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EVITA WERKT BESCHERMD
SAAMHORIGHEID EN CREATIVITEIT
UW UNIEKE ZORGPAD
EVITA LOKAAL IS OPEN!

Een impressie van de
afgelopen maanden: achter
de schermen werd hard
gewerkt om voldoende
beschermingsmaterialen te
hebben. Maar ook was er tijd
voor fleurige aandacht naar
zorgverleners en klanten
met een hartverwarmende
bloemenactie.

EVITA ZORG, EVITA LOKAAL & EVITA ACADEMIE: THUIS IN DE ZORG EN IN DE WIJK!
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Op de voorzijde van deze nieuwsbrief ziet u één
van de tachtig vrijwilligers die zich de afgelopen
weken onvermoeibaar inzetten en duizenden
mondkapjes en schorten maakten.
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In de afgelopen vier maanden, sinds het corona-virus zijn intrede
deed in onze samenleving, hebben we bij Evita eens te meer
gezien waar onze kracht ligt: snel schakelen, creatief zijn en
samen de schouders er onder om onze klanten veilig de zorg en
ondersteuning te kunnen blijven bieden die nodig is. We merkten
dat wij als ouderenzorg achter aan stonden in de toelevering van
beschermingsmiddelen. Hierop hebben wij direct geschakeld,
want onbeschermd onze zorgverleners laten werken en voor u
een risico te vormen was voor ons ondenkbaar.
Ik ben onder de indruk van de moed, positiviteit en inzet van
onze zorgverleners, die elke dag zorg hebben geleverd terwijl
zij ook hun onzekerheden hadden. Maar ook van de flexibiliteit
van het kantoorpersoneel dat zich deels vanaf hun thuiswerkplek
met net zoveel energie als anders inzet om onze zorg te
garanderen. Ik ben ook onder de indruk van de veerkracht van
u als klant en naaste, veelal aan huis gebonden, en dat u begrip
weet op te brengen voor de veranderende situatie.
Verder heb ik grote waardering voor de saamhorigheid
en creativiteit die zowel binnen onze organisatie, als met
vrijwilligers, vrienden en bedrijven, op gang kwam. Ruim 80
vrijwilligers wist Nicole Bicker te verzamelen die aan de slag
gingen met het naaien van ruim 2.000 mondkapjes en schorten.
Bedrijven, scholen, particulieren doneerden hun voorraden
vuurwerkbrillen, mondkapjes en ander beschermingsmateriaal
na onze oproepen op social media en in de wijk. Fonds 1818
kwam met een indrukwekkende donatie, die ons in staat stelde
een groot aantal mondkapjes te bestellen voor de Haagse thuisen verpleeghuiszorg.
Vrijwilligers, zorgverleners en het kantoorteam van Evita
startten een bel- en boodschappendienst waarin contact wordt
gehouden met vaste bezoekers van Evita Lokaal, mantelzorgers
en klanten die tijdelijk de zorg hadden afgezegd.
Samen staan we sterk, samen doorstaan we ook deze uitdaging:
met oog voor elkaar én oog voor onszelf! In deze nieuwsbrief
kijken we terug op de afgelopen vier maanden, maar kijken we
ook vooruit en geven we u het meest actuele nieuws over onze
organisatie: de lezingen en de activiteiten in het Lokaal die weer
gestart zijn en de dagbesteding die ‘gewoon’ open is gebleven.
Tot slot: heb ook vertrouwen om de zorg van onze zorgverleners
te ontvangen, zij werken beschermd, weet dat! We merken
namelijk dat nog niet alle klanten de zorg weer durven op te
starten, niet bellen voor extra hulp en de huisarts soms nog
mijden. Wacht niet en bel met uw vraag of zorg naar onze
wijkverpleegkundigen.
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
Evita Zorg en de corona-crisis

Veilige zorg gewaarborgd
Sinds onze vorige nieuwsbrief bij u op de deurmat
viel, is er veel gebeurd. Het Corona-virus deed zijn
intrede in ons land en dat betekende voor ons als
zorgorganisatie dat we nog alerter dan normaal
moesten zijn op de gezondheid van onze klanten
en die van onze zorgverleners.
Preventieteam
Er werd bij Evita een Corona-preventieteam
opgericht dat alle ontwikkelingen in de gaten hield
en (24 uur per dag) aanspreekpunt was voor vragen
en onzekerheden vanuit klanten, mantelzorgers
en zorgverleners. Vrijwel wekelijks stuurden en
sturen wij updates naar onze zorgverleners over de
laatste actuele ontwikkelingen en richtlijnen vanuit
het RIVM en GGD. Uitgebreide instructies over het
gebruik van beschermingsmaterialen deelden wij
met onze zorgverleners. Een groot deel van het
kantoorpersoneel ging vanuit huis werken, zodat wij
de onderlinge afstand op kantoor konden bewaren.
Inmiddels wordt dat langzaam weer teruggedraaid,
waarbij wij de werkplekken zodanig indelen dat de
1,5 meter afstand kan worden gegarandeerd.
Trots
Het vergde van iedereen, ook van onze klanten,
de nodige flexibiliteit om de zorg op een andere
manier in te richten. Maar al heel snel was iedereen
aan de nieuwe werkwijze, hygiëne-maatregelen en
beschermingsmaterialen gewend. We zijn er trots op
dat we onze zorg hebben kunnen continueren met
bescherming van klant en zorgverlener.
Dit geldt ook voor de enkele klanten die door het
corona-virus getroffen werden. Ook daar bleven
wij, met totale bescherming en volgens vaste
protocollen, de zorg verlenen die nodig was. Bij het
ter perse gaan van deze nieuwsbrief hebben wij geen
klanten met corona meer in de zorg. Van de klanten
met corona is 80% genezen.
Beschermd werken
Voor de komende tijd, in elk geval tot 1 augustus,
blijft het beleid dat alle zorgverleners (huishoudelijk
verzorgenden, begeleiders, verzorgenden en
verpleegkundigen) bij elk zorgmoment preventieve
beschermingsmaterialen gebruiken: chirurgisch
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Evita zorgverleners blijven beschermd hun werk doen bij de klant

masker of handgemaakt katoenen masker met filter,
handschoenen en alcohol. Dankzij de inzet van
velen en gulle donaties hebben wij op dit moment
voldoende beschermingsmaterialen.
Bezoek
Het bezoek van naasten wordt door veel van onze
klanten gemist. Langzamerhand geeft de overheid
hier wel weer wat ruimte voor. Bij sommige klanten
snappen we dat bezoek van naasten helemaal
wenselijk is. Bijvoorbeeld in de laatste levensfase. Of
omdat sommige naasten een mantelzorg-rol hebben.
Ons advies is op dit moment maximaal 1 bezoeker in
huis!
We willen blijven benadrukken, voor uw veiligheid
en die van uw naasten en van onze zorgverleners,
dat het belangrijk is om goede hygiëne in acht te
nemen, een afstand van 1,5 meter te respecteren en
het liefst een mondmasker te dragen. Bij Evita zijn
zelfgemaakte mondmaskers beschikbaar voor onze
klanten en hun mantelzorgers. Men kan een filter
van stofzuigerzakken knippen en er in schuiven.
Onze klanten en mantelzorgers kunnen, het liefst op
afspraak, een masker komen afhalen.

ACTUEEL

Tips voor veiligheid en hygiëne
Vanaf het begin van de crisis hebben wij
kunnen vaststellen hoe vrijwel al onze klanten
zich snel en doelgericht aanpasten aan de
richtlijnen rondom hygiëne in en om het
huis. Daar zijn wij heel blij mee. We zagen in
appartementengebouwen al gauw posters
hangen over afstand houden en handen wassen.
Het gaf onze zorgverleners een veilig gevoel te
weten dat klanten zich houden aan de regels
die de overheid stelde. Nog steeds blijft het
noodzakelijk om deze leefregels aan te houden.
Ook u als klant kunt bijdragen aan een veilige en
hygiënische werk- en leefomgeving voor uzelf
en onze zorgverleners.
• Was regelmatig uw handen met zeep en water
• Zorg dat er voldoende handzeep in huis is
• Houd minimaal 1,5 meter afstand tot anderen
• Beperk bezoek tot maximaal 1 persoon per
keer en houd afstand
• Hoest/nies in uw elleboog
• Gebruik papieren zakdoekjes en gooi die direct
na gebruik weg; was erna uw handen
• Bij klachten als koorts/verkoudheid/hoesten/
benauwdheid: bel kantoor op 070-314 16 00
zodat wij eventuele maatregelen kunnen nemen
voor onze zorgverleners
• Blijf thuis als u deze klachten heeft

Dag van de zorg
Overal ter wereld werden zorgmedewerkers op
12 mei in het zonnetje gezet ter gelegenheid van
de Dag van de Zorg.
Ook Evita wilde haar zorgverleners bedanken
voor de professionaliteit en toewijding die
ze iedere dag laten zien. Vooral nu! GZNeuropsycholoog dr. Caroline Jurgens nam het
initiatief om alle Evita zorgverleners met een
leuke nep-tattoo en een armbandje een hart
onder de riem te steken. Hoe symbolisch zijn
het hart en het anker, met de tekst ‘samen sterk’.
Samen sterk, dat zijn we de afgelopen maanden
geweest en dat blijven we ook! Met z’n allen de
schouders er onder en zorgen voor continuïteit
van de best mogelijke zorg bij onze klanten
thuis. Nú en in de toekomst!

Actualiteit
De ontwikkelingen rondom (de richtlijnen voor)
het corona-virus volgen elkaar snel op. We zijn
in deze nieuwsbrief zo actueel mogelijk. Gezien
het feit dat er een paar weken tussen druk en
verspreiding van de nieuwsbrief zitten, kan het
zijn dat de actualiteit van de berichtgeving in
deze nieuwsbrief inmiddels weer is achterhaald.

Nieuwsbrief juni 2020 | 5

ACTUEEL

Spreekuur Geheugensteun weer gestart
In mei is ons telefonische spreekuur Geheugensteun
weer van start gegaan. GZ-neuropsycholoog dr.
Caroline Jurgens beantwoordt uw vragen over het
geheugen op oudere leeftijd. Iedereen vergeet wel
eens wat en enige vergeetachtigheid hoort ook bij
de normale veroudering. Wanneer vergeetachtigheid
toeneemt of lastig wordt in het dagelijks
functioneren, kan iemand zich er zorgen over maken.
Het bespreken van de geheugenproblemen kan dan
helpen.
• Iedere tweede maandag van de maand tussen 10:00
en 12:00 uur kunt u bellen naar 070-314 16 00 voor
een beeldbel- of persoonlijke afspraak. Sinds begin
juni kan het spreekuur ook weer op kantoor of bij u
aan huis.
• Voor vragen of het maken van een beeldbel- of
telefonische afspraak is dr. Caroline Jurgens te
bereiken via c.jurgens@evitazorg.nl
• Mocht u niet beschikken over e-mail dan kunt
u contact opnemen met Daniela Boerboom via
070-314 16 00.
Het spreekuur is bedoeld voor mensen die vragen
of twijfels hebben over hun eigen geheugen of
stemming. Maar de vragen kunnen ook gaan over
een partner of familielid met geheugenproblemen.
Eventueel kan er kort een test of vragenlijst worden
afgenomen.

Dr. Caroline Jurgens

U kunt voorlichting krijgen over bijvoorbeeld het
geheugen, (signalen van) dementie, maar ook
worden eventuele tips en adviezen besproken. Er is
geen verwijzing van de huisarts nodig en er zijn geen
kosten verbonden aan het spreekuur. Het gesprek is
vertrouwelijk en aan het eind volgt een vrijblijvend
advies.

Evita-abonnement: een vertrouwd gevoel
De afgelopen periode hebben wij alle Evita-abonnees
gebeld om te kijken hoe het hen vergaat. Zijn er
vragen, onzekerheden, zaken die gedeeld moeten
worden of is er behoefte aan ondersteuning? Deze
telefoontjes werden zeer gewaardeerd en leverden
soms diepgaande gesprekken op, zoals over de vraag
waar men wensen kan vastleggen omtrent wel/
niet behandelen van corona. Welke mogelijkheden
van ondersteuning zijn er mogelijk en bij wie kan
dit ondergebracht worden? Allemaal vragen waar
antwoorden op gegeven zijn, waardoor de regie weer
volledig in handen is van onze klanten. De afgelopen
periode hebben tientallen mensen zich gemeld om
een abonnement af te sluiten. Mensen zijn in beeld
bij Evita, zij kennen de organisatie en zijn verzekerd
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van thuiszorg op het moment dat het nodig is. Tijdens
de intake worden algemene- en medische gegevens
vastgelegd en in het gesprek wordt aandacht besteed
aan de wensen en voorkeuren voor de toekomst.
Hierdoor wordt eigen regie behouden.
Dat is ook exact onze bedoeling van het abonnement:
vroegtijdig met elkaar in gesprek gaan over
belangrijke vragen, juist geïnformeerd worden en
zaken organiseren, geeft rust voor de toekomst! Ook
de informatieve lezingen gaan weer van start (zie
pagina 14).
Bezoek voor meer informatie de website van Evita
Zorg: www.evitazorg.nl of neem contact op met de
coördinator abonnementen, Nicole Bicker:
n.bicker@evitazorg.nl of 070-314 16 00.

ACTUEEL

Mantelzorgondersteuning bij Evita
Consulent Mantelzorg Carien van Ree is zoals
altijd beschikbaar voor ondersteuning van
mantelzorgers. Ook in de afgelopen weken heeft
zij contact gehouden met veel mantelzorgers.
Carien: “Die contacten waren vooral telefonisch
en dat ging prima. Ik ben in gesprek gebleven met
een aantal mensen en ook is er door onze vaste
vrijwilliger regelmatig gebeld met alle ons bekende
mantelzorgers. Via de wijkverpleging zijn er ook
mensen naar mij doorverwezen. Ook de onrust
die de corona-crisis met zich meebrengt is daarbij
onderwerp van gesprek geweest. Als er spanning of
onrust is, is het goed om daar eens over te spreken.
Zeker als je in een situatie zit waarin je de zorg voor
een ander hebt. Ik hoop dus ook dat mensen niet
zullen aarzelen om contact met mij op te nemen.
Ik heb ook met zorgverleners van Evita hierover
gesproken, er gebeurt nogal wat in de wereld en in
de zorg en daar moeten we het gewoon over kunnen
hebben.”

Carien van Ree

Carien komt inmiddels weer bij mensen op
huisbezoek, waarbij ze de geldende regels in acht
houdt. Wel laat ze die keus aan de mensen zelf.
Ondersteuning kan dus telefonisch, via beeldbellen
of met een huisbezoek. Carien is bereikbaar via
c.vanree@evitazorg.nl en 06-49830246.

Opleidingen gedigitaliseerd

Diploma-uitreiking op afstand
Zo snel als de wereld zich aanpaste aan de regels
rondom het corona-virus, zo snel paste ook de Evita
Academie zich aan. Alle lopende opleidingen zijn
gedigitaliseerd. Lessen worden via video-verbindingen
gegeven, inloopscholingen via webinars.
En ook was er onlangs een diplomering. Op 27 mei
kregen de leerlingen van de VIG MMZ opleiding hun
diploma. De diplomering vond plaats in de Evita
Academie binnen alle geldende regels. Helaas konden
daardoor alleen de leerlingen en de docenten aanwezig
zijn. Familie en naasten konden via een live stream
mee kijken en waren zelf ook op een scherm zichtbaar,
zodat ze er voor de leerlingen er ook echt ‘een beetje
bij’ waren. We zijn trots op deze leerlingen die, ondanks
de veranderende omstandigheden, hun opleiding toch
met succes hebben afgerond.
Diplomering MBO VIG/MMZ
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KLANT AAN HET WOORD
Mw. Ovaa, Evita-klant, herstelde van corona:

‘Ik spring weer door de were
“Ik vind het fijn om mijn positieve verhaal te vertellen. Ik ben 73, ik ben erg ziek geweest door het
corona-virus. Ik heb gedacht dat ik zou overlijden, maar ik ben heel snel weer opgeknapt”. Woorden
van mevrouw D. Ovaa die na een ziekenhuisopname vanwege corona weer naar huis mocht en daar zorg
ontving van Evita.
Intensive Care
Wat begin maart begon met een hoestje, bleek
uiteindelijk corona te zijn en mevrouw Ovaa belandde
aan de beademing op de intensive care-afdeling.
Een moeilijke tijd, zo herinnert zij zich: “Ik vond de
beademing via een slang in mijn keel heel naar en ook
de drukte op de IC-afdeling vond ik vreselijk. Al dat
lawaai van de apparaten en het personeel dat heen
en weer rende, ze hadden het zó druk. Iedereen was
ontzettend aardig, maar ik wilde alleen maar weg.
Toen ik van de beademing af was, kon ik gelukkig
naar een gewone verpleegafdeling en knapte ik erg
snel op. Na ruim een week mocht ik naar huis op
voorwaarde dat ik thuiszorg kreeg. Ik koos voor Evita
Zorg omdat die een aantal jaar geleden mijn man
voor zijn overlijden zorg hebben gegeven. Ik was daar
zo tevreden over, dat ik daar niet over na hoefde te
denken. Wat heel fijn was, was dat zij ook direct toen ik
thuis was, langs kwamen om de afspraken te maken.”
Veilig gevoel
Een van de zorgverleners die bij mevrouw Ovaa
kwam, is Lynny Stevens. Hoe was het voor haar om
zorg te verlenen bij corona-patiënten? “Omdat Evita
de bescherming van de zorgverleners zo goed op
orde heeft, liep dat allemaal prima. Om met totale
bescherming te werken is vooral lastig en warm, maar
het geeft ook een veilig gevoel. Voor mij, maar ook
voor de klant. Natuurlijk vinden klanten het jammer
dat ze onze gezichten niet kunnen zien, maar het
hoort er nu eenmaal bij. Voor mensen die uit het
ziekenhuis komen, is het ook heel normaal. Zij zijn
gewend geraakt aan zorgverleners met pakken aan,
mondkapjes en brillen op. Ik ben ook altijd heel
transparant geweest naar mijn andere klanten dat
ik ook klanten met corona verzorg. Het hoort er
gewoon bij en we zullen er ook best nog een tijdje
mee te maken hebben. De meeste klanten reageren
er positief op, zeker omdat ik uitleg hoe goed
beschermd we ons werk doen.”
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Eenzaamheid
Lynny: “Als er geen corona-verdenking is, werken wij
preventief toch met mondkapje en handschoenen. Ik
merk wel dat ik daardoor bewust meer met mijn ogen
probeer te communiceren. Vooral voor mensen met
cognitieve achteruitgang, zoals bij dementie, is het
soms moeilijk. Wat ik vooral heel verdrietig vind, is dat
toen bezoek niet mogelijk was, zoveel ouderen zich
erg eenzaam voelden. Ik was de enige persoon die zij
op een dag zagen, dan is het soms lastig om de deur
achter je dicht te trekken.”
Uitstekende instructie
Ook Inge Hamringa, een van de zorgverleners
van mevrouw Ovaa, ziet bij haar klanten dat
het werken met mondkapjes en handschoenen
volledig geaccepteerd is. “Bij nieuwe klanten hoor
ik nog wel eens dat ze het jammer vinden dat ze
niet weten hoe ik er uitzie, maar iedereen begrijpt
volledig dat het nodig is. Vanuit Evita hebben we
uitstekende instructies gekregen over hoe we met alle
beschermende materialen om moeten gaan. Zoals bij
mevrouw Ovaa, waar je dan in volledige bescherming
langs komt. Het aan- en uittrekken is een gedoe,
je moet het zorgvuldig doen, maar het hoort er nu
eenmaal bij.”
Tweede kans
Voor mevrouw Ovaa duurde de zorg van Evita niet
heel lang. Razendsnel knapte zij op en na een krappe
week kon zij de zorgverleners alweer uitzwaaien.
“Niet alleen ik, ook de dokter en mijn kinderen
hebben gedacht dat ik dood zou gaan. En nu voelt
het echt alsof ik een tweede kans heb gekregen. Ik
spring weer door de wereld alsof er niets is gebeurd.
Ik wandel weer door het park, ik rijd weer auto, ik kan
alles weer zelf doen. Een ding is wel veranderd en dat
is hoe ik ben gaan kijken naar wat mijn wensen zijn
als het gaat om bijvoorbeeld beademing en opname
op de IC. Ik heb het allemaal meegemaakt en heb

reld alsof er niets is gebeurd’

Mevrouw D. Ovaa is blij om weer gezond thuis te zijn, geflankeerd door leerling-verpleegkundige Lynny (l.) en verpleegkundige Inge (r.)

daardoor nu een beter beeld over wat ik wel wil en
wat niet wil. En wat ik ook weet: als ik ooit nog eens

8.5

Evita Zorg is 99 keer
gewaardeerd op
ZorgkaartNederland en heeft
een gemiddeld cijfer van 8.5.

Wij horen graag uw mening over onze zorg- en
dienstverlening. U kunt 1 keer per jaar uw waardering
online invullen op www.zorgkaartnederland.nl

thuiszorg nodig heb, dan kies ik voor Evita. Zij hebben
het zo snel en professioneel opgepakt, geweldig!”

Vertrek
Noor van den Bergh
Wijkverpleegkundige Noor van den Bergh heeft
per 1 juni afscheid genomen van Evita Zorg.
Wij danken haar hartelijk voor haar inzet en
kijken terug op een goede samenwerking met
een fijne en ervaren collega. Noor gaat nog
meer genieten van haar vrije tijd en andere
bezigheden.
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KWALITEIT VAN ZORG
Goede vastlegging is essentieel

Het klantdossier
is de basis
van onze zorg
De aandacht voor kwaliteit van zorg is groot
binnen Evita. In 2020 hebben wij in dat kader
gekozen te werken met kwartaalthema’s:
(1) Specialistische zorg, (2) Dossier van de klant,
(3) Medicatieveiligheid en (4) Vitaliteit, mobiliteit
en valpreventie. 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, de
klanten en mantelzorgers de kennis te vergroten
en zo de kwaliteit van zorg met elkaar continu
naar een hoger niveau te brengen. In de eerste
nieuwsbrief vertelden wij over specialistische
zorg. In het tweede kwartaal van dit jaar en
daarmee in deze nieuwsbrief aandacht voor het
thema: ‘Het dossier van de klant’.
Dossier actueel houden
“Een actueel en goed ingevuld klantdossier is
essentieel om goede zorg te leveren”, licht Susan
Geerlofs, manager planning, toe. Zij gaf in het
afgelopen kwartaal een online scholing voor alle
zorgverleners over het werken met het klantdossier.
“We hebben altijd al veel aandacht voor het juist
invullen van het klantdossier, welke gegevens horen
waar en hoe zorg je dat het dossier zo actueel
mogelijk is. In deze nieuwe tijd van Corona is er ook
een apart zorgplan ontwikkeld ten behoeve van de
zorgverlening van Corona-besmette klanten. Voor
zorgverleners is het belangrijk om te weten op welke
wijze ze de medische gegevens van een klant met
Corona moeten vastleggen. In dit onderdeel van het
dossier staan ook alle handelingen en voorschriften
die horen bij de zorg voor iemand met Corona.”
Puur van Jou
“Het zou er nu op kunnen lijken dat het klantdossier
vooral voor de zorgverleners is bedoeld, maar dat
is juist niet zo, benadrukt Susan. “De klant en/of
naaste kan via ‘Puur van Jou’ meekijken en zo nodig
aanvullen in zijn of haar elektronische dossier.
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2e kwartaal:
Het dossier
van de klant

Ze kunnen daar ook de afspraken zien zoals die zijn
vastgelegd in het zorgplan, maar ook dagelijkse
of wekelijkse rapportages en welke zorgverlener
wanneer komt. Mantelzorgers kunnen dit overigens
ook doen als zij toestemming krijgen van de klant of
gemachtigd zijn.”
Persoonsbeeld
Behalve alle medische informatie en de afspraken
in het zorgplan, is er nog een belangrijk onderdeel
in het klantdossier. Susan: “Dat is het onderdeel
Persoonsbeeld. Daarin kan heel nauwkeurig worden
opgenomen wie iemand is. Wat is/was het beroep
van de klant, hoe zit de familie in elkaar, wat zijn
grote gebeurtenissen in het leven geweest, hoe
wil iemand aangesproken worden? Wij kunnen de
zorg nog beter uitvoeren als we werkelijk weten wie
iemand is en wat voor hem of haar belangrijk is in het
leven. Het klantdossier wordt bij de intake ingevuld,
maar wij roepen klanten op om zelf aanvullingen
te doen, met name in het persoonsbeeld. Het
klantdossier is namelijk van de klant, het gaat over u!”
Uw unieke zorgpad
Graag laten wij u kennis maken met de term:
Advance Care Planning (ACP). Hiermee wordt
bedoeld dat samen met de klant wordt gekeken
naar de huidige gezondheidssituatie, verwachtingen
en zorgen over de toekomst, doelen en wensen,
mogelijke behandelingen en bijeffecten. Dit doet
de wijkverpleegkundige al met u vanaf het eerste
gesprek en onderweg tot aan het einde van de zorg.

Toch willen wij ACP graag duidelijker voor het
voetlicht brengen bij u en bij onze zorgverleners
om zo te zorgen dat u continu stappen zet met
ons, waarbij u uw eigen unieke zorgpad uitstippelt.
Dat is het principe van het proces van Advance
Care Planning. Het is een proces, want als mensen
verschuiven we door de tijd in onze wensen. Onze
wijkverpleegkundigen, zorgverleners en uw huisarts
kunnen u voorzien van kennis uit eerdere ervaringen
bij ziektes en behandeling, maar u maakt steeds de
unieke keuze. U weet immers het beste wat voor u
goede kwaliteit van leven betekent.
Door periodiek met uw wijkverpleegkundige en
team van zorgverleners in gesprek te gaan over uw
situatie, waarin nieuwe inzichten kunnen komen
door achteruitgang of vooruitgang, blijft u zelf de

keuzes maken. En dat is heel belangrijk om ook zelf
het gevoel van de eigen regie te hebben. Een actueel
persoonsbeeld helpt daar ook bij, net zoals het
vastleggen van wensen over wel en niet behandelen
in een wilsbeschikking.
Wellicht kunt u bij uzelf of uw naaste nagaan of u nu
voldoende uw eigen zorgpad volgt. Wij nodigen u
uit hierover in gesprek te blijven gaan met ons en uw
naasten.
Toegang tot uw dossier
Heeft u nog geen toegang tot uw elektronisch
klantdossier en wilt u dat wel? Bespreek het met de
wijkverpleegkundige of bel naar Fleur Kloppenburg,
afdelingscoördinator front-office. Zij kan u verder
helpen. Tel: 070-314 16 02.

Proces Advance Care Planning
Afwegen wat gegeven
de huidige en toekomstige
gezondheidssituatie
belangrijk is

Levensvisie,
waarden en beleving
in relatie tot
gezondheid

Achteruitgang
functioneren

Verkenning

Signaleren behoeften

Samen, op basis van
waarden en opvattingen,
(concept) zorg- en
behandeldoelen en
bijpassende anticiperende
afspraken formuleren

Ervaren zorg en
behandeling

Informatie
uitwisselen

Samen beslissen
met klant, naasten
en zorgverleners

Besluitvorming

Opties afwegen

Keuzes in kaart
brengen

Bron: Verenso
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ACTUEEL
Van bloemenactie tot zelfgemaakte mondmaskers

Saamhorigheid en creativiteit
Wat de corona-crisis ons heeft gebracht is de enorme saamhorigheid, creativiteit en hulp uit
verschillende hoeken. Voor Evita heeft continu centraal gestaan dat wij de zorg achter de voordeur
beschermd en veilig voor zorgverlener en klant konden blijven leveren. Dat zette ons, zeker in de
beginweken, voor behoorlijke uitdagingen. Vooral het wereldwijde tekort aan beschermingsmaterialen
was zorgelijk. Natalie Bommeljé, directeur Evita Zorg, blikt terug.
Bij het uitbreken van het virus zijn wij direct gaan schakelen op 3 zaken:
• Het zorgen voor voldoende beschermingsmaterialen voor onze zorgverleners zodat ze veilig konden werken
• Het frequent informeren van onze klanten, mantelzorgers en zorgverleners over overheidsbeleid en hoe wij
daar binnen Evita vorm aan geven
• Zorgen dat alle klanten de noodzakelijke zorg met een veilig gevoel konden blijven ontvangen.
“We merkten dat het lastig was om via de landelijke
kanalen aan beschermingsmaterialen te komen
voor de ouderenzorg in Nederland”, aldus Natalie
Bommeljé. “De tekorten aan beschermingsmaterialen
vormden een grote zorg. We wilden onze
zorgverleners maximaal beschermen en hen en onze
klanten het vertrouwen geven dat we veilig werkten.
Daarom zijn we direct gestart met het inzamelen
van materialen. Oproepen op social media, onder
vrienden, familie, bedrijven en wijkbewoners in
het Benoordenhout resulteerden in dozen vol
handschoenen, vuurwerkbrillen en mondmaskers.”
Bij gebrek aan voldoende mondmaskers nam Evita
het initiatief om zelf mondkapjes te produceren.
Met stofzuigerzakken, geschikte stoffen en
elastieken ratelden de naaimachines bij maar liefst
80 vrijwilligers. Met als uiteindelijk resultaat 2.000
stoffen mondkapjes, die gewassen kunnen worden
en dus herbruikbaar zijn. Ook op de oproep voor
overhemden om schorten van te maken, werd gul
gereageerd en leverde weer werk op voor onze
vrijwillige naaisters.

Corona zorg
“In de afgelopen maanden hebben wij een aantal
klanten met Corona-besmetting kunnen bijstaan.
Dit waren deels klanten die al bij Evita in zorg
waren en klanten die via huisartsen een vraag voor
thuiszorg bij ons neerlegden. Volledig ingepakt in
beschermingsmaterialen hebben onze zorgverleners
deze zorg geleverd. Het is fijn om te vermelden dat
bijna alle klanten goed hersteld zijn. Veelal op zeer
hoge leeftijd. Momenteel hebben wij geen klanten
met Corona.”

Donatie Fonds 1818
Natalie: “Naast het inzamelen en naaien kwamen
we in contact met Fonds 1818, dat binnen een week
een grote donatie toezegde. Geweldig! Hiermee
konden we ruim 50.000 mondmaskers vanuit China
inkopen voor Evita en ruim 20 Haagse Thuis- en
Verpleeghuiszorginstellingen.”

Ruim 50.000 mondmaskers dankzij donatie van Fonds 1818
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tijdens corona-crisis
Bel- en boodschappenservice
“In deze periode zijn we ook gestart met een bel- en
boodschappenservice. Klanten, bezoekers van het
Lokaal en abonnees werden wekelijks gebeld om te
vragen hoe het met ze ging en of er behoefte was
aan bijvoorbeeld boodschappen of andere hulp.
Zo konden we de afstand die er voor veel ouderen
met familie, vrienden en Evita Lokaal ontstaan is,
overbruggen. Een praatje, een luisterend oor en als
er zorg of andere diensten nodig zijn dan kunnen we
hier snel op inspelen”, aldus Natalie.
Bloemenactie
“Het was ook een tijd voor ludieke acties voor onze
klanten en zorgverleners. We zijn namelijk erg trots
op de inzet en loyaliteit van onze zorgverleners.
Tevens zien we de betrokkenheid van klanten die zich
zoveel mogelijk aanpassen aan de situatie. Voor hen
was het vaak moeilijk omdat zij geen bezoek meer
konden ontvangen en er zelf ook niet op uit konden.”
En zo kwam eind maart de bloemenactie tot stand.
Manager Zorg, Maaike Vedder, vatte samen met
haar man en met bloementeler Gerbera United het
plan op om klanten en zorgverleners blij te maken
met een bosje bloemen. Een fikse operatie die
desondanks binnen twee dagen compleet geregeld
en uitgevoerd was. Buurtgenoten, vrijwilligers,
medewerkers en vrienden van Evita, onder wie
wethouder Kavita Parbhudayal en Tweede Kamer-

lid én wijkbewoner Ockje Tellegen, haalden per
toerbeurt bosjes bloemen op bij Evita om ze te
bezorgen bij klanten en zorgverleners. Alles binnen
de maatregelen van de overheid: op afstand!

Dankzij de inzet van 80 vrijwilligers een grote voorraad mondkapjes

Natalie: “Een mooie actie die vanuit grote
saamhorigheid is uitgevoerd. We konden op
deze manier onze dankbaarheid tonen aan onze
zorgverleners en onze klanten in een ingewikkelde
tijd. Aan de vele reacties hebben we gemerkt hoezeer
dit gebaar werd gewaardeerd. Onze dankbaarheid
gaat uit naar al die vrijwilligers, wijkbewoners,
vrienden, familie, relaties en bedrijven die ons hebben
gesteund in de afgelopen maanden.”
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EVITA LOKAAL

Evita Lokaal weer open!
In navolging op de maatregelen rondom het corona-virus, werden alle activiteiten in het Evita Lokaal
gestaakt. Hierdoor kwamen alle clubjes, lezingen en eetbijeenkomsten te vervallen. Dit betekende veel
voor ons, maar zeker ook voor de bezoekers die met enige regelmaat het Lokaal bezochten en elkaar daar
ontmoetten. Inmiddels starten we, alle maatregelen volgend, weer enkele activiteiten op.
Niet uit het hart
Om contact te houden zijn de activiteitencommissie
en de begeleiders van bepaalde activiteiten een
belactie opgestart. Alle bezoekers kregen op die
manier aandacht, konden hun verhaal kwijt en
vonden het gezellig om een praatje te maken. Alle
bekende mantelzorgers werden gebeld door onze
mantelzorgondersteuners om te informeren waar men
eventueel behoefte aan zouden hebben. Waarmee
kunnen we hen van dienst zijn en hoe kunnen we dat
organiseren? Kortom: wel uit het oog maar zeker niet
uit het hart!
Inzamelpunt
Het Evita Lokaal werd ondertussen gebruikt als
inzamel- en uitgiftepunt voor beschermingsmaterialen ten behoeve van onze zorgverleners,
collega zorgorganisaties en mantelzorgers, hierover
leest u elders in deze nieuwsbrief meer.
Start lezingen
Achter de schermen zijn we aan de slag gegaan om,
zolang het nodig is, digitaal informatie, inspiratie en
ontspanning te bieden. Daartoe is inmiddels het Evita
Lokaal YouTube kanaal op internet gelanceerd. De
eerste informatieve en leuke filmpjes staan hier reeds
online. Ook stuurden we met grotere regelmaat onze
digitale nieuwsbrief uit. Inmiddels kunnen we weer een
aantal activiteiten in het Lokaal aanbieden,

voor een beperkt aantal deelnemers en onder alle
restricties die op dit moment gelden. De eerste lezing
werd onlangs gegeven, onderaan deze pagina ziet u de
lezingen voor de komende maanden (in juli is er geen
lezing).
Maaltijden
Daarnaast wordt er elke week een lekkere wandeling
gemaakt, is er een koffie-ochtend en is de Pan op Tafel
weer terug in ons programma. Daarnaast serveert onze
vrijwillige kok Kees eens per maand een heerlijke soep
voor de lunch. Ook is sinds begin juni de schilderclub
in Evita Lokaal én digitaal weer van start gegaan. Er
is voldoende ruimte om met een groepje op afstand
te schilderen. Voor de mensen die niet naar ons toe
kunnen komen, maken we live verbinding via internet,
zij krijgen spullen thuis geleverd.
SeniorWeb Benoordenhout
Actueler dan ooit is gebleken hoe belangrijk het is
dat mensen digitaal vaardig zijn in deze tijd! Daarom
hebben wij ervoor gekozen in het Evita Lokaal te
starten met SeniorWeb Benoordenhout. Sinds begin
mei is deze samenwerking een feit en zijn wij een
officiële SeniorWeb locatie. Samen met onze vaste
ambassadeurs Angela Boon en Joost van Tol worden
diverse cursussen ofwel digitaal aangeboden en naar
wij hopen binnen afzienbare tijd ook weer in het Evita
Lokaal.

Overzicht activiteiten
Maandag 13:30 – 15:30 uur

Schilderclub

Maandag 15:30 – 16:30 uur

Wandelen met buurtgenoten

Woensdag 10:30 – 11:30 uur

Koffie ochtend

Eerste vrijdag van de maand 13:00 uur

Soep met Kees

Vierde maandag van de maand 18:00 uur Pan op tafel
Lezingen 10:00 – 12:00 uur
21 augustus

Zorg en begeleiding organiseren

18 september

Bijsluiters en bijwerkingen

16 oktober

Voedzaam eten als u ouder wordt
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In het Evita Lokaal hanteren
wij alle coronamaatregelen
waardoor een beperkt
aantal mensen kan
deelnemen aan de
activiteiten en lezingen.
Meld u daarom tijdig aan
via info@evitalokaal.nl of
070-314 16 06.

DAGBESTEDING

Dagbesteding brengt structuur, juist
in deze tijd!
Direct nadat de eerste maatregelen door onze
premier werden genomen zijn wij in overleg
gegaan met het Corona Preventieteam van Evita.
Wat te doen met dagbesteding binnen onze
locatie? We waren het er unaniem over eens,
dagbesteding is een cruciale voorziening en
van groot belang voor onze deelnemers en hun
mantelzorgers. Dit werd ook onderschreven door
het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en
Sport en het RIVM.
Om met elkaar de besmettingskansen zo laag
mogelijk te houden hebben we de dagbesteding
tijdelijk gehuisvest in de Evita Academie met eigen
ingang, toilet en keuken. Volgens alle opgestelde
protocollen hebben we vanaf die eerste week de
dagbesteding voortgezet in de Evita Academie. Zeer
regelmatig verstuurden we nieuwe updates t.a.v. de
maatregelen naar onze mantelzorgers en namen hen
mee in de beslissingen die we namen.
Vervoer
Toen de vertrouwde wijkbus ermee stopte hadden we
een nieuwe uitdaging, want onze deelnemers kennen
hun vaste chauffeur die hen op de afgesproken tijd
komt ophalen en dit kon het stadsvervoer helaas niet
garanderen. Gelukkig meldde zich een enthousiaste
vrijwilliger die deelnemers thuis wilde ophalen en
wegbrengen met haar eigen auto. En met groot
succes, de deelnemers voelden zich in korte tijd
vertrouwd met haar.
Dagbesteding thuis
Als deelnemers om welke reden dan ook niet bij Evita
konden komen, dan werd gekeken naar alternatieve
oplossingen zoals dagbesteding thuis, bel- of
boodschappenservice, aansluitend op de behoefte
van de deelnemer en mantelzorger op dat moment.
Zo zijn er een aantal mensen die (twee)wekelijks een
paar uur dagbesteding thuis hebben van een bekende
begeleider. Zij kunnen zelf bepalen wat ze willen
doen en het geeft de mantelzorger de ruimte om
even tijd aan zichzelf te besteden.

Structuur behouden
Op het moment dat ik dit schrijf, zijn we bijna twee
maanden verder en zeer tevreden over het verloop in
de afgelopen periode. Mantelzorgers geven aan dat,
ondanks dat de crisis op iedereen van invloed is, zij het
volhouden doordat de structuur van de dag hetzelfde
is gebleven. “Het is van wezenlijk belang dat ik die
uren ‘vrij’ heb om de rest van de taken vol te blijven
houden”, aldus een mantelzorger van Evita. Deelnemers
die alleen wonen, varen wel bij hun wekelijkse portie
aanspraak, aandacht en bezigheden. Ondanks het feit
dat een aantal ‘vrienden’ gemist wordt die niet kunnen
komen. We kijken uit naar de dag dat zij ook weer van
dagbesteding kunnen genieten!
Nicole Bicker, coördinator Evita Lokaal

Dagbesteding ook tijdens corona hard nodig: met afstand en
beschermingsmateriaal

Sinds 1 juni is de zaterdag groep ook weer
opgestart, hierdoor is er weer ruimte ontstaan
voor nieuwe deelnemers.

Digitale nieuwsbrief ontvangen?
Blijft u graag op de hoogte van de actuele
ontwikkelingen bij Evita Lokaal? Abonneer u dan
op onze digitale nieuwsbrief die minimaal één
keer per maand per mail wordt verstuurd. U kunt
zich hiervoor opgeven via de pagina op onze
website of door een mail te sturen naar
info@evitalokaal.nl
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