaal
Evita verzorgt vier dagen per week dagbesteding in Evita Lokaal voor mensen met regieverlies en/of 
cognitieve achteruitgang. In de huiselijke sfeer van Evita Lokaal ervaren deelnemers een zinvolle dag 
invulling met een programma op niveau waarbij nieuws, geschiedenis, kunst, literatuur, muziek en 
creativiteit centraal staan. Het weer aangaan en onderhouden van nieuwe sociale contacten is ook een 
belangrijk element van de dagbesteding. Een vast bevlogen team van professionals, ondersteund door 
enkele enthousiaste vrijwilligers, zorgt voor een inspirerend programma. 

Meer informatie

Spreekt de dagbesteding van Evita u aan of kent 

u iemand die zich prettig zou kunnen voelen in 

de sfeer van Evita Lokaal en wellicht gebruik wil 

maken van de dagbesteding? Of bent u of kent u 

een mantelzorger die meer ruimte voor zichzelf 

kan gebruiken? Dan kunt u contact opnemen 

met Evita Lokaal om de mogelijkheden te 

bespreken. Vraag naar Mireille Rost Onnes. 

Vrijwilliger worden?

Als vrijwilliger bij de dagbesteding van Evita 

werkt u samen met het enthousiaste team 

professionals. Wat dit vrijwilligerswerk bijzonder 

maakt, is dat u een bijdrage levert aan de 

zinvolle dagbesteding van onze deelnemers. 

Als vrijwilliger kunt u deelnemen aan diverse 

relevante scholingen. Bent u geïnteresseerd of 

wilt u hierover in gesprek? Neem dan contact op 

met Evita Lokaal.

Tel: 070 - 314 16 06 of  

Mail: m.rostonnes@evitalokaal.nl
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Op de foto ziet u de leden van de Raad van 

Commissarissen (RvC), de Zorgverlenersraad (ZVR) 

en de Cliëntenraad (CR). Jaarlijks gaan zij, samen met 

directeur Natalie Bommeljé, in gesprek over hoe zij 

naar de organisatie kijken. 

Evita vindt het belangrijk dat er korte lijnen zijn tussen 

de drie raden onderling en de directie en dat er tijdens 

de jaarlijkse bijeenkomst bijgepraat wordt. Zo weten 

de leden van de drie raden waar een ieder zich mee 

bezig houdt. 

Tijdens de bijeenkomst werd aan de hand van thema’s 

gesproken over positieve gezondheid, thuiszorg 

en hoe ouderen, ook in de toekomst, ondersteund 

kunnen blijven worden om zo lang mogelijk 

zelfredzaam te blijven. 

Voor abonnees van Evita wordt op woensdag 13 

oktober een abonnee-bijeenkomst georganiseerd. 

In de ochtend van 10.00-12.00 wordt een lezing 

aangeboden met als onderwerp ‘Notariële zaken die 

geregeld kunnen worden bij het ouder worden en/of 

beginnende dementie’.

Aansluitend en tijdens een lichte lunch is er 

voldoende gelegenheid tot het stellen van vragen 

over zorg- en dienstverlening in het algemeen bij 

Evita. Afsluitend zal Tai-Ji docent Frenk Butters iets 

vertellen over de heilzame effecten van Tai Ji- Qi 

Gong.

 

Radenoverleg Evita Zorg

 

Abonnee-bijeenkomst 13 oktober

In het voorjaar kwamen, zoals elk jaar, de drie adviesorganen van Evita Zorg bij elkaar voor een 
onderlinge uitwisseling van gedachten over heden en toekomst van Evita. 

De leden van de RvC, de ZVR en de CR. Met op de achterste 
rij v.l.n.r.: Natalie Bommeljé (directeur), Janneke van der Does 
(voorzitter CR), Bartje Schaberg (CR), Piera Mereu (voorzitter 
RvC), Timo Schrama (RvC). 

Op de voorste rij v.l.n.r.: Miriam van den Berg (ZVR),  
Nicolette Wenemoser (voorzitter ZVR), Carla van Waes (CR), 
Noraida Albertus (ZVR), Monique de Vos (RvC).

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: Mireille Rost Onnes, coördinator Evita abonnement, tel. 070-314 16 00 of

m.rostonnes@evitazorg.nl.

INSPRAAK
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Schilderen 
Elke woensdagmiddag is er ruimte voor creatieve expressie in Evita Lokaal. De deelnemers aan de 

schildercursus maken in alle vrijheid hun eigen kunstwerken op eigen niveau, aangemoedigd en 

ondersteund door cursusleider Mariët, kunstenares én zorgverlener bij Evita Zorg. In de zomer wordt als 

het maar even kan, in de buitenlucht getekend, in de kleurrijke tuin die Evita rijk is.

Heeft u belangstelling voor deze cursus?  

Meld u dan aan bij info@evitalokaal.nl of via bel 070-314 16 06 

Wanneer? Iedere woensdag  13.30-15.30 uur 

Kosten: € 12,50 (incl. materialen, koffie/thee)

10 november
Leefstijl en het brein
Hoe levensstijl het brein beïnvloedt en kan helpen 

bij een betere balans. Tips om het brein goed 

functionerend te houden.

GZ-neuropsycholoog dr. Caroline Jurgens

8 december
Digitaal nalatenschap
Wat moet er gebeuren met de toegang tot uw 

apparaten en uw accounts van bijvoorbeeld 

Microsoft, Google of uw Apple ID, uw sociale 

mediaprofielen, uw digitale abonnementen.  

U ontvangt ook een handige checklist voor thuis. 

SeniorWeb Benoordenhout,  

Joost van Tol en Edu Nowack

Lezingen najaar 2021
In de komende maanden kunt u weer interessante lezingen bezoeken in Evita Lokaal, verzorgd door een 
professional uit onze wijk of ons netwerk. 

Kosten: € 10,00 (incl. koffie/thee) Pinnen kan!

Tijd: 10.00-12.00 uur

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

EVITA LOKAAL
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De prijs van een cursus bedraagt €50,00 per vier 
lessen. De prijs van de workshops is €12,50 per les.

Informatie en aanmelden:
Evita Lokaal, telefoon 070-314 16 06,  

of stuur een mail naar seniorweb@evitalokaal.nl

U vindt uitgebreide informatie over de cursussen en workshops op onze website: 

www.evitalokaal.nl/seniorweb-den-haag-benoordenhout.

Cursussen en Workshops SeniorWeb
Wilt u meer leren over de mogelijkheden van uw tablet, laptop of smartphone? Volg dan een cursus of 
workshop van SeniorWeb Benoordenhout. In kleine groepjes met persoonlijke aandacht van de docent, 
wordt u nog vertrouwder met uw apparaat en weet u wat er allemaal mogelijk is. 

windows 10 basis

macbook macOS basis

iphone/ipad gevorderden

fotograferen/gebruik camera iphone

fotograferen/gebruik camera android

digitaal nalatenschap

Dag

di

ma

ma

wo

wo

wo

Vorm

cursus

cursus

cursus

workshop

workshop

lezing/
workshop

Lessen

4

4

4

2

2

1

SysteemDatum

2, 9, 16, 23 nov

1, 8, 15, 22 nov

29 nov, 6, 13, 20 dec

1, 15 december

8, 22 december

8 december

Tijd

10-12 uur

14-16 uur

14-16 uur

10-12 uur

14-16 uur

10-12 uur

25 oktober, 22 november
Pan op Tafel
Elke vierde maandag van de maand (25 oktober, 22 

november) is er de Pan op Tafel. Een smakelijke twee-

gangen maaltijd voor maar 8 euro.

Elke vierde maandag van de maand

Tijd: 18.00 uur

Kosten: € 8,00 (exclusief drankjes)

Aanmelden via info@evitalokaal.nl of 070-314 16 06

22 oktober, 26 november
Herenlunch
Elke vierde vrijdag van de maand (22 oktober, 26 

november) is er onze herenlunch, bedoeld voor 

heren die houden van een verzorgde maaltijd en een 

goed gesprek. Onze vrijwillige kok kookt een drie-

gangen lunch en onze tafelheer zorgt voor goede 

gespreksonderwerpen. 

Elke vierde vrijdag van de maand

Tijd: 12.00 - 14.30 uur

Kosten: € 15,00 (inclusief 1 drankje)

Aanmelden via info@evitalokaal.nl of 070-314 16 06

Schuift u aan
bij onze maaltijden?
Laat voor u koken en geniet met buurtgenoten van een heerlijke maaltijd. Samen eten voegt altijd iets 
extra's toe aan een maaltijd. Onze vrijwillige koks koken graag voor u! 
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Bezoekadres: Van Alkemadelaan 309A, 2597 AJ Den Haag. Volg ons op

TEAM EVITA

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!

thuiszorg die bij ú past!


