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VOORWOORD

Aandacht en
betrokkenheid
Traditiegetrouw startten wij dit jaar weer met de Nieuwjaarsborrel
waarvan u niet alleen op de omslag van deze Nieuwsbrief een
impressie ziet, maar ook op de pagina hiernaast. Een avond
waarop de samenwerking en saamhorigheid waar Evita voor
staat, weer goed tot uiting kwamen. Klanten, mantelzorgers,
kantoorpersoneel, zorgverleners, relaties, vrijwilligers en
bezoekers van Evita Lokaal ontmoetten elkaar en namen de tijd
om met elkaar in gesprek te gaan én het glas te heffen op 2019.
Een moment ook dat altijd weer energie geeft om het nieuwe
jaar vol inzet, betrokkenheid en aandacht voor onze klanten,
bezoekers en zorgverleners in te gaan.
We zijn het jaar gestart met een scholing over infectiepreventie
en hygiëne in ons werk. Infectiepreventiedeskundige Nelly
Holland vertelt in deze Nieuwsbrief over de training die zij onze
zorgverleners gaf en de audit die zij in ons pand deed op het
gebied van infectiepreventie en hygiëne. Over dit onderwerp
komen ook onze zorgverleners Tineke, Esther en Fatima aan het
woord. En wat mij dan opvalt, is niet alleen hun deskundigheid,
maar ook hun toewijding die essentieel is voor zorg met aandacht.

NATALIE BOMMELJÉ
Directeur Evita Zorg

Omslagfoto
Op de voorzijde van deze Nieuwsbrief ziet u een
overzichtsfoto genomen tijdens de nieuwjaarsborrel
van Evita Zorg en Evita Lokaal. Een mooi moment
waarop zorgverleners, kantoorpersoneel, vrijwilligers,
betrokken raden, relaties, klanten, bezoekers van Evita
Lokaal en mantelzorgers elkaar konden ontmoeten.
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We kijken terug op de eerste In Memoriam bijeenkomst die
wij begin februari organiseerden. Een nieuw initiatief dat zeer
gewaardeerd werd. Mensen hebben vaak lang voor hun naaste
gezorgd in nauwe samenwerking met onze zorgverleners.
Bezoekers gaven aan het zo prettig te vinden dan na een tijd weer
eens bij Evita te komen en stil te staan bij de overledene en die
periode. In Memoriam zal vanaf nu dan ook jaarlijks plaatsvinden.
Trots zijn we op het feit dat Evita Lokaal als eerste in Den Haag is
gestart met een dagbestedingsgroep op de zaterdag. De aandacht
voor een zinvolle en gepaste invulling van de programmering
blijkt uit het interview met Evita Lokaal-coördinator Nicole Bicker
en actrice Guusje Eijbers. Deze laatste vertelt over Verborgen
Schatten, een project dat literatuur centraal stelt en zeer
gewaardeerd wordt door de deelnemers van onze dagbesteding.
Ik wens u veel leesplezier met deze Nieuwsbrief die u weer op de
hoogte brengt van belangrijke ontwikkelingen bij Evita.
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

In Memoriam bijeenkomst
Voor een vriend

Nu ‘t rouwrumoer rondom jou is verstomd,
de stoet voorbij is, de schuifelende voeten,
nu voel ik dat er ‘n diepe stilte komt
en in die stilte zal ik je opnieuw ontmoeten.

En telkens weer zal ik je tegenkomen,
we zeggen veel te gauw: het is voorbij.
Hij heeft alleen je lichaam weggenomen,
niet wie je was en ook niet wat je zei.

Ik zal nog altijd grapjes met je maken,
we zullen samen door het stille landschap gaan.

Onze eerste In Memoriam bijeenkomst in februari
was een heel bijzonder, waardevol en ingetogen
samenzijn. Er waren familieleden aanwezig van
negen overleden klanten. Zij verloren hun dierbare in
het afgelopen jaar en deelden, bij het aansteken van
een kaarsje, wie hun dierbare was en hoe hij/zij nog
dagelijks gemist wordt.
Het samenzijn werd geleid door Mieke Overgaag,
zorgverlener en tevens begeleidster bij de
dagbesteding. Mieke sprak mooie woorden en droeg
verschillende gedichten voor. Dit alles werd begeleid
door gevoelige harpmuziek die de setting compleet
maakte.
Er waren ook enkele Evita-zorgverleners aanwezig,
wat zeer werd gewaardeerd door de familieleden.
Wat heel duidelijk naar voren kwam, was dat
iedereen erg te spreken was over de zorg die hun
dierbare heeft gehad van Evita. De betrokkenheid
en deskundigheid van de zorgverleners werd als een
warme deken ervaren.
De bijeenkomst werd afgesloten met een lichte
maaltijd waarbij iedereen nog even kon napraten.
De algemene reactie na afloop van deze bijeenkomst
was dat het een goed initiatief werd gevonden, dat
zeker jaarlijks voortgezet zou moeten worden.

Nu je mijn handen niet meer aan kunt raken,
raak je mijn hart nog duidelijker aan.

Toon Hermans

Bereikbaarheid Evita Zorg
Dagelijks zijn wij van 8.30 uur tot 17.30 uur te bereiken op tel. 070-314 16 00. Buiten kantooruren kunt u voor
dringende zaken (die niet kunnen wachten tot de volgende werkdag 8.30 uur) bellen naar 070-314 16 00 en
voor spoed toetst u 1 in het keuzemenu.
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ACTUEEL

Wils(on)bekwaamheid:
hoe zelf de regie behouden
Tijdelijk of permanent wilsonbekwaam worden, het kan iedereen, jong en oud, overkomen. Daarom is het
belangrijk na te denken over wat u zou willen als die situatie zich bij u zou voordoen. Ook in de relatie met
Evita is het belangrijk dat wij weten met wie we namens u contact op kunnen nemen, mocht de situatie zich
voordoen dat u zelf niet (meer) in staat bent uw eigen belangen te behartigen en uw wensen te uiten als het
gaat om uw gezondheid, zorgbehoefte en financiën. Wij vinden het belangrijk om te weten wie dan onze
contactpersoon moet zijn en dat dit iemand is waar u zelf voor heeft gekozen, want de regie ligt wat ons
betreft bij u.
In samenwerking met Evita-kwaliteitsfunctionaris en advocaat Carla van Waes en notaris Sandy Houdijk hebben
we de diverse aspecten hieronder op een rijtje gezet.
U bent nog wilsbekwaam
Wanneer u zelf nog in staat bent om uw wil te bepalen,
zijn de antwoorden op de volgende vragen van belang
om te bepalen wie u uw belangen zou willen laten
behartigen indien u niet meer wilsbekwaam bent.
Wie vertrouwt u? Wie zou u willen dat uw financiën
zou beheren? Wie betrekt u het liefst bij medische
- en/of zorgvragen? U kunt voor het financiële- en
het medische gedeelte twee verschillende mensen
benoemen, maar het mag ook dezelfde persoon zijn.
De antwoorden op de hiervoor vermelde vragen
kunt u laten vastleggen in een levenstestament. Het
levenstestament is een volmacht. Bij het opstellen
van de volmacht is onder meer van belang dat het
duidelijk is op welk moment de volmacht ingaat
(direct na het ondertekenen of na indicatie door een
arts) en wie de gevolmachtigde op welk moment
kan en mag opvolgen als deze zelf niet meer in staat
mocht zijn als zodanig op te treden. Daarnaast is het
belangrijk dat u nadenkt over wie toezicht houdt op de
gevolmachtigde. De praktijk wijst uit dat het niet altijd
verstandig is aan één persoon alle ‘macht’ te geven.
U bent wilsonbekwaam
Wanneer een meerderjarige als gevolg van een
lichamelijke of geestelijke toestand tijdelijk of langdurig
niet meer in staat is zelf zijn of haar financiële belangen
en zorgwensen te behartigen (en iemand heeft
geen levenstestament), dan kan hiervoor naar de
kantonrechter worden gegaan om dit te regelen.
Bewind
Bewind kan bij de kantonrechter worden ingesteld
voor de financiën. Als het enigszins mogelijk is, zal
de rechter de persoon voor wie het bewind wordt
aangevraagd zelf willen spreken. De rechter kan zo

bepalen wat de situatie is, en of iemand zelf nog
duidelijke wensen heeft omtrent wie de bewindvoerder
wordt. De kans dat de rechter precies datgene
bepaalt wat u zelf zou willen, is bij bewind kleiner dan
wanneer u zelf via een levenstestament uw wensen
vastlegt omdat u afhankelijk bent van hoe de rechter
uw situatie inschat. Onderbewindstelling kan bij de
rechtbank worden aangevraagd. De bewindvoerder
moet ieder jaar rekening en verantwoording afleggen
aan de kantonrechter. De controle hierop vindt pas na
afloop van ieder jaar plaats. Dit betekent dat er enige
tijd verstrijkt voordat eventueel financieel misbruik
inzichtelijk wordt. Het kan verstandig zijn om twee
personen (die elkaar controleren) tot bewindvoerder te
laten benoemen.
Mentorschap
Mentorschap regelt de niet-vermogensrechtelijke
belangen. U kunt hierbij denken aan belangen op het
gebied van verzorging, verpleging, behandeling en
begeleiding van de persoon (bijvoorbeeld door een
vrijwilliger). Bewind en mentorschap worden vaak
gecombineerd aangevraagd.
Curatele
Curatele is de zwaarste vorm van belangenbehartiging,
waarbij de financiële kant en de medische kant
worden gecombineerd en een door de rechtbank
aangewezen curator de belangen behartigt. Rechters
geven doorgaans de voorkeur aan een combinatie van
bewind en mentorschap. Er kunnen juridische redenen
zijn om juist curatele te verzoeken in plaats van bewind
en mentorschap. Met vragen over de mogelijkheden en
regelingen bij wils(on) bekwaamheid kunt u terecht bij
Sandy Houdijk, Maaldrink Notarissen (070-219 09 09)
of uw eigen notaris.
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ACTUEEL
‘Verborgen Schatten’ prikkelt alle zintuigen

Dagbesteding Evita Lokaal biedt
gevarieerd programma
De dagbestedingsgroepen van Evita Lokaal worden zeer goed bezocht. Met ingang van februari is zelfs
gestart met een groep op de zaterdag, een unicum in Den Haag.
De dagbesteding is bedoeld voor kwetsbare ouderen
(vaak met beginnende geheugenproblematiek) die
een zinvolle daginvulling zoeken. Voor mantelzorgers
betekent de dagbesteding dat zij hun naaste veilig
en goed begeleid onder dak weten. Mantelzorgers
hebben zo even de tijd voor zichzelf en andere
zaken.
Afgestemd op deelnemers
De deelnemers van de dagbesteding worden
begeleid door professionele zorgverleners,
ondersteund door getrainde vrijwilligers. Tijdens de
dagbesteding worden diverse, op de deelnemers
afgestemde, activiteiten georganiseerd. Van het
doornemen van het nieuws, praten over kunst en
cultuur tot het vertellen over hobby’s en interesses
en van stoelyoga en tuinieren tot een wandeling in
de buitenlucht. Altijd wordt tussen de middag een
gezonde warme maaltijd geserveerd. Sinds vorig
jaar doet telkens één van de groepen mee aan het
programma ‘Verborgen Schatten’.
Literatuur
Actrice Guusje Eijbers ontwikkelde deze methodiek
binnen haar stichting BedtimeStories: “Verborgen
Schatten is een project waarbij professionele
acteurs voorlezen en tal van activiteiten ontplooien
met literatuur als uitgangspunt. Dit doen zij onder
meer bij ouderen in ziekenhuizen, zorginstellingen
en ontmoetingscentra zoals Evita Lokaal. Naar
aanleiding van literatuur, gedichten, voorwerpen of
foto’s gaat de acteur in gesprek met de deelnemers
en zo komen er altijd tal van herinneringen boven.
Het gaat om het prikkelen van de zintuigen. Bij de
dagbesteding van Evita Lokaal zien we regelmatig
mensen wiens geheugen achteruit aan het gaan is en
we passen ons programma daar altijd op aan. Er zijn
zo’n tien acteurs aan ons verbonden en bij elk project
werken we met een vaste acteur.”

6 | Nieuwsbrief maart 2019

Persoonlijk boek
Bij Evita Lokaal is dat actrice Eva van Heijningen die
zich met hart en ziel inzet voor de groep deelnemers.
Nicole Bicker, coördinator Evita Lokaal, is heel
tevreden over de toegevoegde waarde die het project
Verborgen Schatten levert bij de dagbesteding.
“Ik zie de mensen genieten van de verhalen en de
muziek. Actrice Eva komt met een voorleeskoffer
vol plaatjes en voorwerpen. Aan de hand van zo’n
voorwerp wordt dan voorgelezen, muziek gemaakt
en er wordt gewerkt aan een persoonlijk boek vol
herinneringen van elke deelnemer. Of mensen zich
nog veel of minder goed iets kunnen herinneren,
maakt helemaal niet uit. Met name op muziek wordt
goed gereageerd. Er wordt soms zelfs gedanst. Maar
ook het maken van een gedichtje over thuis is iedere
keer weer een succes.”
Guusje Eijbers is content met de samenwerking bij
Evita Lokaal, het project zal in 2019 dan ook een
vervolg krijgen voor een derde dagbestedingsgroep.
“De werknemers bij Evita zijn erg betrokken bij de
mensen en dat zijn wij ook. De mens staat centraal
en het is waardevol om zo een bijdrage te mogen
leveren aan hun welbevinden.”

Momentopname van Verborgen Schatten tijdens de dagbesteding
van Evita Lokaal

KWALITEIT VAN ZORG
Klachtenfunctionaris Carien van Ree:

‘Bij de klant komen twee
werelden samen’
Carien van Ree, Klachtenfunctionaris bij Evita
Zorg, wordt sinds begin 2018 ook actief ingezet
voor coaching van en intervisie met medewerkers
en directie van Evita Zorg. Hoe ervaart zij dit werk
binnen de organisatie en wat is haar insteek?
“Het werkveld van Evita gaat eigenlijk altijd om
het opbouwen en onderhouden van vertrouwensrelaties”, vertelt Carien. “Als zorgverlener kom je
bij mensen thuis, je bouwt een band op, mensen
voelen zich vaak afhankelijk van je. Het is allemaal
mensenwerk en eigenlijk komen bij de klant thuis
twee werelden samen: de wereld van de klant en de
wereld van Evita Zorg, vertegenwoordigd door de
zorgverlener. En dat zijn heel verschillende werelden
waartussen wel eens onbegrip kan ontstaan. Daar
kan, als je er niet zorgvuldig mee omgaat, onvrede
uit voortkomen. Bij de klant, maar ook bij de
zorgverlener.”
Tijdig in gesprek
“Bij Evita willen we dat vermijden, we willen het
voor zijn door altijd tijdig in gesprek te gaan met
betrokkenen. Vandaar dat het voor mij belangrijk
is dat ik weet wat er binnen de organisatie zoal
gebeurt, dat zorgverleners én klanten mij weten te
vinden en zich open durven te stellen. Ik vind het
daarom ook heel prettig dat ik aanwezig ben bij het
kantooroverleg om mee te kunnen luisteren naar
wat er binnen de organisatie speelt. Waar heeft men
mee te maken. Ik bespreek dan soms ook, geheel
geanonimiseerd, wat klachtencases. Zo heb ik eens
contact gehad met een hoogbejaarde klant die boos
was omdat de zorgverlener zo vaak te laat was. ‘Ik
kan mijn hele leven toch niet inrichten op Evita’,
was haar verwijt. Wat ik graag wil, is zo’n beginnend
conflict onderzoeken door in gesprek te gaan met de
klant én met de zorgverlener. Voor de klant wil ik de
wereld achter die zorgverlener duidelijk maken. En ik
vertel dan hoe moeilijk het voor Evita is om strak te
plannen, hoe ik de planners hier soms tot 20.00 uur
‘s avonds zie zitten om de planning voor de volgende
dag toch netjes in orde te hebben. En dat het dan
soms toch iets anders loopt door omstandigheden.
Dat realiseren klanten zich vaak niet.”

Klachtenfunctionaris Carien van Ree

Ervaring van klant
“Maar ik wil ook graag horen van de klant hoe zij
het ervaren. Hoe delen zij hun leven in, waar zijn zij
altijd aan gewend geweest. En dan kan soms blijken,
zoals bij dit voorbeeld, dat het gaat om een dame die
haar hele leven altijd zeer onafhankelijk is geweest.
Zij vond het heel moeilijk om niet meer volledig de
regie te hebben over haar tijdsindeling. Als wij van
Evita dat weten, kunnen we er rekening mee houden
en haar echt tijdig laten weten wanneer er iets in de
planning verandert. Het zijn soms heel kleine dingen,
waardoor die werelden dichter bij elkaar komen.”
Afhankelijke positie
Tijdens intervisie-bijeenkomsten vertellen
medewerkers elkaar hoe ze bepaalde situaties
aanpakken en ontstaan gesprekken over wat dat
oplevert en hoe het mogelijk ook nog anders kan. In
het afgelopen jaar heeft Carien steeds meer gezien
hoe nauw de vertrouwensband kan zijn tussen
klant en zorgverlener. “En dan opeens komt een
klant met de mededeling dat zij een sieraad mist
bijvoorbeeld of een vaasje en dat ze het misten
toen de zorgverlener was geweest bijvoorbeeld. En
soms durven ze het niet te zeggen, omdat ze zich zo
afhankelijk van de zorg voelen. Dat zijn lastige zaken,
maar wij benadrukken bij klanten altijd om het vooral
toch te melden. Wij gaan daar uiterst consciëntieus
mee om. We zijn geen politie, maar we willen wel
helder krijgen hoe het zit en gaan dus in gesprek met
betrokkenen. En nee, oneerlijkheid dulden wij niet
binnen de organisatie.”
Begrip en respect
Vaak blijkt slordigheid of vergeetachtigheid in
het spel en valt de klacht uiteindelijk mee. Geen
probleem, we zijn allemaal mensen. Ook over dit
soort dingen praat ik zowel met zorgverleners als
met klanten, zodat zij goed gehoord worden, maar
zich ook gaan inleven in die andere kant. Wederzijds
vertrouwen, begrip en respect, daarmee valt of staat
de vertrouwensband die wij als Evita hebben met
onze klanten.”
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HYGIENE EN INFECTIEPREVENTIE
Deskundige infectiepreventie Nelly Holland:

‘Evita kijkt naar veilige omgev
In de afgelopen maanden heeft Evita Zorg extra tijd en energie gestoken in aandacht voor
infectiepreventie bij klanten. Daarvoor werd de kennis ingeroepen van deskundige infectiepreventie Nelly
Holland (vanuit de organisatie Diversey) die onder meer twee trainingen verzorgde voor zorgverleners
van Evita.
Nelly, met een achtergrond als verpleegkundige,
werkt al jaren als deskundige infectiepreventie
voor zorginstellingen. “Ik adviseer binnen zorg- en
ziekenhuisinstellingen over dit onderwerp. Maar ook
voor thuiszorgorganisaties is het een zeer belangrijk
onderwerp om de focus op te richten. Ik vind het
geweldig dat Evita deze extra stappen heeft genomen
om de omgeving voor klanten, maar ook voor de
zorgverleners zelf, nog veiliger te maken.”

dragen. Daar hebben zorgverleners, maar ook
klanten, soms nog wel moeite mee. Maar als de klant
verkouden is of de zorgverlener is dat, kan de kans
op besmetting zo verkleind worden. Het heeft niets
te maken met dat iemand vies is, maar het zijn heel
belangrijke basishandelingen die zorgen voor een
veiliger omgeving voor klant én zorgverlener.”

Creatief zijn
Tijdens de trainingen heeft Nelly zich vooral
gericht op opfrissing van bestaande kennis, maar
ook op het geven van praktische tips en adviezen.
“Waar ik eigenlijk op uit ben, is dat zorgverleners
zich weer even bewust zijn van de noodzakelijke
preventiemaatregelen en protocollen binnen en
buiten de eigen organisatie, maar vooral ook van hoe
je dat dan vertaalt naar de situatie bij de klanten thuis.
Voor een zorgverlener in de thuiszorg is de situatie
heel anders dan bijvoorbeeld voor een zorgverlener
in een ziekenhuis. Daar waar in een instelling alles
voor een goede hygiëne meestal aanwezig is, is
dat bij mensen thuis niet altijd zo. Dan moet je als
zorgverlener dus creatief zijn. Is er een keukenrol?
Handzeep? Klanten kunnen wellicht ook zelf zorgen
voor dit soort materialen.”
Normaal schoonmaken
Voor zorgverleners van Evita is het belangrijk om
te weten waar eventuele risico’s liggen, hoe je
daarmee om kunt gaan en wat de absolute minimale
handelingen zijn om een goede hygiëne te hanteren.
“En nee”, zegt Nelly, “dat betekent dus niet dat het
huis van klanten in een ziekenhuisomgeving moet
veranderen. Gewoon normaal schoonmaken is
voldoende. Ik geef aan de zorgverleners de volgende
tips: ‘Was je handen bij binnenkomst en vertrek’ en
‘Draag handschoenen onder meer bij wondzorg’.
Soms is het nodig om een mondmasker te
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Deskundige Infectiepreventie Nelly Holland

ving voor klant en zorgverlener’
Evita Lokaal
Op verzoek van Evita adviseerde en trainde Nelly
niet alleen de zorgverleners, maar deed zij ook een
audit bij Evita Lokaal en de dagbesteding op het
gebied van infectiepreventie. Daaruit kwam een
rapportage voort waarin zij adviezen gaf voor een
aantal verbeterpunten. Zo werden al snel de stoffen
handdoeken in de keuken vervangen door papieren
doekjes. Nelly: “Het zijn soms heel kleine aanpassingen
die een groot preventief effect kunnen hebben.

Wij mensen leven nu eenmaal samen met allerlei
bacteriën. Daar ontkom je niet aan en dat hoeft ook
helemaal niet. Maar bij een thuiszorgorganisatie
zoals Evita wordt wel veelal gewerkt met kwetsbare
mensen die een minder goede weerstand hebben. Het
is daarom goed dat er regelmatig weer even gekeken
wordt naar de stand van zaken en de aanwezige
kennis bij de zorgverleners. Ik heb de trainingen met
veel plezier gegeven.”

Feit of Fabel?
Chloor/bleekmiddel maakt alle bacteriën dood
Fabel: Chloor/bleekmiddel bleekt alleen, het doet verder niets!
Een aanrechtdoekje kan best een weekje blijven liggen
Fabel: eigenlijk moet het elke dag in de was op 95 graden, laat het overdag altijd aan de lucht drogen
Zorgverleners moeten altijd de handen wassen voor en na een bezoek bij een klant
Feit: zo verklein je de kans om bacteriën over te dragen van de ene naar de volgende klant (of naar jezelf)
Een papieren handdoekje is beter dan een stoffen handdoek
Feit: eenmalig gebruik van een papieren handdoekje om de handen te drogen, verkleint het risico op
overdracht van bacteriën

Perzische tapijten gevraagd!

8.5

Evita Zorg is 62 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

Voor onze nieuwe
ontvangstruimte na de
verbouwing zijn wij op zoek
naar Perzische tapijten. Heeft
u nog een tapijt liggen waar u
eigenlijk van af wil?
Evita is er heel blij mee!
Bel of mail: info@evitalokaal.nl
of 070-314 16 06.
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HYGIENE EN INFECTIEPREVENTIE
Esther Hierck, huishoudelijk verzorgende:

‘Hygiëne belangrijk bij kwetsbare
mensen’
Na 32 jaar in de kraamzorg, stapte Esther Hierck 1,5 jaar geleden over naar Evita Zorg waar ze als
huishoudelijk verzorgende aan de slag ging. Een overstap waar ze geen spijt van heeft, want het contact
met haar klanten geeft haar elke dag dat ze werkt, een flinke portie energie. Hygiënisch werken en alert
zijn op infectiegevaar, zijn haar als voormalig kraamverzorgende natuurlijk zeer bekend en behoren tot
haar normale werkpatroon. Waar let zij zoal op in haar werk als het gaat om hygiëne?
“Net als in de kraamzorg, waar moeder en baby
kwetsbare groepen zijn, werk je in de thuiszorg
ook met kwetsbare mensen, veelal ouderen. En
hygiëne is net als in de kraamzorg enorm belangrijk.
Als huishoudelijk verzorgende let ik er natuurlijk in
de basis op dat het huis schoon is. Maar gewoon
schoon, we gaan niet overdrijven. Waar ik wel altijd
op let, is dat mensen hun handdoeken, vaatdoeken
en theedoeken heel regelmatig wassen, dat kunnen
echt bronnen van infectie zijn.”
Thuishulp A
Afgelopen december behaalde Esther het Thuishulp
A diploma, een waardevolle aanvulling op haar al
bestaande kennis, zo ervaart ze. “Over hygiëne en
infectiepreventie wist ik natuurlijk uit mijn vorige
werk al veel, maar tijdens deze scholing heb ik juist
veel geleerd over ziektebeelden, zoals dementie en
aspecten van medicatie. En ook hoe je hygiënisch
te werk gaat bij een klant die chemotherapie krijgt
bijvoorbeeld.”
“Verder houd ik me aan de regels waar ik me altijd al
aan hield. Ik was mijn handen als ik bij een klant aan
kom en ik was ze als ik weer weg ga. Zo voorkom je
overdracht van bacteriën, ook naar mijn eigen huis
natuurlijk.”
En hoewel het schoonmaken centraal staat, gaat
het werk van Esther veel verder. “Ik neem altijd de
koelkast mee, houd dat ook goed in de gaten, zeker
bij mensen die wat vergeetachtig worden. Maar het
is niet de bedoeling dat wij het huishouden gaan
overnemen natuurlijk, het is hun huis en de mensen
moeten kunnen leven zoals zij dat willen. Het is aan
ons om de risico’s op infectie zoveel mogelijk te
beperken. Dus zie ik echt spullen staan die ver over
datum zijn of waar de schimmel op staat, dan ga ik
daar wel over in gesprek. “

Band opbouwen
Esther geniet elke dag van haar werk bij Evita, de
overstap is haar niet moeilijk gevallen. “Ik zeg altijd
dat ik de leukste klanten van Evita heb, ik heb het bij
iedereen zo naar mijn zin. Het sociale aspect van mijn
werk en de band die ik opbouw met mijn klanten,
dat vind ik echt geweldig. Bij kraamzorg bleef ik
hooguit acht dagen en hup, dan ging ik weer naar de
volgende. Werken in de thuiszorg doe je vaak jaren
bij dezelfde mensen en je leert elkaar echt kennen.
Ik ben soms ook wel een vertrouwenspersoon of
iemand tegen wie je even kunt klagen, want dan
willen mensen hun kinderen daar niet mee lastig
vallen. Ik vind het een eer dat ik dit werk bij mensen
mag doen en er een bijdrage aan kan leveren dat hun
leven tot het eind toe wat leuker en aangenamer is.
Bij Evita krijg ik goed de ruimte en ook de tijd om
aandacht te besteden aan mijn klanten, daar ben ik
erg blij mee.”

Esther aan het werk bij Evita-klant mevrouw E. Feenstra
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HYGIENE EN INFECTIEPREVENTIE
Zorgverlener Tineke van Altena:

‘Mensen moeten zichzelf kunnen
blijven, ondanks zorg’
Tien jaar geleden verruilde Tineke haar werk als
kapper voor een baan als zorgverlener bij Evita
Zorg. Ze volgde de opleiding MMZ3 en werkt
sindsdien in de begeleidingszorg van Evita.
Tineke: “Dat betekent hulp bij persoonlijke
verzorging, wassen, aankleden, steunkousen,
medicatie, maar ook koken en een wandelingetje
maken valt eronder. Vanuit mijn vroegere vak heb
ik altijd wel extra aandacht voor die persoonlijke
verzorging. Ik vind het gewoon belangrijk dat
mensen er goed verzorgd uitzien, zoals zij altijd
waren. Ondanks dat ze zorg nodig hebben, moeten
mensen wel zichzelf kunnen blijven.”
En zo bezoekt Tineke wekelijks een klant met
dementie die in een verpleeghuis woont. “We maken
een praatje en ik hang passende setjes kleding klaar
voor de hele week. Als iemand het niet meer zelf
kan, dan is het fijn om zo toch nog iets van henzelf
te kunnen behouden, zoals ze altijd waren.”
Zorg voor huid en plantjes…
Tineke gaat in haar werk uit van de dingen die
eigenlijk alle mensen prettig en belangrijk vinden.
“Als ik mensen help met wassen, dan smeer ik ze
erna altijd lekker in met een crème. Behalve dat het
veel prettiger is dan met een droge huid te lopen,
is het ook heel belangrijk om de huid te blijven
hydrateren en doorbloeden. Zo verklein je de kans
op doorligwonden of andere infecties. Ik ben er ook
altijd alert op of mensen kleine wondjes hebben. En
wat kost het nou qua extra tijd? Helemaal niets, dat
gaat in één moeite door en ik merk dat mijn klanten
het heel fijn vinden.”
Een ander aspect waar Tineke ook altijd op let, is dat
mensen voldoende water blijven drinken. “Zeker bij
mensen die snel last hebben van blaasontstekingen,
zorg ik dat er altijd een kan of glas water klaar staat.
En als ik dan toch met water bezig ben, ach dan
geef ik de plantjes toch ook even water? En vul ik
de bakjes bij de verwarming even bij. Het zijn kleine
dingen maar ze bevorderen het leefklimaat enorm.
En als mensen bijvoorbeeld nog in de badkamer

Tineke van Altena

zijn, gooi ik vaak even lekker het raam open. Oudere
mensen hebben de thermostaat vaak hoog staan en
alles zit potdicht. Even de lucht verversen, het is zo
belangrijk!”
Als Tineke leerlingen begeleidt, wijst ze hen juist op
die kleine dingen die je allemaal in één moeite door
kunt doen en die toch het verschil kunnen maken.
“Zo heb ik altijd een klein trimmertje bij me. Zie ik
wat haren op een kin of bij mannen bij de neus, dan
haal ik ze zo even weg. Het is voor de mensen zelf
heel prettig om er goed verzorgd uit te zien, maar
ook voor hun naasten. Wat ik ook altijd bij me heb,
is een zogenaamde shampoocap. Een heel handig
ding, dat je even in de magnetron legt, dan op het
haar van de klant plaatst en het haar wordt zo droog
gewassen. Voor mensen die bedlegerig zijn, een heel
fijne oplossing om toch een fris gevoel van gewassen
haren te ervaren. En dan doe ik er nog even van die
handige kleefrollertjes in en de mensen zien er weer
tiptop uit.”
De mens telt
“Bij Evita telt de mens echt en dat merken we omdat
we de tijd krijgen om onze klanten te verzorgen.
Daarbij let ik op wat ze willen, wat ze gewend waren
en probeer ik hun huishouden zoveel mogelijk te
laten zoals het altijd was, dat is heel belangrijk.”
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HYGIENE EN INFECTIEPREVENTIE
Verpleegkundige (in opleiding) Fatima Barkia:

‘Preventie heeft altijd onze aandacht’
Fatima Barkia, verpleegkundige in opleiding (2e jaar MBO-V) houdt zich veelal bezig met complexe zorg
en terminale zorg. Wondzorg is daar vaak een onderdeel van en altijd is er focus op preventie.
“Problemen met de huid ontstaan vaak bij mensen
die immobiel zijn, bijvoorbeeld als zij door ziekte
langere tijd in bed liggen”, vertelt Fatima. “Maar ook
bij ouderen die vooral een zittend leven hebben, ligt
het risico van doorligwonden op de loer. Voor ons als
zorgverleners is dat continu een punt van aandacht.”
Speciale producten
“Als er al een wond is, dan is het zaak om die als team
van zorgverleners blijvend te observeren. Er is dan
ook altijd contact over met bijvoorbeeld de huisarts of
zo nodig een wondverpleegkundige. Welke medicatie
is nodig, welke verzorging, welke producten? Er zijn
veel speciale producten ontwikkeld voor mensen
met decubitus, doorligwonden. Een speciaal matras
of kussen, het kan zoveel schelen, ook in preventieve
zin. Klanten zien soms de noodzaak niet direct, maar
wij leggen het altijd goed uit”, aldus Fatima.
Voeding
“Ook voeding speelt een belangrijke rol bij genezing.
Daar adviseren wij ook over. Zo heb je ouderen die
weinig eten en soms niet gevarieerd genoeg. Dan gaat
de weerstand als vanzelf omlaag en dat is weer niet
bevorderlijk voor het genezingsproces van wonden.
Bovendien ben je veel vatbaarder voor bacteriën en
infecties.”
Schoon werken
Schoon werken is heel belangrijk en Fatima wil graag
dat klanten dat ook goed begrijpen. “We letten altijd
goed op de huid, om te voorkomen dat een wond
bijvoorbeeld groter wordt. Het is ook belangrijk dat
het materiaal waar we mee werken goed geordend,
schoon en droog bij elkaar ligt. We zoeken daar
dus zo nodig samen met de klant een goede plek
voor, dichtbij de plaats waar we meestal de wond
verzorgen, alles om het risico op verspreiding
van bacteriën te verkleinen. Handen wassen bij
binnenkomst en bij het weggaan is van het grootste
belang. En we doen dat met echt goede zeep en
gebruiken het liefst papieren handdoekjes, het is fijn
als klanten die in huis hebben. Hoe meer klanten mee
willen denken over hygiëne, des te beter.”
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Fatima Barkia

Symposia
Omdat de wondzorg en de preventie van
decubitus continu in beweging zijn, volgt Fatima
de ontwikkelingen op de voet. “Ik bezoek symposia
en probeer zoveel mogelijk op de hoogte te blijven
van nieuwe producten of kennis op het gebied van
wondzorg.”
Inloopscholing
“Binnen Evita is er ook veel aandacht voor uiteraard.
In april geef ik samen met een collega voor
zorgverleners een inloopscholing, over het verzorgen
van doorligwonden en het voorkomen ervan. Ook
gaan we in op de noodzaak van vastlegging van wat
je als zorgverlener doet, in het wonddossier van de
klant. Bij blijvend observeren hoort immers ook een
zorgvuldige vastlegging. Voor de klant, de huisarts en
zorgverleners.”

EVITA LOKAAL

Lezingen in Evita Lokaal
Ook in 2019 organiseert Evita informatieve lezingen over uiteenlopende onderwerpen rondom het ouder worden,
verzorgd door professionals van Evita en uit de wijk. Behalve de ochtendlezingen, organiseren wij dit jaar ook twee
avondlezingen. Deze avondlezingen organiseren wij op verzoek van kinderen die veelal overdag werken.
Wanneer: iedere 2e woensdag van de maand, 10.00-12.00 uur
Bijdrage: € 10,00 (incl. koffie/thee)
Aanmelden en informatie: info@evitalokaal.nl of via 070-314 16 06
Woensdagochtend: 10.00 - 12.00 uur
10-april

Advies over het gebruik van medicatie; contra-indicatie,
medicatie combinatie check, medicatie passend bij het ouder
worden.

Apotheker M.A.J.M. Fischer;
Duinrand Apotheek

8-mei

Slaapproblemen bij ouderen; welke slaapproblemen komen vaak
voor? Risico's van slaapmiddelen. Adviezen voor een betere slaap.

Loran van der Hoeven;
GZ-Psycholoog, HMC slaapcentrum

12-juni

Hoe regelt u uw zorg en ondersteuning thuis; wat zijn de mogelijkheden, bij welk loket moet u zijn en hoe financiert u de zorg?

Wijkverpleegkundige; Evita Zorg

10-juli

Wat doet bewegen met uw vitaliteit en daarmee aan kwaliteit
van leven wanneer u 65+ bent? Blijf in beweging, doe het
veilig. Wat zijn de mogelijkheden in de wijk? Diverse korte
workshops.

Robin Hazebroek, Mieke Overgaag,
Jantien Lolcama, Neline Buitenhuis

11-sept.

Muziek en het brein; welke invloed heeft muziek op uw brein? Dr. Caroline Jurgens;
GZ/Neuropsycholoog, HMC

9-okt.

Relaties, rollen en invulling van het leven veranderen als gevolg van ziekte, hoe kunt u daarmee omgaan? Biedt mantelzorgondersteuning een oplossing?

Carien van Ree;
Mantelzorgconsulent Evita Zorg

13-nov.

(levens)Testament. Regeren is vooruitdenken; hoe kunt u op
voorhand zaken regelen zodat uw leven (zoveel mogelijk)
verloopt zoals u dat wilt?

Notaris Sandy Houdijk

11-dec.

Bescherm je brein; beweging, voeding en andere inzichten

Dr. Caroline Jurgens;
GZ/Neuropsycholoog, HMC

Woensdagavond 19.30 - 21.30 uur
15-mei

In gesprek over dementie; voor kinderen en partners van
mensen met dementie.

Dr. Caroline Jurgens;
GZ/Neuropsycholoog, HMC

23-okt.

Hoe regel ik zorg en ondersteuning voor mijn ouders? Waar
moet ik beginnen en wat zijn de financieringsmogelijkheden?

Wijkverpleegkundige; Evita Zorg

Financieel spreekuur

Mocht u vragen hebben over particuliere zorg of de financiering van thuiszorg in het algemeen, dan kunt u
Pascal Noordover of Maarten Rijskamp bereiken tijdens het wekelijks telefonisch financieel spreekuur.
Dit kan op dinsdagen tussen 14 uur en 15 uur en op vrijdagen tussen 12 uur en 13 uur via 070-314 16 03.
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VRIJWILLIGER AAN HET WOORD
Vrijwilliger Jacinta van den Heuvel over werk bij Evita Lokaal:

‘Kijken naar waar behoefte aan is
in de wijk’
Nadat zij jaren in Duitsland woonde in verband met het werk van haar echtgenoot, keerde Jacinta van
den Heuvel een kleine twee jaar geleden weer terug naar Nederland en vestigde zich met haar man in het
Benoordenhout. Het opbouwen van een nieuw netwerk ging dankzij Evita Lokaal heel snel.

Jacinta van den Heuvel op het vertrouwde zonnige bankje voor
Evita Lokaal

Jacinta: “Ik bezocht een grote informatiebijeenkomst
in de wijk, georganiseerd door Evita, en kwam in
contact met de coördinator van Evita Lokaal, Nicole
Bicker. Toen ik aangaf dat ik me graag als vrijwilliger
binnen de wijk wilde inzetten en dat ik daarbij ook
wel verdieping zocht, raakten we in gesprek over
de mantelzorgondersteuning die Evita aanbiedt. Ik
heb de training gevolgd en heb inmiddels een aantal
1-op-1 gesprekken gevoerd met mantelzorgers die
behoefte hebben aan een luisterend oor en wat
praktische ondersteuning.”
Mantelzorggroepen
Twee jaar geleden werden de mantelzorggroepen
opgezet door Evita Lokaal onder supervisie van
consulent Mantelzorg, Carien van Ree. “Ik ben daar
toen ook bij betrokken geraakt en inmiddels zijn er
drie groepen die eens per maand bij elkaar komen.
Het is heel mooi om te zien hoe mantelzorgers elkaar
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daar steunen, herkenning en erkenning vinden bij
elkaar. Ik regel daarnaast de gehele communicatie
en administratie eromheen. En soms komt er wel
eens een individueel gesprek uit voort, waarin ik
wat dieper op persoonlijke zaken in kan gaan met
een mantelzorger. Ik haal enorm veel energie uit
dit werk, leer ontzettend veel van Carien en van de
deelnemers.”
En zoals dat vaak gaat met enthousiaste vrijwilligers,
werd Jacinta ook voor andere activiteiten gevraagd.
Zo is zij lid van de Activiteitencommissie van Evita
Lokaal, die zich bezig houdt met bestaande en
nieuwe activiteiten en de communicatie daar
omheen. “Ik ben ‘hoofd lezingen’ zoals ze het
noemen. Evita Lokaal organiseert elke maand een
informatieve lezing over uiteenlopende onderwerpen
die met zorg en/of welzijn te maken hebben.
Ik heb contact met de spreker, hou bij hoeveel
aanmeldingen er zijn en ben gastvrouw tijdens de
lezing. En sinds kort ben ik elke woensdag gastvrouw.
Ik ontvang dan bezoekers, geef informatie,
telefonisch of aan mensen die langskomen, en ik
zorg dat alles in het Lokaal zo’n beetje reilt en zeilt.”
Respectvol
Jacinta voelt zich inmiddels helemaal thuis bij Evita
Lokaal en kijkt graag ook kritisch mee naar hoe
zaken zijn geregeld. “Het fijne is dat men bij Evita
open staat voor opbouwende kritiek, ik kan nog wel
eens met een wat zakelijke kant naar dingen kijken
en soms is dat best handig. Ik heb in de afgelopen
anderhalf jaar echt leuke contacten opgedaan door
mijn vrijwilligerswerk. De sfeer bij Evita spreekt mij
zeer aan, er wordt respectvol met elkaar om gegaan.
En wat ik heel belangrijk vind, men is gericht op
waar behoefte aan is in de wijk. Niet bezig zijn met
wat je wilt bieden, maar kijken naar wat nodig is.
Ik heb dankzij Evita Lokaal al een aardig netwerkje
opgebouwd en ik voel me nuttig in de wijk, daar ben
ik erg blij mee.”

INSPRAAK
Van de cliëntenraad:

Terugblik 2018
Van klantportaal tot Evita-abonnement: de
Cliëntenraad blikt terug op belangrijke momenten
binnen Evita in 2018.
Sinds 1 januari 2018 is het klantportaal in het
Elektronisch Cliënten Dossier (ECD) geopend. Via
het klantportaal kunnen klanten direct in het eigen
dossier kijken en, voor zover zij dat wensen, ook
terugrapporteren aan Evita. Een aantal klanten maakt
inmiddels gebruik van deze mogelijkheid.
Transparantie
De Cliëntenraad is vanaf het begin over het ECDproject geïnformeerd en vindt het positief dat Evita
op deze manier het meekijken en rapporteren van de
klant in het eigen dossier stimuleert. Het vergroot de
transparantie en het interactieve karakter maakt het
mogelijk de kwaliteit van de zorg- en dienstverlening
waar mogelijk verder te verhogen. Als u ook uw
dossier via internet in wilt kunnen zien, kunt u dit
kenbaar maken bij Evita. Naast klanten kunnen
(wettelijk) vertegenwoordigers inzage krijgen, als
hiervoor toestemming wordt gegeven door de
klant of wanneer de bevoegdheid blijkt uit een
gerechtelijke beschikking of notariële volmacht.
Abonnement
In maart is het Evita-abonnement gelanceerd. Dit
abonnement is in het leven geroepen omdat Evita
in de loop van de tijd veel vragen heeft ontvangen
naar de mogelijkheid om alvast in beeld te zijn
bij Evita voor het moment dat er zorg nodig is.
De mogelijkheid van het abonnement is goed
ontvangen. In 2018 hebben zich 75 abonnees
aangemeld. Zij kregen allemaal een huisbezoek en
werden uitgenodigd voor een speciale bijeenkomst
en diverse lezingen. De Cliëntenraad leidt uit het
aantal abonnees af dat hiermee wordt voorzien in
een behoefte van potentiële nieuwe klanten.

De Cliëntenraad van Evita met op voorgrond vlnr:
Leonoor van Gelder, Janneke van der Does en Simone Stadhouders.
Erachter vlnr: Bartje Schaberg en Carla van Waes.

Klanttevredenheid
Tijdens het jaarlijkse overleg van de Cliëntenraad
met de Raad van Commissarissen, de
Zorgverlenersraad en de directie zijn de uitkomsten
van de klanttevredenheidsonderzoeken en de
zorgverlenerstevredenheidsonderzoeken besproken.
Hieruit is gebleken dat zowel de klanten als de
zorgverleners over het algemeen zeer tevreden zijn
over Evita. Een punt van aandacht blijft de planning
van de korte zorgmomenten. Het is lastig om
hiervoor vaste tijden af te spreken. Evita onderzoekt
wat de mogelijkheden zijn om zoveel mogelijk te
kunnen voldoen aan de wensen van de klanten en
koppelt de bevindingen terug aan de Cliëntenraad.
Voorlopig is ervoor gekozen om voor de korte
zorgmomenten een tijdsblok van twee uur aan te
houden. Binnen die periode komt de zorgverlener bij
de klant.
Er zijn in 2018 geen vragen of opmerkingen bij de
Cliëntenraad binnengekomen die betrekking hadden
op de zorg- en dienstverlening van Evita als geheel.
Individuele vragen worden doorverwezen naar de
directie van Evita of naar de klachtenfunctionaris.
De Cliëntenraad van Evita overlegt vier keer per
jaar met de directie over ontwikkelingen binnen de
organisatie die van belang zijn voor de klant. Heeft u
een onderwerp dat u besproken zou willen hebben in
de Cliëntenraad, mailt u dan naar
cliëntenraad@evitazorg.nl.

De 4 zekerheden van Evita Zorg
• Uw zorg kan direct worden ingezet, 7 dagen per week, 24 uur per dag.
• U kunt terecht voor alle voorkomende hulp thuis: van verpleging tot huishoudelijke hulp.
• U heeft een vast team van zorgverleners dat bij ú past en alle voorkomende hulp kan bieden.
• U wordt altijd en op de afgesproken tijd geholpen.
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Maaike Vedder
e-mail: m.vedder@evitazorg.nl
Kwaliteitsfunctionaris
Carla van Waes
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