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VOORWOORD

Omslagfoto
Enthousiast tonen Evita-klant Janny Kann 

en zorgverlener Emma Holtmaat onze 

fonkelnieuwe Evita duo-fiets. Dankzij een 

donatie van Fonds 1818 hebben wij de fiets 

kunnen aanschaffen. Deze mooie driewieler 

met elektrische ondersteuning geeft ons de 

mogelijkheid om met klanten en bezoekers van 

de dagbesteding een ommetje te fietsen. Lekker 

in de frisse lucht in beweging blijven, wie wil dat 

nou niet? 

Wat is 2020 een bijzonder jaar geworden! Voor iedereen in 

ons land heeft COVID-19 gevolgen. Zeker ook voor u, onze 

klanten, abonnees, mantelzorgers, bezoekers Lokaal, die tot 

een kwetsbare groep worden gerekend en te maken hebben 

met grote veranderingen en beperkingen in hun leven. En ook 

voor ons als thuiszorgorganisatie en voor onze zorgverleners 

had en heeft de corona-crisis flinke gevolgen. Beschermd 

werken, zoveel mogelijk op afstand, mondmaskers, strenge 

hygiëne-maatregelen. Het blijft een uitdaging! En toch is het 

ons gelukt de verbinding met onze klanten te houden. Met een 

positief gevoel kijk ik terug op de afgelopen maanden waarin we 

met elkaar de zorg zijn blijven leveren die nodig is, telefonisch 

contact zijn blijven houden waar nodig en we het Evita Lokaal 

met de dagbesteding open konden houden. 

Met dankbaarheid en trots kijk ik terug op al die maanden dat 

u zich heeft aangepast aan de nieuwe situatie. Het begrip ook 

dat u heeft getoond als er dingen soms even wat anders liepen. 

Iedereen moest zich aanpassen: u deed dat, wij deden dat en dat 

doen we nog steeds. Samen sterk! 

Natuurlijk zijn we ook vooruit blijven kijken, hebben intern 

veel aandacht besteed aan onze kwartaalthema’s, met steeds 

weer de focus op een ander belangrijk onderwerp dat de 

kwaliteit van onze zorg bestendigt en bevordert. Zoals in de 

afgelopen maanden op ‘Vitaliteit, mobiliteit en valpreventie’. 

Lees onze tips voor valpreventie, vitaliteit en voeding. En het 

inspirerende verhaal van de heupairbag (ja, u leest het goed!). 

De kwartaalthema’s voor het nieuwe jaar zijn inmiddels bekend, 

zo ook het jaarprogramma met de lezingen. We blijven met het 

kantoorteam creatief om de verbinding met u te houden waar 

een ieder in deze tijd zo veel behoefte aan heeft. Ook in de 

maand december zult u hier het nodige van merken. 

Heeft u behoefte aan extra gezelschap, hulp, iemand die 

klusjes doet, samen met u naar buiten gaat? Bel ons: ook die 

ondersteuning biedt Evita graag!

We kijken vooruit en zijn altijd op zoek naar nieuwe 

zorgverleners. Jonge mensen die de zorg in willen, maar ook zij-

instromers die in een combinatie van leren en werken hun plekje 

vinden in de thuiszorg. In deze nieuwsbrief mooie verhalen van 

een aantal Evita-zorgverleners. 

Rest mij nog u en uw naasten een goede decembermaand te 

wensen, prettige kerstdagen, een rustige jaarwisseling en dat we 

in het nieuwe jaar net zo goed verbonden blijven met elkaar.

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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UPDATE CORONA

Na een rustige zomer waarin er geen klanten en 

zorgverleners met corona waren, hebben wij sinds het 

najaar weer een aantal zieke zorgverleners en klanten 

gehad. Niet in alle gevallen bleek er na testen sprake 

te zijn van Corona. Indien dit wel het geval was, had 

dit uiteraard effect op de zorgverlening. Wanneer 

een medewerker Corona blijkt te hebben, dan wordt 

het team van collega’s gebeld, de klant(en) waar de 

zorgverlener zorg verleent en de mantelzorgers. Een 

flinke logistiek. Voor uw beeldvorming: zorgverleners 

zijn momenteel maximaal 1-2 weken ziek (vaak nog 

wel erg moe) en ook hebben wij de meeste klanten 

beter zien worden, naast een aantal klanten dat helaas 

overleden is. Bij het opmaken van deze nieuwsbrief zijn 

we na een drukke 6 weken weer in een rustigere fase 

beland. Dit komt overeen met het landelijk beeld. De 

loyaliteit en flexibiliteit van onze zorgverleners, maar 

ook van u als klant en naaste zijn geweldig. Dit maakt 

dat wij naar omstandigheden goed door deze Corona-

crisis komen.

Zelf testen
Sinds begin oktober kunnen wij op kantoor onze 

zorgverleners ook zelf testen. Met de sneltesten, is de 

uitslag binnen 5 minuten beschikbaar. Het betekent dat 

zorgverleners niet onnodig lang thuis hoeven te zitten 

in afwachting van de uitslag en weer gauw aan de slag 

kunnen als zij geen corona blijken te hebben. 

Evita Lokaal en dagbesteding blijven open
Toen begin november strengere maatregelen werden 

aangekondigd, besloot de gemeente gelukkig 

dat organisaties die maatschappelijke initiatieven 

organiseren die ontmoeting en zinvolle daginvulling 

mogelijk maken, konden blijven doorgaan. Evita Lokaal 

blijft dus open voor georganiseerde activiteiten en ook 

de dagbesteding kan gewoon doorgang vinden. 

Niet fit?
Wij vragen van onze zorgverleners, maar ook van onze 

klanten, om alert te zijn op familieleden/vrienden met 

klachten die horen bij het corona-beeld. Meld dit direct 

aan Evita Zorg. 

Oproep: Zorg is veilig en kan doorgaan!
Wees niet angstig of terughoudend om zorg te 

ontvangen. U weet dat onze mensen beschermd 

werken. Er is voldoende beschikbaarheid onder onze 

zorgverleners, ook voor extra hulp en begeleiding 

voor u of uw naaste. Evita en de huisartsen merken 

dat ouderen momenteel terughoudend zijn om zorg 

te regelen. Dit is zorgelijk. Spreekt u mensen die 

terughoudend zijn, laat hen bellen met Evita Zorg!

Actualiteit 
De ontwikkelingen rondom het corona-virus 

veranderen soms snel en ook de daarbij horende 

maatregelen vanuit de overheid. We zijn in 

deze nieuwsbrief zo actueel mogelijk. Gezien 

het feit dat er een aantal weken tussen druk en 

verspreiding van de nieuwsbrief zit, kan het zijn 

dat de berichtgeving op deze pagina inmiddels 

door de actualiteit is achterhaald. 

Veilige zorg en continuïteit van 
grootste belang
De ontwikkelingen rondom het corona-virus 
vragen om blijvende alertheid en dat nemen we 
bij Evita Zorg zeer serieus. Dit houdt onder meer 
in dat wij het preventief beschermd werken (met 
mondkapje en handschoenen) voorlopig in stand 
houden. Evita kan alle zorg leveren en heeft de 
situatie goed onder controle. 

Coördinator klanten Judith Dijkshoorn maakt zich gereed om  

corona-tests bij een aantal zorgverleners af te nemen. 



ACTUEEL

Op dinsdag heeft de auditor de spiegelbijeenkomst 

bijgewoond. Tijdens deze bijeenkomst, die voor 

het eerst werd georganiseerd, deelden klanten en 

mantelzorgers in een open gesprek hun ervaringen 

over de zorg- en dienstverlening van Evita. 

De auditor schrijft in een tekst voor de organisatie 

onder meer: “Evita stuurt en legt haar koers 

vast in vier kompassen: kwaliteitskompas, 

kwantitatief kompas, innovatie kompas en het 

gedragskenmerken kompas. Deze komen voort uit 

het meerjarenbeleidsplan en geven invulling aan 

het systeemgericht werken aan goede zorg: wat de 

cliënt vraagt en de invulling aan de professionele 

zorg die de medewerkers willen geven. Het lukt Evita 

om beide te verbinden en vanuit passie, motivatie, 

kwaliteit gerichte zorg te bieden, waarbinnen het 

willen leren en continu verbeteren centraal staat.”

In de 3-jaarlijkse auditcyclus betrof het een 

opvolgingsaudit. Er zijn geen tekortkomingen 

geconstateerd. In maart 2021 vindt weer een  

her-certificering plaats.

 

Jaarlijkse kwaliteitsaudit HKZ 
goed volbracht
Eind september vond de jaarlijkse HKZ-audit plaats door DEKRA. De auditor heeft daartoe directie, 
kantoormedewerkers en zorgverleners gesproken over diverse kwaliteitsprocessen. Daarnaast heeft zij 
meegekeken in de praktijk hoe de zorg achter de voordeur door de zorgverleners wordt verleend. Dank 
aan alle klanten die dit mogelijk hebben gemaakt! Voor de zorgverleners is het leuk om op deze manier 
te kunnen laten zien hoe zij in de praktijk werken en uitvoering geven aan het beleid van Evita. 

Op donderdag 11 februari 2021  

organiseert Evita Zorg een  

‘in memoriam samenzijn’. 

 

Tijdens deze bijeenkomst willen wij stil staan bij 

de Evita-klanten die in 2020 zijn overleden. Het 

samenzijn vindt plaats van 17.00-18.30 uur in 

Evita Lokaal aan de Van Alkemadelaan 309A. Er 

zal stil gestaan worden bij de overledenen, ook is 

er muzikale begeleiding. Na afloop zal gezorgd 

worden voor een lichte maaltijd. Begin januari 

zullen we hiervoor nog een uitnodiging versturen 

naar de nabestaanden. 

Voor vragen of aanmelding kunt u altijd bellen met: 

Daniela Boerboom: 070-314 16 00 of mailen naar 

d.boerboom@evitazorg.nl
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Proef met medicatie-app
Evita Zorg start in 2021 een proef met 
een Medicatie Controle App. Vanuit de 
Stimuleringsregeling E-health Thuis (SET) 
COVID-19 2.0 is een subsidie toegekend om 
de implementatie van deze app in gang te 
zetten. 

Door middel van deze app kan medicatie 

digitaal afgetekend kan worden, waarbij een 

dubbele controle direct online uitgevoerd 

kan worden door een zorgverlener op 

afstand, of door een zorgcentrale die 24/7 

beschikbaar is. De app kan worden gekoppeld 

aan het apotheekinformatiesysteem (AIS) 

van de apotheek. Hiermee worden papieren 

toedieningslijsten vervangen door een actueel 

digitaal medicatieoverzicht van de klant. De 

ingebouwde Elektronische Toedienregistratie 

zorgt dat de medicatiegegevens van de klant 

up-to-date zijn. Naast verbetering van kwaliteit 

van zorg en een groter gebruiksgemak voor de 

klant neemt ook de kans op foutieve inname of 

toediening naar verwachting af.

De proef met de app zal in eerste instantie met 

een beperkt aantal klanten en zorgverleners 

worden uitgevoerd, uiteraard in nauw overleg 

met de betrokkenen. Na de proef zal gekeken 

worden of het gebruik van de app over de hele 

organisatie wordt uitgerold.

In memoriam  
samenzijn
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Zij-instromers welkom  
bij Evita

Het werk in de zorg is een dankbaar beroep waarin je écht iets voor anderen kunt betekenen. Evita biedt haar 

zorgverleners alle mogelijkheden om zich te ontwikkelen en op de hoogte te blijven van innovaties binnen de 

zorg. Van leerwerktrajecten en inloopscholingen tot intervisie, binnen onze Evita Academie werken wij continu 

aan de deskundigheidsbevordering van onze huidige medewerkers én die van nieuwe medewerkers. 

Zij-instromers
Steeds vaker zien we dat mensen, heel bewust, de 

overstap maken van een totaal andere branche naar 

de thuiszorg. Ook voor deze zij-instromers hebben 

wij diverse leerwerktrajecten waarvan er 

weer 3 komend voorjaar van start gaan. 

Voor wie graag de overstap naar de 

thuiszorg wil maken, afhankelijk is van 

inkomen en nog niet in bezit van de 

juiste papieren is dit een prachtige 

kans. Vanaf de eerste dag zijn deze 

zij-instromers werkzaam in onze 

thuiszorgpraktijk en daarnaast 

volgen zij de opleiding in de Evita 

Academie. Een mooie manier om 

theorie en praktijk samen te brengen en 

een betaalde baan te hebben. 

Wellicht kent u iemand in uw omgeving die de overstap naar de zorg wil maken? Wij kunnen altijd nieuwe 

enthousiaste en betrokken zorgverleners gebruiken. Wij bieden de leerwerktrajecten (MBO-VIG, MBO-MMZ en 

MBO-Verpleegkundige). Lees op deze pagina de enthousiaste verhalen van twee Evita zij-instromers.

In het afgelopen jaar is eens te meer duidelijk geworden hoe hard er mensen nodig zijn in de zorg. En 
zeker ook dat we trots mogen zijn op onze zorg! Evita is trots op haar zorgverleners die in de afgelopen 
maanden hebben laten zien met hoeveel professionaliteit en betrokkenheid zij zorg zijn blijven verlenen 
aan onze klanten. 

Jeanine van Deursen: “Ik heb voorheen bij een 

gemeente gewerkt, maar ik merkte dat ik meer met 

mensen wilde werken. Wat ik als vrijwilligerswerk 

deed, was voor mij niet voldoende. Ik volg nu het 

MMZ-traject en werk als zorgverlener bij  

mensen thuis en bij de dagbesteding  

van Evita Lokaal. Het werk geeft mij  

voldoening, omdat je daadwerkelijk  

iets voor mensen kunt betekenen.”

Mala Mathurana: “Ik heb diverse banen gehad door de jaren heen, onder 

meer als projectmedewerker en in het archief van een gemeente. Ik was 

toe aan een nieuwe werkomgeving en hoorde dat er in de thuiszorg 

behoefte was aan zorgverleners en dat ik als zij-instromer ook welkom 

was. Twee jaar geleden heb ik het leerwerktraject VIG MMZ gedaan, 

waarbij ik dus ook meteen aan het werk kon. Had ik de overstap maar 

eerder gemaakt, denk ik wel eens. Ik voel me hier helemaal thuis, vind  

het fijn dat ik zo zelfstandig kan werken en er voor mensen kan zijn.  

Als zorgverlener ben je voor alles iemand die de tijd neemt voor de klant, 

een luisterend oor biedt en een moment van echte aandacht. Ik heb het 

erg naar mijn zin en wil ook graag doorleren bij Evita.”
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INSPRAAK

Diverse kantoormedewerkers en een afvaardiging van 

de cliëntenraad en zorgverlenersraad waren daarbij 

als toehoorder aanwezig. De spiegelbijeenkomst 

is een van de methoden die Evita gebruikt om de 

klanttevredenheid te meten. De resultaten worden 

gebruikt voor kwaliteitsverbetering.

 

Waardevol
Bartje Schaberg (lid cliëntenraad): “De 

spiegelbijeenkomst was een idee van de cliëntenraad. 

Ik ben zelf bij de bijeenkomst aanwezig geweest en 

vond het heel waardevol om rechtstreeks van de 

klanten en mantelzorgers te horen hoe zij de zorg- 

en dienstverlening van Evita ervaren. Het was een 

open gesprek waar mensen positieve en negatieve 

punten, wensen en suggesties konden bespreken.”

 

Evita Toverformule
De aanwezigen zijn enthousiast over de 

professionaliteit van Evita ‘waar je in vertrouwen 

een relatie kunt opbouwen, ook de mantelzorger’. 

Andere positieve punten die werden genoemd 

waren: deskundigheid, continuïteit en betrokkenheid. 

Eén klant sprak van de ‘Evita Toverformule’: de 

combinatie van motivatie en professionaliteit om de 

ander te helpen zo lang mogelijk thuis te blijven.’

Verbeterpunten 

Verbeterpunten waren er ook. Vooral het niet 

tijdig informeren over een wijziging in tijdstip en 

wisselingen van zorgverleners wordt als lastig 

ervaren. Zeker als vanwege het ziektebeeld van 

de klant, bijvoorbeeld dementie, vaste routine en 

gezichten nog belangrijker worden.

De verbeterpunten, wensen en suggesties worden 

besproken in het kwaliteitsoverleg en zullen 

resulteren in een aantal actiepunten voor de 

betreffende afdelingen.

Zowel de deelnemers als Evita zijn enthousiast over 

de opzet en zullen de spiegelbijeenkomst opnieuw 

organiseren. 

Elk jaar publiceert Zorgkaart Nederland de Top 10 

van best gewaardeerde zorg-organisaties in een 

viertal sectoren, waaronder de wijkverpleging, waar 

thuiszorgorganisaties onder vallen.

 

“Deze notering in de Top 10 geeft ons bevestiging 

dat alle deskundigheid, energie en liefde die wij in 

ons werk stoppen door onze klanten hoog worden 

gewaardeerd. Juist in dit jaar, waarin ook de thuiszorg 

behoorlijk onder druk staat door corona, is die 

zichtbare waardering voor ons een aanmoediging.  

Een aanmoediging om door te gaan met ons werk 

zoals wij dat altijd doen: met oog voor onze klanten, 

onze zorgverleners én voor de kwaliteit van onze 

zorg. Wij bedanken iedereen die een reactie heeft 

achtergelaten op Zorgkaart Nederland”, reageert  

een trotse Natalie Bommeljé, directeur Evita Zorg. 

Op 29 september 2020 organiseerde Evita voor het eerst een spiegelbijeenkomst. Evita ging in gesprek 
met klanten en mantelzorgers over de zorg- en dienstverlening van Evita. In een kringgesprek met 
afsluitend een informele lunch werd open gesproken.

Bij het ter perse gaan van deze nieuwsbrief werd bekend dat Evita Zorg in de categorie wijkverpleging 
een plaats heeft gekregen in de Top2020 van Zorgkaart Nederland. 

Klanten aan het woord tijdens eerste 
spiegelbijeenkomst

Evita Zorg in Top 10

Evita Zorg is 149 keer
gewaardeerd op
ZorgkaartNederland en heeft
een gemiddeld cijfer van 8.8.

8.8
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KWALITEIT VAN ZORG

In de maand oktober zijn we bij Evita gestart met 

het laatste kwartaalthema van dit jaar: vitaliteit, 

mobiliteit & valpreventie. Tijdens lezingen, inloop-

scholingen, (online) bijeenkomsten en in onze 

zorgverlenersnieuwsbrief is er aandacht voor dit 

thema. 

Vitaliteit
Vitaliteit is een mooi woord voor de ervaren 

geestelijke en lichamelijke gezondheid. Vitaliteit 

wordt beïnvloed door de mate van zingeving, sociale 

contacten, gezondheid, regie en zelfredzaamheid. 

Wanneer deze factoren wegvallen, wordt de ervaren 

vitaliteit minder. In de huidige Corona-tijd is het 

risico dat onze vitaliteit achteruit gaat groter. Probeer 

waar mogelijk uw vitaliteit op peil te houden. Onze 

zorgverleners krijgen scholingen en extra informatie 

om u te ondersteunen een vitaal leven te behouden.

Lezing diëtiste
In oktober werd in Evita Lokaal voor wijkbewoners/

abonnees een lezing gegeven door diëtiste Berenice 

Jaime over voedzaam eten op oudere leeftijd. 

Kernboodschap van haar lezing was dat bij het ouder 

worden, blijven eten het allerbelangrijkste is. Omdat 

de eetlust minder wordt en de maag sneller moe, 

adviseerde de diëtiste tenminste 3 hoofdmaaltijden en 

tenminste 3 voedzame tussendoortjes. Vooral eiwitten 

zijn érg belangrijk voor het behoud van spierweefsel 

en dit is weer heel belangrijk voor mobiliteit.

‘Blijf in beweging, eet gezond: ook op hogere leeftijd’

Vitaliteit belangrijke basis  
voor mobiliteit & valpreventie

Tips voor voedzaam eten bij het ouder worden
•  Als u niet meer zoveel trekt heeft dan kunt 

u eens kiezen voor volle producten zoals 

volle yoghurt, melk, roomboter, kaas, 

noten. Eet meerdere keren op een dag 

kleine hoeveelheden. Zo krijgt u makkelijker 

voldoende binnen.

•  U kunt onze zorgverleners vragen samen met 

u boodschappen te doen, te koken en te eten

•  Om de stofwisseling en verbranding in het 

lichaam goed op gang te houden, is het 

belangrijk om te blijven bewegen. Hiervan 

krijgt u ook weer trek

•  Mocht u toch iets extra’s nodig hebben 

dan adviseert de diëtiste: bouwsteentjes, 

verkrijgbaar bij de supermarkt. Dit zijn een 

soort kleine zoete gebakjes uit de vriezer, 

bordenvol bouwstoffen, vitaminen en 

mineralen.

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, 
klanten en mantelzorgers de kennis te vergroten en zo de kwaliteit van zorg met elkaar te bewaken. 

Zorgverlener Esther Hierck aan de wandel met mevrouw Feenstra, 

die zelf elke dag een ommetje maakt en nu mee wilde naar de winkel 

zodat ze zelf weer eens het assortiment kon bekijken.
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Hoe herkent u ondervoeding?
 •  Onbewust gewichtsverlies, hierbij zijn de gaatjes 

in uw riem een goed meetinstrument

 • Minder kracht voelen

 •   Vatbaarder voor verkoudheid, griep etc.

Mocht u één van bovenstaande signalen herkennen, 

neem dan contact op met uw huisarts of de 

wijkverpleegkundige van Evita.

Mobiliteit en valpreventie
Het proces van veroudering leidt tot vermindering 

van spierkracht, uithoudingsvermogen en afname van 

de breinfunctie. Hierdoor vermindert de mobiliteit en 

versterkt de inactiviteit. In Nederland voldoet ruim 

de helft van de 75-plussers niet aan de beweegnorm 

voor ouderen (30 minuten matig intensief bewegen op 

minimaal 5 dagen per week).

Vaak is de vermindering van mobiliteit en activiteit 

een gevolg van toenemende gezondheidsklachten en 

fysieke beperkingen. Daarnaast kan angst om te vallen 

een rol gaan spelen.

Veiligheid in huis
Het letsel opgelopen door een valongeval heeft 

veel impact op de zelfredzaamheid van ouderen, 

het langer thuis kunnen wonen en de kwaliteit van 

leven. Onze zorgverleners zijn daarom alert op 

situaties in en om het huis van onze klanten die het 

risico op een val vergroten zoals losliggende kleedjes, 

drempels, afstapjes, ontbreken van handgrepen en 

onveilige indeling van het huis. Ook stimuleren zij, 

waar mogelijk, de mobiliteit van klanten door hen 

zoveel mogelijk zelf dingen te laten doen en/of samen 

naar buiten te gaan voor een korte wandeling.

‘Blijf in beweging, eet gezond: ook op hogere leeftijd’

Vitaliteit belangrijke basis  
voor mobiliteit & valpreventie

Voorkom een val 
•  Bepaalde medicatie kan van invloed zijn op het 

valrisico, check dit bij uw huisarts/apotheek

• Zorg voor voldoende lichtpunten in huis

•  Zorg voor goed passende en stevige 

schoenen/sloffen, ook in huis!

•  Zorg voor een goede antislip laag onder 

vloerkleden of matjes

• Zorg dat kabels en snoeren niet losliggen

•  Zorg voor voedzame maaltijden (voldoende 

eiwitten), het bevordert spierkracht en 

mobiliteit

4e kwartaal:
Vitaliteit, mobiliteit
& valpreventie

 Voordelen van (blijven) bewegen
 
 1. Bewegen bevordert lichamelijk en mentaal 
welbevinden
Goed voor de conditie en spierkracht, maar ook 

voor de geestelijke energie: even in een andere 

omgeving en wellicht iets wat u met een ander 

kan doen. Denk aan de wandelclub bij Evita of 

vraag onze zorgverleners. 

2. Bewegen voorkomt vallen
Ouderen die in beweging blijven, vallen minder 

vaak dan ouderen die niet of nauwelijks 

bewegen. De spieren blijven getraind en mensen 

hebben meer zelfvertrouwen bij het bewegen.

 

3. Bewegen helpt bij depressieve gevoelens
Door beweging voel je je beter. Je slaapt 

beter en krijgt meer eetlust. Andersom zorgt 

inactiviteit voor een minder goede conditie, 

waardoor gevoelens van lusteloosheid en 

isolement sterker worden.

4. Bewegen en dementie
Bewegen is goed voor mensen met 

dementie. Veel onderzoeken hebben dit al 

aangetoond. Door te bewegen breng je de 

hersenen ook in beweging. Daarmee kun je de 

dementie niet stoppen, maar wel vertragen en 

de omstandigheden verbeteren.
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Innovatief hulpmiddel bij valrisico

Heupairbag vermindert  
kans op fractuur

Sensoren in onzichtbare riem
“Onze heupairbag is bedoeld voor iedereen die 

zich bewust is van een toenemend valrisico. 

Bijvoorbeeld door het ouder worden of door een 

bepaalde aandoening”, vertelt Mendes. “Het is een 

heupbeschermer die als een soort riem onzichtbaar 

onder de kleding kan worden gedragen. Hij is 

voorzien van sensoren die continu iedere beweging 

monitoren van degene die hem draagt. Deze 

sensoren zijn zo intelligent ontwikkeld dat zij een 

beginnende val direct herkennen. Voordat de drager 

de grond raakt, wordt de airbag opgeblazen rond de 

heup zodat de val zacht is en de kans op een fractuur 

minimaal.”

De heupairbag is een dun kussentje dat zich opblaast 

tot ongeveer 5 cm dikte. “Dat is”, zo legt Mendes uit, 

“meer dan voldoende om een val goed op te vangen. 

Hij is heel eenvoudig zelf aan te trekken en sluit met 

klittenband. De sensoren zijn zo gevoelig, dat zij 

onderscheid maken tussen beweging die hoort bij een 

val of de beweging die hoort bij het neerploffen in 

een stoel bijvoorbeeld.”

50% minder fracturen
In de afgelopen jaren is de heupairbag vooral veel 

intramuraal gebruikt binnen verpleeghuizen en 

revalidatiecentra. Mendes: “Bij onze eerste klant, die 

een tiental verpleeghuizen heeft, was na 1 jaar gebruik 

van onze heupairbag bij valgevaarlijke cliënten het 

totale aantal fracturen met 50% afgenomen. Na 2 

jaar was dat 80%. Voor zorgorganisaties zijn dat 

belangrijke resultaten, een heupfractuur is natuurlijk 

voor de persoon zelf heel erg naar, maar kost een 

organisatie ook veel extra zorguren. Uren die niet 

altijd even makkelijk in te vullen zijn.” 

Meer zelfvertrouwen
Ook voor thuiswonende ouderen die hun valrisico 

zien toenemen en/of angstig zijn om te vallen, kan de 

heupairbag een belangrijk hulpmiddel zijn. Mendes: 

“Wij horen van particuliere klanten dat zij meer 

zelfvertrouwen hebben gekregen om weer zelfstandig 

naar buiten te gaan. Ook voor mantelzorgers geeft 

het rust. Helemaal nu onze nieuwste versie uitgerust 

is met een alarmeringsfunctie. Als men hier een 

abonnement op neemt, wordt bij een val direct per 

sms een melding inclusief GPS-locatie gestuurd 

naar de contactpersoon. Die weet dan direct dát 

zijn naaste is gevallen, maar ook wáár. Hierdoor 

voorkomen we ook dat iemand bijvoorbeeld urenlang 

op de grond ligt.”

“Een opvallend resultaat onder de dragers van onze 

heupairbag is”, zo geeft Mendes aan, “dat mensen ook 

daadwerkelijk minder vaak vallen, omdat ze er minder 

angstig voor zijn. Uit studies blijkt dat valangst leidt tot 

meer vallen, onze airbag werkt dus echt preventief.”

Wasbaar en 
herbruikbaar
“De heupairbag is 

overigens wasbaar 

en herbruikbaar, 

na een val hoeft er 

alleen een nieuw 

patroon te worden 

aangeschaft.”

Korting voor klanten en abonnees van Evita
Bij bestelling van de heupairbag op de site 

van Wolk (www.wolkairbag.com/particulier) 

ontvangt u met het gebruik van kortingscode 

‘evitakorting’ een korting van 10% op de 

aanschafprijs (€ 649,00). Neem contact op met 

Wolk als u vragen heeft (085 060 55 56).

Het Haagse bedrijf Wolk ontwikkelde een praktisch hulpmiddel dat ervoor zorgt dat bij een val de kans 
op een heupbreuk minimaal is. Met deze heupairbag wonnen zij de Nationale Zorginnovatie Publieksprijs 
2020. Mendes Hogestyn van Wolk Heupairbag vertelt voor wie dit product bedoeld is en wat het doet. 
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Evita Abonnement:  
een vertrouwd gevoel
Normaal gesproken hebben wij standaard drie contactmomenten per jaar met onze abonnees: twee 
bijeenkomsten en een telefonische afspraak. Zo houden we ‘voeling’ met de abonnees, weten we hoe het 
met hen gaat en weten wij waar wensen en behoeften liggen. Daarnaast komen er regelmatig abonnees 
naar Evita Lokaal voor lezingen en activiteiten. 

In maart, toen we onze eerste lockdown 

meemaakten, hebben wij direct telefonisch contact 

gezocht met al onze abonnees. Tijdens die, over 

het algemeen zeer prettige gesprekken, kregen 

we vragen over hoe zaken rondom corona te 

organiseren, aan wie moet ik laten weten dat ik wel/

niet naar de IC wil, kunnen jullie mij thuis verzorgen? 

Kortom: wij mochten meedenken met onze klanten 

en hen adviseren in een zeer ingewikkelde tijd, 

precies waar het abonnement ooit voor in het leven 

is geroepen. 

PLUS abonnement
Juist in deze tijd stelt het gerust om bij een zelf 

uitgekozen organisatie aangesloten te zijn en 

regelmatig goed geïnformeerd te worden over 

zorg en dienstverlening van Evita. Bovendien biedt 

het PLUS abonnement u ieder kwartaal een uur 

professioneel advies met betrekking tot het prettig 

ouder worden.

 

Wist u trouwens dat Evita niet alléén maar zorg 

levert? Zo kunt u net zo goed bij ons terecht voor b.v.:

•  Persoonlijke begeleiding naar afspraken en uitjes, 

bij de administratie, structuur aanbrengen in de 

administratie en/of de dag 

•  Professioneel gezelschap om bijv. samen te 

tuinieren, een spelletje te doen, te wandelen 

•  Een luisterend oor

•  Professionele begeleiding op het gebied van 

beweging, coaching en ontspanning

En zoals u van ons gewend bent, komen er altijd 

professionele medewerkers van Evita bij u thuis!

In beeld blijven
Kortom: het abonnement geeft een vertrouwd gevoel 

óf geciteerd: “Nu ik weet dat ik in goede handen ben, 

kan ik deze rompslomp loslaten” en “Evita is mijn 

redding, ik ben in beeld en jullie hebben een mooi 

activiteitenaanbod waar ik met een  

gerust hart naar toe kan”. 

Evita Abonnement  

Een vertrouwd gevoel

Voor iedereen die goed geïnformeerd wil zijn over 

toekomstige zorgmogelijkheden en in beeld wil zijn 

bij Evita. Het abonnement kan afgesloten worden 

door senioren of kinderen van senioren in de regio 

Haaglanden.  

De 4 zekerheden van het abonnement
• U bent verzekerd van snelle inzet van zorg

• U bent en blijft bij ons in beeld

• U heeft een vaste coördinator

•  U bent goed geïnformeerd over  

zorg- en ondersteuningsmogelijkheden

Voor meer informatie: Nicole Bicker, coördinator Evita abonnement, tel. 070-314 16 00 of

n.bicker@evitazorg.nl.

Een aantal abonnees bezocht de lezing van diëtiste Berenice Jaime
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Evita Lokaal  
2020-2021:  
er zijn voor ú!
Het jaar begon in volle vaart… mooie activiteiten, 

volle dagbestedingsgroepen en een boel warmte 

en gezelligheid in het Evita Lokaal. Totdat de wereld 

in maart tot stilstand kwam. Toen moesten we, met 

de kennis van toen, de reguliere activiteiten staken. 

En ondanks dat het een zorgelijke tijd was, hebben wij ook ongelooflijk veel saamhorigheid en 

eensgezindheid ervaren in die periode. 

Gedurende de zomer startten langzaamaan de vertrouwde activiteiten weer, eerst de koffie in de 

tuin en de wandelclub en van lieverlee begonnen ook de binnen-activiteiten weer vorm te krijgen 

en startten we met Tai Ji – Qi Gong onder professionele begeleiding. De eerste reguliere Verborgen 

Schatten, een literair programma verzorgd door een professionele acteur voor de wijk, werd 

succesvol gestart.

Op het moment dat ik dit artikel schrijf (begin november) heeft de overheid besloten dat, ondanks de 

nieuwe maatregelen, georganiseerde dagbesteding én activiteiten voor kwetsbare groepen gelukkig 

door mogen gaan. En ik schrijf gelukkig omdat ik in de vele gesprekken die ik de laatste tijd heb 

gevoerd vaak hoorde dat mensen behoefte hebben aan een plek als Evita. Een plek waar men veilig en 

vertrouwd toch in contact kan blijven met andere mensen, informatie kan halen en gezelligheid vindt. 

Wij binnen Evita geloven en zien ook dat sociale contacten, ontmoetingen, zingeving en dagstructuur 

ongelooflijk belangrijk zijn, juist ook in deze bijzondere periode. Bovendien weten we inmiddels dat 

deze periode nog niet voorbij is. Daarom zullen wij vanuit Evita Lokaal steeds meedeinen met de 

beslissingen die genomen worden én altijd blijven bieden wat wél kan!

Hieronder een greep uit onze activiteiten waar u ook de komende periode naar toe kunt komen of 

gebruik van kunt maken. 

Zo is het bijvoorbeeld altijd goed om naar buiten te gaan en wat is nu gezelliger dan dit samen op 

afstand te doen? Daarom gaat vrijwilliger Hans iedere maandagmiddag om 15:30 uur met liefhebbers 

wandelen door onze prachtige wijk. Namens hem nodig ik u van harte uit om mee te lopen!

Meer dan ooit maken we gebruik van digitale mogelijkheden en ik ben dan ook ontzettend blij dat de 

docenten van SeniorWeb Benoordenhout een gevarieerde pakket aan diensten aanbieden. Zo kunt 

u hen vragen u te helpen met het leren telefoneren met beeld, zodat u uw dierbaren, weliswaar op 

afstand in de ogen kunt kijken. Daarnaast geven zij online workshops en cursussen én is er zelfs een 

digitaal inloopspreekuur (zie het overzicht op de pagina hiernaast). Ook kunt u bij ons terecht voor 

gezellige maaltijden: de Herenlunch en Pan op Tafel, draaien gewoon door met een kleine groep die 

kan aanschuiven (zie ons volledige activiteiten-overzicht op pag. 14).

Ik hoop van harte dat u de feestdagen kunt doorbrengen met uw dierbaren en wens u alle goeds voor 

2021!

NICOLE BICKER,  
coördinator Evita Lokaal

Tai Ji in Evita Lokaal
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Online inloopspreekuur
Elke maand zullen zij een online inloopspreekuur 

hebben, deze maand is dat op donderdag 17 

december van 10.00 tot 12.00 uur. Korte vragen 

worden via deze weg gratis beantwoord en 

als u meer hulp nodig heeft dan wordt er een 

vervolgafspraak gemaakt voor online hulp.

Online hulp op afspraak
Om een persoonlijke afspraak te maken voor online 

hulp kunt u bellen of een e-mail sturen naar Evita 

Lokaal. Vermeld daarbij om wat voor apparaat het gaat.

Telefoon:  
Woensdagmorgen tussen 10.30 en 11.30 uur op 

070-314 16 06. 

Email:  
info@evitalokaal.nl  

Kosten voor ondersteuning:  
 € 10,00 per uur. 

Lees hierover alles op onze website:  

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

benoordenhout.

In het nieuwe jaar starten weer nieuwe cursussen 

en workshops, hieronder een overzicht van de 

programmering.

SeniorWeb Benoordenhout start met gratis online inloopspreekuur

Computerhulp op afstand
Heeft u een vraag over of probleem met uw smartphone, tablet of computer? Evita Lokaal heeft 
met SeniorWeb Benoordenhout een nieuw initiatief om u op afstand te helpen. Onze docenten van 
SeniorWeb Benoordenhout helpen u via internet of telefoon. U kunt kiezen uit online hulp op afspraak of 
u komt op ons gratis digitale inloopspreekuur via internet.

Informatiebijeenkomst, incl. 
lezing over veilig online

iPhone/iPad starters 

Videobellen met iPhone/iPad 
(whatsapp-facetime- 
whereby-jitsimeet)

Windows 10 Basis 
 

WhatsApp (smartphone,  
in combi met tablet, laptop 
en/of PC)

Android (smartphone  
en tablet) Basis 

Digitaal Nalatenschap

iPhone/iPad gevorderden 

Fiets- en wandeltochten 
maken met smartphone

Fotograferen met iPhone/iPad

Dag

woe 

vrij 

woe 
 

woe 
 

don 
 

woe 
 

woe

woe 

vrij 

don

Locatie

Online

 
Academie

 
Academie

 
 
Academie

 
 
Online

 
 
Academie

 
 
Academie

Online

 
Online

 
Online

Vorm

bijeenkomst

 
cursus

 
workshop

 
 
cursus

 
 
workshop

 
 
cursus

 
 
workshop

cursus

 
workshop

 
workshop

Systeem Docent

Joost, Edu

 
Joost

 
Joost

 
 
Edu

 
 
Joost, Edu

 
 
Edu

 
 
Edu

Joost

 
Joost

 
Joost

Datum

13 januari 

15, 22, 29  
jan, 5 feb

27 januari

 
 
3, 10, 17,  
24 feb 

18, 25 feb 
 

3, 10, 17,  
24 maart 

17 maart

10, 17, 24,  
31 maart

19 maart 

15 april

Tijd

10-12 uur

 
10-12 uur

 
14-16 uur

 
 
10-12 uur 
(10 feb 
14-16 u !)

10-12 uur

 
 
10-12 uur 
(10maart 
14-16 u !)

14-16 uur

10-12 uur

 
10-12 uur

 
10-12 uur

Planning voorjaar 2021 SeniorWeb
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Activiteiten Evita Lokaal najaar 2020

Wandelen Iedere maandag 15:30 – 16:45 uur

Schilderen Iedere woensdag 13:30 – 15:30 uur

Inloop koffie ochtend Iedere woensdagochtend 10:30 uur – 12:00 uur 

Tai Ji Iedere donderdag 14:30 – 15:30 uur

Met de Pan op Tafel Iedere vierde maandag van de maand 18:00 – 20:00 uur

Mantelzorggroep Iedere tweede vrijdag van de maand 10:30 – 12:00 uur

Informatieve lezingen Iedere tweede woensdag van de maand 10:00 – 12:00 uur

Herenlunch Iedere vierde vrijdag van de maand 12:00 – 14:30 uur

Filmmiddag Iedere tweede zondag van de maand 15:30 uur

Leesclub Vanaf maandag 11 januari 15.30 – 17.00 uur

Voor aanmelden of meer informatie: info@evitalokaal.nl of 070-314 16 06. 

Of bezoek onze website: www.evitalokaal.nl

Evita Lokaal is alert op 1,5 meter afstand en hygiëne

Lezingen in 2021 
Bij deze nieuwsbrief heeft u een flyer ontvangen 

met daarin een compleet overzicht van onze 

maandelijkse lezingen in 2021. Ook komend 

jaar hebben wij weer een gevarieerd aanbod 

aan interessante onderwerpen, gebracht door 

professionals uit de wijk en ons netwerk. 

U vindt het overzicht van de lezingen ook op 

onze website: www.evitalokaal.nl

Kerstdiner Evita Lokaal 
Ondanks de beperkingen die we dit jaar hebben om evenementen te organiseren, laten we bij Evita 

Lokaal de decembermaand niet zomaar voorbij gaan. Op dinsdag 22 december organiseren wij een lichte 

kerstmaaltijd voor een beperkt aantal mensen. Hierdoor kunnen wij ons houden aan alle maatregelen die 

gelden ivm corona. 

Wij ontvangen u graag voor dit viergangendiner, bereid door onze enthousiaste vrijwillige koks. Ook dit 

jaar zetten zij hun beste kerstkoksmuts weer op om u te laten genieten van heerlijke gerechten. 

Datum: dinsdag 22 december Tijd: 17.00-19.00 uur Kosten: € 20,00 (4 gangen incl. 2 drankjes)

Aanmelden: vóór donderdag 17 december via info@evitalokaal.nl of via tel. 070-314 16 06

De leesclub gaat maandag  

11 januari 2021 van start 

(15.30-17.00 uur). 

Mensen die zich aanmelden, zullen via de mail de eerste selectielijst van boeken 

toegestuurd krijgen waar die maandag gezamenlijk het eerst te lezen boek uit 

geselecteerd kan worden. Uiteraard worden alle maatregelen rondom corona 

gehanteerd en houden we de groep klein. De leesclub wordt geleid door 

vrijwilligster Klaartje Sanders, haar leven lang een enthousiast lezer.

 

Start leesclub
Komend jaar wordt bij Evita gestart met een 
leesclub. Iedereen die van lezen houdt en het 
waardevol vindt om over boeken te praten is van 
harte uitgenodigd zich aan te sluiten.

Klaartjes Sanders
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Activiteiten voor  
mantelzorgers

U kunt bij ons terecht voor:

➤  Vervangende mantelzorg – respijtzorg 

➤  Advies en informatie over voorzieningen en 

(financiële) regelingen

➤ Luisterend oor (emotionele steun)

➤  Praktische hulp (bijv. bij aanvragen WMO 

indicaties)

➤ Ordenen en/of tijdelijk regisseren van de zorg

Vervangende mantelzorg 
Vervangende mantelzorg, ook wel respijtzorg 

genoemd, is een tijdelijke en volledige overname van 

zorg met als doel de mantelzorger een adempauze 

te geven. Om mantelzorgtaken vol te houden is het 

belangrijk om af en toe even vrijaf te nemen van de 

zorg. Maar dat is alleen mogelijk als u die zorg op een 

verantwoorde manier kunt overdragen. Evita biedt 

deze mogelijkheid: voor korte of langere periode 

kunnen de mantelzorgtaken overgenomen worden 

door een professional. 

Financiering vervangende mantelzorg
•  Vanuit Evita is het mogelijk deze zorg particulier 

te financieren, hiervoor kunt u contact opnemen 

met een van onze wijkverpleegkundigen.

•  Als u ondersteuning krijgt vanuit de Wet 

maatschappelijke ondersteuning (Wmo), dan is 

het mogelijk om respijtzorg aan te vragen via de 

gemeente. Hiervoor geldt een eigen bijdrage van 

maximaal € 19,- per maand. 

•  Als u zorg/ondersteuning krijgt vanuit de Wet 

langdurige zorg (Wlz) is respijtzorg mogelijk 

voor mensen met een volledig pakket thuis (vpt), 

modulair pakket thuis (mpt) of persoonsgebonden 

budget (pgb). 

•  Sommige zorgverzekeraars vergoeden 

vervangende zorg geheel of gedeeltelijk vanuit 

de aanvullende verzekering. Hiervoor kunt u uw 

zorgverzekering raadplegen. 

Mantelzorggroepen 

Mantelzorgers ontmoeten elkaar en delen ervaringen 

onder professionele begeleiding van Carien van 

Ree, consulent Mantelzorg. Doel van de groep is 

dat de deelnemers elkaar ondersteunen, vanuit hun 

gemeenschappelijke rol als mantelzorger. 

Individuele begeleiding
Zijn er dingen die u met iemand wilt bespreken of 

moeten er zaken geregeld worden? Ook dan kunt u 

bij Evita terecht voor een advies op maat. 

Diverse informatieve lezingen
Bijgesloten bij deze nieuwsbrief vindt u het 

jaaroverzicht lezingen 2021.

Mindfulness voor mantelzorgers 
Mindfulness is een bewezen effectieve methode om 

anders om te leren gaan met de moeilijker ervaringen 

in het leven. Door de beoefening van mindfulness 

is het mogelijk om op een gezondere manier om 

te gaan met de belastende situatie waarin u zich 

bevindt. Hierdoor kunt u een gevoel van regie terug 

krijgen. Of zoals de grondlegger van Mindfulness, 

Jon Kabatt Zinn, het zegt: 

“You can’t stop the waves but you can learn to surf” 

Het actuele aanbod vindt u op www.evitazorg.nl 

en www.evitalokaal.nl. U kunt overleggen met uw 

wijkverpleegkundige of bel naar 070-314 16 06.

Vanuit Evita Lokaal ondersteunen wij mantelzorgers zowel individueel als in  
groepen. Bent u mantelzorger en heeft u vragen of behoefte aan een luisterend oor.  
U bent bij ons van harte welkom! 

MANTELZORG



Directie

Natalie Bommeljé 

n.bommelje@evitazorg.nl

GZ-Neuropsycholoog 

Dr. Caroline Jurgens 

c.jurgens@evitazorg.nl

Wijkverpleegkundigen 

070-314 16 02

Maaike Vedder (manager zorg)

Elized Gustina

Mirjam Wijsbeek 

Judith Dijkshoorn (coördinator klanten)

Fleur Kloppenburg 

(afdelingscoördinator front-office)

wijkverpleegkundigen@evitazorg.nl

 

Planning

070-314 16 04

Susan Geerlofs (manager planning)

Annelies Haspers

Handan Ikiz

planning@evitazorg.nl

HR

070-314 16 05

Nikki Goedemondt (manager HR)

Axel van Kesteren 

HR@evitazorg.nl

PR en Communicatie

070-314 16 00

Ilja Hector

i.hector_mail@evitazorg.nl

Praktijkopleider

070-314 16 00

Fatima Barkia Hafdi

Administratie

070-314 16 03

Alex van Hout (Head of Finance) 

Maarten Rijskamp 

administratie@evitazorg.nl 

Office Manager

070-314 16 00

Daniela Boerboom

d.boerboom@evitazorg.nl

Evita Lokaal

070-314 16 06

Nicole Bicker (coördinator)

n.bicker@evitalokaal.nl

Coördinator Evita Abonnement

070-314 16 00

Nicole Bicker

n.bicker@evitazorg.nl

Consulent Mantelzorg

Carien van Ree

c.vanree@evitazorg.nl

Vertrouwenspersoon

Caroline Jurgens

vertrouwenspersoon@evitazorg.nl

Klachtenfunctionaris

06-11861779

Carien van Ree

klachtenfunctionaris@evitazorg.nl

Kwaliteitsfunctionaris

Carla van Waes

kwaliteitsfunctionaris@evitazorg.nl

Zorgverlenersraad

Nicolette Wenemoser (voorzitter) 

Miriam van den Berg

Noraida Albertus

zorgverlenersraad@evitazorg.nl

Cliëntenraad

Mevr. J. van der Does (voorzitter) 

Mevr. C. van Waes

Mevr. B. Schaberg

cliëntenraad@evitazorg.nl

Redacteur

Lucy Groen

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

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


