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

‘Dit jaar was de  
nieuwjaarsborrel wederom  

gezellig. De sfeer was geweldig  
en de hapjes waren lekker. Er was een hele  

goede ambiance om met elkaar in  
gesprek te kunnen gaan.’

Mw M.M.A.A. Coebergh  
(klant Evita Zorg)

‘Ik vond het  vorig jaar zo gezellig 
dat ik lang heb uitgekeken 

naar de nieuwe uitnodiging.’Dhr. K. Verheul  (klant Evita Zorg)
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VOORWOORD

NATALIE BOMMELJÉ
Directeur Evita Zorg

Omslagfoto
Op de voorzijde van deze nieuwsbrief ziet u een 

klant van Evita Zorg tijdens zijn ochtendwandeling 

met zorgverlener Danielle Blok. Een foto die de 

verbinding die wij bij Evita nastreven prachtig 

illustreert. 

De verbinding met onze klanten is een essentieel onderdeel van 

onze zorgverlening. Onze nieuwsbrief is daar een goed voorbeeld 

van. Op deze manier informeren wij u, maar zoeken wij ook de 

verbinding. Tonen waar wij voor staan, vertellen waar wij goed in 

zijn, getuigen van waardevolle momenten in ons werk. 

Ook de nieuwjaarsborrel aan het begin van het jaar is een moment 

van verbinding. Verbinding tussen onze klanten, zorgverleners, 

kantoorpersoneel, vrijwilligers, mantelzorgers, leden van onze 

raden, partners uit ons netwerk en wijkbewoners. Ook dit jaar 

hebben wij velen van u mogen ontmoeten, hebben we kunnen 

toosten op een goed 2020 en zijn er mooie gesprekken tot stand 

gekomen. Een waardevol moment om het jaar mee te beginnen, 

een moment ook dat wij elk jaar koesteren. Op de binnenkant van 

de omslag van deze nieuwsbrief ziet u een uitgebreide impressie 

in foto’s.

Het nieuwe jaar gaan wij in vol energie en met de focus zoals 

altijd op het leveren van kwalitatief hoogstaande zorg. Om binnen 

onze organisatie actief bezig te blijven met die kwaliteit van zorg, 

werken we dit jaar met kwartaalthema’s, onderwerpen waar we 

drie maanden lang extra de schijnwerper op zetten in scholingen, 

lezingen én in onze nieuwsbrieven. 

Niet alleen vooruit kijken, maar ook stilstaan bij wat achter 

ons ligt. Ook dit jaar organiseerden wij in februari een In 

Memoriam-bijeenkomst waar wij, samen met nabestaanden en 

zorgverleners, de mensen herdachten die ons in het afgelopen 

jaar zijn ontvallen. Een troostrijke en mooie bijeenkomst, waarin 

ook die verbinding weer centraal stond. 

Zoals altijd vindt u nog veel meer informatie in deze nieuwsbrief 

die ook deze keer weer fraai illustreert hoe we bij Evita 

alles onder 1 dak bieden: thuiszorg, opleidingen, lezingen, 

dagbesteding en activiteiten. 

Heeft u nog vragen of opmerkingen? U kunt ze altijd bij mij kwijt: 

n.bommelje@evitazorg.nl of 070-314 16 00.

Verbinding

Inhoud
In memoriam bijeenkomst 4

Vertrek Pascal Noordover 5

Huisdeal 6

Lezingen: slaapproblemen en mondzorg 7

Specialistische zorg 8-9

Mantelzorgers aan het woord 10-11

Lezingen bij Evita 12

Beweeggroep en schilderclub 13

Van de Cliëntenraad 14



4  |  Nieuwsbrief maart 2020

In februari heeft ons het bericht bereikt dat onze oud-medewerker  

Riek de Jong – Niemeijer is overleden. 

Riek heeft een aantal jaar voor Evita gewerkt als verpleegkundige.

We betreuren haar overlijden zeer en wensen haar dierbaren veel sterkte met het verlies.

ACTUEEL

Op donderdag 13 februari jongstleden, werd bij Evita 

de jaarlijkse In Memoriam-bijeenkomst gehouden. 

Hierbij zijn klanten herdacht die in 2019 zijn 

overleden. 

Zowel voor de nabestaanden als voor de Evita-

zorgverleners een waardevol moment. Want terwijl 

er in de laatste levensfase vaak heel intensief gedeeld 

wordt in een wezenlijk stuk van het leven, houdt het 

contact na het overlijden vrij abrupt op. Hoe mooi is 

het dan om met alle betrokkenen stil te staan bij het 

verlies en terug te blikken op het leven en sterven van 

een dierbare?

De sfeer tijdens het In Memoriam was warm en 

intiem. Mieke Overgaag, zorgverlener van Evita 

Zorg, leidde de bijeenkomst en las enkele passende 

gedichten voor. De nabestaanden hebben allen 

een lichtje aangestoken en hierbij de naam van 

hun dierbare genoemd. De klanken van een harp, 

bespeeld door Esther Wijnhamer, brachten verstilling 

en troost. De bijeenkomst werd afgesloten met een 

lichte maaltijd en de gelegenheid om met elkaar na 

te praten. Het was een bijzondere avond, waarin 

menselijke verbinding gevoeld kon worden.

 

Verstilling en troost tijdens  
In Memoriam
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ACTUEEL

Na dertien jaar bij Evita Zorg te hebben gewerkt in de functie van directeur, neemt Pascal Noordover dit 
voorjaar afscheid van de organisatie die hij zag groeien tot de volwassen en unieke thuiszorgorganisatie 
die het nu is. Een terug- en vooruitblik.

Met een glimlach kijkt Pascal terug op die eerste 

jaren: “We begonnen heel kleinschalig met het ideaal 

om mensen zo lang mogelijk thuis te laten wonen. 

Gaandeweg kwam er natuurlijk steeds meer aandacht 

voor de kwaliteit van de zorg en uitbreiding van 

de dienstverlening. We zijn ons toen vooral gaan 

focussen op onze toegevoegde waarde in Den Haag. 

We wilden naast het leveren van zorg achter de 

voordeur worden tot een organisatie die midden in 

de wijk functioneert.”

Evita Lokaal

“Dat is ons met het Evita Lokaal heel goed 

gelukt. Als ik nu kijk naar alle activiteiten die daar 

worden georganiseerd, inclusief de lezingen 

en de dagbesteding, dat hadden we toen nooit 

kunnen denken. Het is ook echt iets om trots 

op te zijn: uit dat relatief kleine begin zijn nu de 

drie labels voortgekomen van Evita Zorg, Evita 

Lokaal en niet te vergeten de Evita Academie 

waar we onze eigen zorgverleners opleiden en 

ontwikkelingsmogelijkheden aanbieden. Hiermee 

hebben wij echt een uniek concept, ik ken geen 

thuiszorgpartijen die het zo doen als wij. En dan 

zijn we ook nog eens een kleinschalige organisatie 

waardoor je echt aandacht kunt houden voor je 

klanten, je medewerkers en je zorgverleners.” 

Professionalisering

Trots dus op de groei die Evita in de afgelopen 

jaren heeft doorgemaakt, die ook zorgde voor een 

groeiende professionalisering van de organisatie. 

Pascal: “De groei van het bedrijf vraagt om een 

professionele organisatie met specialisten op diverse 

plekken. Ik ben een generalist en weet van veel dingen 

iets en dat paste ook heel lang in de organisatie. 

Langzamerhand ben ik taken gaan overdragen aan 

anderen met een eigen verantwoordelijkheid, zoals 

onze manager zorg en onze manager planning.”

Er blijft nu vooral op het gebied van financiën een taak 

liggen en daar hebben we echt een specialist 

voor nodig. Iemand die met meer focus en 

achtergrondkennis met financiën bezig is en ook de 

kennis in huis heeft over innovatie op dat gebied. Die 

specialist ben ik niet en nu we een goed en stevig 

team op kantoor hebben, is het voor mij persoonlijk 

ook een mooi moment om na 13 jaar de pijlers te 

gaan verzetten. Ik trek de deur met een gerust hart 

achter me dicht, ook al zal ik het wel missen. Ik ben 

vooral dankbaar dat ik lang onderdeel was van deze 

geweldige onderneming, die ik samen met Natalie 

Bommeljé en alle andere collega’s heb opgebouwd. Ik 

hoop overigens wel als bestuurder van Evita Lokaal de 

verbinding met de organisatie te behouden, dan kan ik 

het toch nog een beetje blijven volgen.”

Pascal Noordover & Natalie Bommeljé, die als algemeen directeur aanblijft.

Scheidend directeur Pascal Noordover:

‘Dankbaar dat ik onderdeel was
van een geweldige onderneming’

Natalie Bommeljé, algemeen directeur:  
“We sluiten een hele mooie ondernemersreis af, 
waarin we samen veel hebben bereikt. Ook al 
zijn zulke stappen goed voor de volgende fase 
en groei van een organisatie, zal ik Pascal als 
compagnon zeker gaan missen.”
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Op 20 maart verzorgde Ruben Troostwijk van 
het digitale platform ‘Huisdeal’ de maandelijkse 
lezing bij Evita. Hij gaf een overzicht van de 
mogelijkheden die er zijn voor ouderen om zo lang 
mogelijk zelfstandig en met financieel comfort te 
blijven wonen in hun eigen huis. Hieronder een 
korte samenvatting van zijn lezing.  

Financiële vrijheid

De overheid stimuleert ouderen zo lang mogelijk 

in hun eigen huis te blijven wonen. Veel ouderen 

merken echter dat het onderhoud van het huis hen 

opbreekt. Om thuis wonen voor ouderen met een 

eigen woning zowel qua onderhoud als ook financieel 

aantrekkelijk te houden en mogelijk nog wat extra 

financiële vrijheid te creëren, zijn er de afgelopen jaren 

diverse producten geïntroduceerd die senioren de 

mogelijkheid geven om de opgebouwde overwaarde 

(het huis is meer waard dan de hypotheek) van hun 

eigen woning te verzilveren en toch in hun vertrouwde 

woning en woonomgeving te blijven wonen.

Over Huisdeal

Troostwijk legde uit dat Huisdeal huiseigenaren met 

overwaarde in hun huis de mogelijkheid biedt om op 

een laagdrempelige manier hun huis te verkopen en 

vervolgens weer terug te huren. Huisdeal koopt uw 

huis voor 90% van de vrije verkoopwaarde. De huur 

die u betaalt, is op jaarbasis 5% van de verkoopprijs van 

uw woning. Alle eigenaarslasten (zoals onderhoud) 

komen voor rekening van Huisdeal. Aan het traject 

met Huisdeal zijn, behalve de overeengekomen huur, 

geen kosten verbonden.

Digitaal platform

Huisdeal is een digitaal platform, met aan de ‘voorkant’ 

de mogelijkheid voor huiseigenaren om op een 

laagdrempelige manier hun huis te koop aan te bieden 

en geautomatiseerd een offerte ‘sale-and-lease-back’ 

te ontvangen. Aan de ‘achterkant’ is het platform 

gekoppeld aan diverse  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

relevante databases, die op postcodeniveau 

(nagenoeg) real-time de marktliquiditeit en historische 

prijsontwikkeling van de (koop/huur) woningmarkt 

vaststellen. Hiermee worden het bod op de 

koopwoning alsook de te offreren huurprijs bepaald. 

Andere oplossingen

Huisdeal kan een goede oplossing zijn voor veel 

huiseigenaren, maar afhankelijk van de persoonlijke 

situatie kan een andere overwaarde-verzilveroplossing 

beter geschikt zijn. Om de achtergronden van 

de markt beter inzichtelijk te krijgen en om de 

verschillende productvormen en producten te 

beschrijven, heeft Huisdeal een overzicht (een 

zogenoemd Whitepaper) beschikbaar, waarin de markt 

evenals het verschil tussen vijf hypothecaire- en vier 

niet-hypothecaire producten worden beschreven en 

toegelicht. 

Verschillen in belangrijke criteria zoals Loan To Value 

(schuldrest t.o.v. de waarde van de woning), hoogte 

rente/huur en leeftijdscriteria komen daarin aan de 

orde. 

Dit overzicht is opvraagbaar via info@huisdeal.com. 

Troostwijk gaf aan dat het belangrijk is om de diverse 

mogelijkheden goed door te nemen en zich te laten 

adviseren door een onafhankelijke adviseur.

Voor vragen of meer informatie kunt u contact 

opnemen met Ruben Troostwijk via 

ruben@huisdeal.com of via 06 545 434 43. 

U kunt ook een kijkje nemen op www.huisdeal.com

Ruben Troostwijk

Digitaal platform Huisdeal

Financieel aantrekkelijk 
thuis blijven wonen

ACTUEEL
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In de lezingen die Evita maandelijks organiseert, laten wij professionals van binnen en buiten onze 
organisatie aan het woord over tal van specialistische onderwerpen die met het ouder worden te maken 
hebben. In april en mei is er aandacht voor mondzorg en voor slaap.

Mondzorg op hogere leeftijd

Op woensdag 15 april spreekt tandarts Stephanie 

Timmermans-Krijt over het belang van goede 

mondzorg op hogere leeftijd. Naarmate mensen 

ouder worden, raakt mondzorg nogal eens op de 

achtergrond. Bepaalde aandoeningen zoals Parkinson, 

reuma, een beroerte of (beginnende) dementie 

kunnen ervoor zorgen dat de poetsbeweging 

niet meer goed uitgevoerd kan worden. Dat kan 

de mondverzorging bemoeilijken, waardoor de 

gezondheidssituatie verder kan verslechteren. 

Tandarts Timmermans gaat tijdens de lezing in 

op het belang van goede mondgezondheid bij 

kwetsbare ouderen. Aan de orde komen taboes 

rondom mondzorg, specifieke mondproblemen en 

aandachtspunten waar op gelet moet worden. Verder 

is er natuurlijk ruimte voor vragen. Deze informatie 

bijeenkomst is bedoeld voor ouderen en/of hun 

mantelzorgers.

Slaapproblemen bij ouderen

Op vrijdag 15 mei spreekt GZ-psycholoog Lorân 

van der Hoeven van het HMC slaapcentrum 

over slaapproblemen bij ouderen. Hij gaat in op 

veranderingen in het slaapritme bij het ouder worden, 

wanneer je kunt spreken over slapeloosheid en over 

wat we verstaan onder slaapbeleving. Hoeveel slaap 

hebben we nu eigenlijk nodig als we ouder worden 

en is dat voor ieder mens hetzelfde? Is het slikken van 

slaapmedicatie wel of juist niet verstandig? Van der 

Hoeven gaat uiteraard ook in op uw vragen.

Tandarts Stephanie Timmermans-Krijt

GZ-psycholoog Lorân van der Hoeven van het HMC slaapcentrum

 

Lezingen over mondzorg en slaap

ACTUEEL

Aanmelden: 
Tijd: 10.00-12.00 uur

Kosten: € 10,00

Aanmelden: info@evitalokaal.nl

of bel 070-314 16 06.

Een overzicht van alle lezingen in 2020 vindt u op 

pagina 12.
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KWALITEIT VAN ZORG

De aandacht voor kwaliteit van zorg is altijd al groot binnen 
Evita. Om binnen onze organisatie de focus op die kwaliteit 
te benadrukken, werken we in 2020 met zogenaamde 
kwartaalthema’s: Specialistische zorg, Dossier van de klant, 
Medicatieveiligheid en Vitaliteit, mobiliteit en valpreventie. 

Elke drie maanden besteden we extra aandacht aan één onderwerp binnen onze organisatie dat te maken 
heeft met de kwaliteit van onze zorgverlening. Doel is vooral om zowel in- als extern het bewustzijn te 
bevorderen van wat we allemaal in huis hebben aan expertise en dienstverlening. 
In de nieuwsbrief besteden wij hier gedurende dit jaar ook aandacht aan. 

De eerste drie maanden van dit jaar staat de 

schijnwerper op specialistische zorg. Dit betekent 

onder meer dat in de inloopscholingen voor onze 

zorgverleners aandacht is voor specialistische 

onderwerpen zoals omgaan met zorgmijding en 

zorgvragen vanuit een psychiatrisch beeld, ALS 

zorg en complementaire zorg. Belangrijk voor 

de ontwikkeling van onze zorgverleners om hun 

kennis te blijven bijhouden. Maar ook goed voor 

zorgverleners om weer eens precies te weten wat 

wij allemaal in huis hebben. Niet alle zorgverleners 

weten dat van elkaar. Bovendien zien wij graag dat 

zorgverleners zich blijven ontwikkelen. De scholingen 

worden zoveel mogelijk door interne deskundigen 

gegeven en anders door partners uit ons netwerk. 

Ook voor (toekomstige) klanten van Evita is het 

belangrijk om te weten wat Evita allemaal in huis 

heeft. Zo worden in de maandelijkse lezingen door 

professionals specifieke onderwerpen toegelicht. Zo 

sprak in februari huisarts M. de Groot over wensen 

tijdens de laatste levensfase en komen in april en mei 

respectievelijk mondzorg en slaapproblemen aan de 

orde (zie ook pagina 7 en 12).

Alle expertise in huis

“Wij bieden meer dan veel mensen weten”, aldus Natalie 

Bommeljé, directeur Evita Zorg. “Wat ons onderscheidt, 

is dat we een thuiszorgorganisatie zijn die meereist 

met onze klant in alle levensfasen. Van een start met 

lichte huishoudelijke hulp tot aan ondersteuning in de 

laatste levensfase, mensen hoeven bij ons niet weg. Wij 

kiezen daar ook heel bewust voor, klanten moeten zich 

veilig voelen bij ons en weten dat wij er voor hen zijn 

tot aan de dood. Dat kun je gerust heel specialistisch 

noemen, dat wij al die expertise in huis hebben. Onze 

wijkverpleegkundigen staan als adviseur echt naast 

de klant om samen met de klant de zorgvraag goed in 

beeld te krijgen. De wens van de klant staat voorop, wij 

leveren maatwerk.”

Vaste teams

Maaike Vedder, manager zorg, licht toe: “In de 

verschillende fasen waarin onze klanten zich bevinden, 

zoeken wij ook steeds die zorgverlener die de specifieke 

expertise in huis heeft. Als bijvoorbeeld een klant 

cognitief achteruit gaat, is het belangrijk dat er een 

zorgverlener wordt ingezet die kan signaleren en 

ondersteuning kan bieden. We houden ook nauw 

contact met mantelzorgers. Zij zijn, zeker als het 

gaat om klanten met dementie, de ogen en oren in 

huis. Waar nodig kunnen wij ook een beroep doen op 

Maaike Vedder (l) in gesprek

Maatwerk leveren is ons specialisme

Evita ondersteunt de 
klant in alle levensfasen

1e kwartaal:
Specialistische 

Zorg
2e kwartaal:
Het dossier
van de klant

3e kwartaal:
Medicatie 
veiligheid

4e kwartaal:
Vitaliteit, mobiliteit
& valpreventie
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Caroline Jurgens, GZ-neuropsycholoog, die handvatten 

kan geven over hoe om te gaan met veranderend 

gedrag bijvoorbeeld. Een heel ander voorbeeld is bij 

terminale zorg. We leiden ook hier steeds meer mensen 

specifiek voor op, zodat zij in een klein vast team om de 

klant heen kunnen staan. Wij werken sowieso altijd met 

vaste teams, belangrijk voor klanten om zich vertrouwd 

en veilig bij ons te voelen. Bovendien zijn wij in staat om 

lange blokken zorg te bieden.”

Complementaire zorg

Mirjam Wijsbeek, wijkverpleegkundige en deskundige 

terminale zorg, geeft intern veel kennis door over 

complementaire zorg in de laatste levensfase. 

“Complementaire zorg is eigenlijk een verdieping 

van de reguliere zorg. Het gaat om het echt op zoek 

gaan naar het proces waar iemand in zit. Soms geeft 

een klant aan veel pijn te hebben. Je kunt dan gaan 

kijken of er misschien een angst achter zit. Vaak is dat 

wel zo, door het gesprek erover aan te gaan, kun je 

mensen echt helpen. Maar ook een voetmassage of een 

inwrijving met oliën, muziek of een andere vorm van 

kunst: het zijn allemaal complementaire aspecten van 

zorg die iemand in zijn proces kunnen ondersteunen. 

Het gaat erom dat je in verbinding komt met iemand. 

Binnen Evita willen we die vaardigheden en kennis 

breed in de organisatie delen. Hoewel ik weet dat er 

veel zorgverleners zijn die deze aanpak vanuit zichzelf 

al hebben ontwikkeld. Bovendien: deze vorm van zorg 

is ook heel goed inzetbaar bij mensen met dementie en 

andere aandoeningen, muziek en aanraking kan zoveel 

teweeg brengen.”

Ondersteuning mantelzorgers

Het leveren van passende zorg vanuit de wens van 

de klant, is het vertrekpunt van alle dienstverlening 

van Evita. Daar horen bijvoorbeeld ook de diverse 

ondersteuningsmogelijkheden voor mantelzorgers 

bij. Van de cursus mindfulness bij Evita Lokaal tot 

de individuele of groepsondersteuning. Ook de 

dagbesteding is een heel specialistische dienstverlening 

die mensen met cognitieve achteruitgang een veilige 

en stimulerende plek biedt. Aan de andere kant geeft 

het mantelzorgers momenten van rust. Maar ook 

het abonnement richt zich op het snel en passend 

aansluiten op een zorgvraag als die ontstaat. 

Zet geld opzij voor zorg

Natalie: “Ik geloof erg in de Unique Patient Journey, een 

reis waar wij deel van uitmaken. De klant gaat steeds 

meer eigen keuzes maken. Dat kan ook de keuze zijn 

om nog vóór er zorg nodig is, abonnee te worden. 

Je kiest dan zelf voor de club die jou zorg mag gaan 

leveren. Wij bieden de mogelijkheid om alle zorg onder 

1 dak te halen. Het begint soms met een paar uurtjes, 

maar dat kan uiteindelijk gaan tot 24 uur per dag. In 

de huidige tijd is de financiering van zorg complex en 

wordt daar ook steeds meer in geknipt. Ik ben echt van 

mening dat mensen zich er bewuster van moeten zijn 

dat als je de eigen regie op je leven wilt blijven houden, 

daar ook een waarde aan vast zit. Zo zetten mensen 

geld opzij voor een vakantie of onderhoud van het huis, 

maar we moeten erheen dat mensen dat ook doen voor 

goede zorg later. “

Meedenken over financiering

“Ook het meedenken over financiering, het maximale 

uit een indicatie halen, daar zijn wij bij Evita heel 

sterk in. Onze wijkverpleegkundigen, en dat is echt 

ook uniek, kennen het hele financieringssysteem 

van binnen en buiten en kunnen daar prima over 

adviseren. Evita is gecontracteerd voor alle zorg thuis 

dus wij hebben alle kennis in huis over de diverse 

indicaties en financieringsmogelijkheden. Ook kunnen 

wij onze inzet leveren vanuit een combinatie van 

financieringsvormen.”

Mirjam Wijsbeek (l) op huisbezoek
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MANTELZORGERS AAN HET WOORD

Vier jaar geleden wandelde Just Jongeleen bij Evita Lokaal naar 
binnen om te zien wat daar aan activiteiten geboden werd. Zijn 
moeder ging cognitief achteruit en begon zich sociaal terug te 
trekken. De hoop was dat ze bij Evita Lokaal weer wat onder de 
mensen zou komen.  

 
Nu, vier jaar later, kijken Bonno en zijn broer Just met 

tevredenheid terug op de afgelopen jaren, waarin 

Evita Zorg én Evita Lokaal een belangrijke rol hebben 

gespeeld en nog steeds spelen in de wens van hun 

moeder om zo lang mogelijk zelfstandig te blijven 

wonen. 

Bonno: “We wisten dat onze moeder achteruit aan 

het gaan was en van dementie weten we allemaal dat 

het er niet beter op wordt. Er was een indicatie voor 

zorg, maar onze moeder had en heeft nog steeds een 

vurige wens om onafhankelijk te zijn en zelfstandig 

te wonen. Thuiszorg accepteerde ze niet. Wat we 

echter vooral belangrijk vonden op dat moment, 

was dat ze meer onder de mensen zou komen. 

De dagbesteding van Evita Lokaal leek voor haar 

heel geschikt. Pas toen kwam ik er eigenlijk achter 

dat Evita Zorg er ook nog is, voor het leveren van 

thuiszorg.”

Dagbesteding

Just vult aan: “En die was opeens nodig toen zij aan 

staar werd geopereerd. Onze moeder ziet zorg thuis 

als een noodzakelijk kwaad en vindt het nog steeds 

moeilijk te accepteren, maar dat moment was wel 

een goede reden om zorgverleners van Evita bij haar 

thuis te introduceren.”

Sindsdien bezoekt mevrouw K. Jongeleen zo’n twee 

à drie keer de dagbesteding van Evita Lokaal, waar 

ze het meestal erg naar haar zin heeft. “Meestal”, legt 

Just uit met een bijna verontschuldigende glimlach, 

“want onze moeder heeft een gebruiksaanwijzing. 

Als het even niet goed gaat, dan komt het ook de 

rest van de dag niet meer goed. Daar moet je mee 

om weten te gaan en bij Evita Lokaal hebben ze die 

sociale acrobatiek om het dan toch weer goed te 

krijgen. Weer even wat aandacht, rustig een sigaretje 

roken of haar laten meehelpen in de keuken, dat 

werkt heel goed voor haar.”

Ondersteuning geeft rust

Voor beide broers zijn de dagdelen dat hun moeder 

in Lokaal aanwezig is, momenten van rust. Just: “Wij 

gaan dagelijks minimaal 1 keer bij haar langs. Als wij 

weten dat ze bij Evita Lokaal is, is dat echt een fijn 

idee. Dan komt er ook nog twee keer per dag een 

zorgverlener van Evita Zorg langs, dat betekent toch 

Mantelzorgers Just en Bonno Jongeleen over aanbod Evita

‘Evita Zorg en Lokaal 
mooie combinatie voor 
onze moeder’

Mevrouw Jongeleen biedt een helpende hand in de keuken van 

Evita Lokaal

1e kwartaal:
Specialistische 

Zorg
2e kwartaal:
Het dossier
van de klant

3e kwartaal:
Medicatie 
veiligheid

4e kwartaal:
Vitaliteit, mobiliteit
& valpreventie
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dat er ook nog twee keer iemand aanwezig is en er 

aandacht is voor haar. Echte zorg accepteert zij niet, 

ook al heeft ze die wel nodig. Het is nu vooral toch 

de aandacht en aanwezigheid. En voor ons twee 

keer per dag goed opgeleide ogen die meekijken en 

kunnen signaleren als dat nodig is.” 

Bonno: “Onze moeder is een sociale eter. Als zij 

alleen thuis is, zal ze niet goed eten. Vandaar dat 

er bij het avondeten een zorgverlener van Evita 

aanwezig is, zodat zij die maaltijd wel eet. De sociale 

kant van de zorg is op dit moment voor ons heel 

belangrijk, hoewel er meer nodig zou zijn. Dat gaat er 

bij onze moeder nog niet in.”

Respect voor kwaliteit zorg

Het contact met Evita beoordelen de broers als heel 

positief, hoewel zij als tip meegeven dat er nog wel 

wat meer afstemming zou kunnen zijn tussen Evita 

Lokaal en Evita Zorg. Bonno: “Dat de zorgverlener 

op zaterdag weet dat onze moeder op tijd op de 

bus moet worden gezet om naar de dagbesteding 

te gaan. Overal zijn natuurlijk verbeterpunten, maar 

over het algemeen loopt het heel goed hoor. We 

hebben groot respect voor de kwaliteit en vooral 

betrokkenheid van zorg en ondersteuning die onze 

moeder van Evita ontvangt. Zonder Evita had ze 

het nooit zo lang gered om zelfstandig te blijven 

wonen. Wij adviseren mantelzorgers om eerder 

met ondersteuning of zorg te starten dan je denkt 

dat nodig is. Ook wij hadden er eerder aan moeten 

beginnen, denken we nu. Het geeft zo’n rust als je 

weet dat je moeder het fijn heeft.”

Just (links) en Bonno Jongeleen bij Evita Lokaal
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Ook dit jaar 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 
weer twee avondlezingen. Deze lezingen organiseren 
wij op verzoek van kinderen die veelal overdag werken 
en toch behoefte hebben aan deze informatie. 

Wanneer: maandelijks
Bijdrage: € 10,00 (incl. koffie/thee)
Aanmelden en informatie: info@evitalokaal.nl 
of via 070-314 16 06

Ochtendlezingen: 10.00 - 12.00 uur

15 april Het belang van goede mondzorg. Het belang van 
goede mondzorg, oorzaak en behandeling van diverse 
mondproblemen, advies ten aanzien van mondverzorging 
en voeding. 

Stephanie Timmermans-Krijt, 

Tandarts

15 mei Slaapproblemen bij ouderen. Adviezen voor een goede 
slaap en wat verstaan we onder een goede slaap? Wanneer 
spreken we van slaapproblemen en wat kunnen we daaraan 
doen?

L. van der Hoeven,  

GZ Psycholoog

19 juni Testament en wilsbeschikking. Hoe kunt u op voorhand 
zaken regelen zodat uw leven (zoveel mogelijk) verloopt 
zoals u dat wilt? Behandeld worden het (levens)testament en 
wilsbeschikking.

Sandy Houdijk, 

Maaldrink notarissen

21 augustus Zorg en Begeleiding organiseren. Hoe is de zorg geregeld in 
Nederland? Waar kunt u voor welke vraag terecht? Wat zijn 
mogelijkheden?

Maaike Vedder, 

Manager Zorg Evita

18 september Bijsluiters en bijwerkingen. Hoe leest u bijsluiters en kunt u 
omgaan met  bijwerkingen van geneesmiddelen?

Marc Fischer, 

apotheker

16 oktober Voedzaam eten als u ouder wordt. Hoe belangrijk is 
voedzaam eten als u ouder wordt? Achtergrond informatie 
en tips voor gezonde en gemakkelijke maaltijden.

Berenice Jaime, 

Diëtist

20 november Vergeetachtig of dement? Geheugenklachten horen bij 
de normale veroudering, maar wanneer spreek je nu van 
dementie? 

Caroline Jurgens, 

GZ/Neuropsycholoog

8 december Het belang van het erkennen van kwetsbaarheid.  Uit 
onderzoek blijkt dat mensen die verhoogd kwetsbaar zijn 
op een of meerdere gebieden een hoger risico hebben op 
functionele achteruitgang, complicaties en zelfs ook een 
hoger risico op overlijden. Wat is kwetsbaarheid en hoe 
herkent u dit? Tips en adviezen over welke invloed u zelf 
heeft op kwetsbaarheid. 

Sandra Raaijmakers, 

Internist ouderengeneeskunde

Avondlezingen: 19.30 - 21.30 uur

27 mei Veranderend gedrag bij dementie. Tips en adviezen om met 
veranderend gedrag om te gaan.

Dr. Caroline Jurgens, 

GZ/Neuropsycholoog

20 oktober Zorg en begeleiding organiseren. Hoe is zorg en 
ondersteuning georganiseerd in Nederland? Waar te 
beginnen en bij wie?

Maaike Vedder, 

Manager Zorg Evita

ACTUEEL

Overzicht lezingen in 2020
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EVITA LOKAAL

Elke maandagmiddag is er in Evita Lokaal een schilderclub. Onder 
deskundige leiding van Mariët Brouwer, (opgeleid als beeldend 
kunstenaar én zorgverlener bij Evita) gaan de deelnemers aan de slag 
met verf en penselen. Met een eigen idee of met inspiratie door Mariet 
worden mooie resultaten geboekt. Er zijn nog enkele plekken vrij op de 
maandagmiddag, dus: heeft u altijd al willen (leren) schilderen? Of wilt u 
juist een oude hobby weer oppakken? Kom dan naar de schilderclub van 
Evita Lokaal en ga aan de slag!

Maandag van 13.30-15.30 uur
Kosten: € 12,50 (incl. materiaal en koffie/thee)
Aanmelden en informatie: info@evitalokaal.nl of via 070-314 16 06

Sinds 18 maart is het mogelijk om deel te nemen aan onze nieuwe 
Beweeggroep. Niet alleen om te wandelen maar ook om te werken 
aan balans en kracht. Teun van der Klis, NatuurlijkSportief trainer en 
gespecialiseerd fysiotherapeut, begeleidt met zeer veel enthousiasme  
deze wandelingen in de buitenlucht in de omgeving van Evita Lokaal.  

De focus ligt op wandelen en ondertussen praktische vaardigheden en 
bewegingen uit het dagelijks leven aanscherpen en bijhouden. Traplopen, 
staan, zitten, bukken en tillen bijvoorbeeld. Door gevarieerd te blijven 
bewegen, blijven lichaam en geest soepel en sterk.
Heeft u zin in fijne en nuttige voorjaarswandelingen?  
Meld u dan nu aan en werk aan uw conditie!

Iedere woensdag 12.30 – 13.30 uur
Kosten: Strippenkaart € 50,00 (5 x deelname)
Aanmelden en informatie: info@evitalokaal.nl of via 070-314 16 06

Weer plek op de schilderclub!

Werken aan balans en kracht met de 
Evita-beweeggroep

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.

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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INSPRAAK

Onze cliëntenraad doet ieder jaar verslag van de belangrijkste zaken die zij in het voorgaande jaar 
hebben behandeld en ingebracht binnen onze organisatie. De cliëntenraad overlegde ook in 2019  ieder 
kwartaal met de directie over de belangrijkste punten van het voorgaande  kwartaal, zoals verzuim 
en vitaliteit, technologie, de Evita Academie en werving van nieuwe zorgverleners. Hier leest u een 
samenvatting van de belangrijkste gespreksonderwerpen en ingebrachte verbeterpunten.

Veilig klantinformatie uitwisselen

Het afgelopen jaar zijn  meer klanten gebruik gaan 

maken van de mogelijkheid om zelf in te loggen in 

het ECD via het klantportaal ‘Puur van jou’. In 2019 

heeft Evita het veilig uitwisselen van informatie verder 

geprofessionaliseerd. Het beveiligd mailen voor 

kantoormedewerkers en zorgverleners die in vaste 

dienst zijn, is gerealiseerd. Hoewel de communicatie 

over klanten vooral via de (reeds beveiligde) 

rapportage in het ECD gaat, is het goed dat zij, als het 

nodig is, de mogelijkheid hebben om veilig te mailen. 

Klanttevredenheid

De klanttevredenheid is in 2019 uitgevraagd 

via een nieuwe methode. De uitkomsten zijn 

besproken tijdens het jaarlijkse overleg met de 

zorgverlenersraad, de RvC, de directie en de 

cliëntenraad. De cliëntenraad heeft voorgesteld om 

als verdieping op de meting van klanttevredenheid 

in 2020 een spiegelbijeenkomst voor klanten te 

organiseren. Bij een dergelijke bijeenkomst kunnen 

klanten anoniem input geven aan de organisatie. Het 

doel van de bijeenkomst is om uw suggesties voor 

kwaliteitsverbeteringen, wensen en nieuwe ideeën op 

te halen. U zult in 2020 worden geïnformeerd over de 

spiegelbijeenkomsten.

Medicatieveiligheid

Vast onderdeel van het cliëntenraadoverleg is 

een update over medicatieveiligheid. De meeste 

meldingen van fouten gaan over medicatie. Evita blijft 

hier continu aandacht aan besteden door meerdere 

scholingen per jaar aan te bieden aan zorgverleners. 

Evita abonnement

Er wordt door potentieel nieuwe klanten veel gebruik 

gemaakt van het Evita abonnement en het in 2019 

geïntroduceerde Plus-abonnement. Zij vinden het 

fijn bij Evita in beeld te zijn. Het geeft een vertrouwd 

gevoel en als het nodig is, kan de zorg snel worden 

ingezet. 

Nieuwe voorzitter

Begin 2020 namen na jaren van actieve inzet 

Leonoor van Gelder en Simone Stadhouders afscheid 

van de Cliëntenraad. Janneke van der Does is de 

nieuwe voorzitter van de Cliëntenraad geworden. 

 

Jaarverslag Cliëntenraad

Nieuwe voorzitter van de Cliëntenraad Janneke van der Does

Belangstelling voor de cliëntenraad?

Evita Zorg zoekt twee nieuwe leden voor de Cliëntenraad. U kunt zich hier uiteraard voor aanmelden bij 

Evita, maar u kunt zich ook melden bij de Cliëntenraad zelf, zij kunnen uit eigen ervaring meer informatie 

verstrekken over de inhoud van het werk. Ook kunt u contact opnemen met Natalie Bommeljé, 

070-314 16 00. Evita Zorg: info@evitazorg.nl of clientenraad@evitazorg.nl 
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‘Het is goed dat Evita  
deel uitmaakt van de wijk.  

         Wij waarderen de succesvolle combinatie
         van zorg en ondernemerschap. Goed om
         hier aanwezig te zijn en het jubileum van

     Evita te kunnen vieren. Mijn felicitaties!’

Dhr. C. Pennington de Jongh  
(voorzitter wijkvereniging  

Benoordenhout)

‘Ik was voor het eerst  

aanwezig en heb er van genoten.  

Ik was verrast over alles.

Het was zo goed verzorgd:  

een mooie toespraak, heerlijke hapjes  

en gezellige mensen.’

Mevrouw E.G. Beusker  

(klant Evita Zorg)



Directie

Natalie Bommeljé

Pascal Noordover

GZ-Neuropsycholoog 

Dr. Caroline Jurgens 

c.jurgens@evitazorg.nl

Wijkverpleegkundigen 

070-314 16 02

Maaike Vedder (manager zorg)

Noor van den Bergh 

Elized Gustina

Mirjam Wijsbeek

Arianne Isabella
(junior-wijkverpleegkundige)

Judith Dijkshoorn (coördinator klanten)

Fleur Kloppenburg 

(afdelingscoördinator front-office)

 

Planning

070-314 16 04

Susan Geerlofs

Sanne Haan

Annelies Haspers

Handan Ikiz

HR

070-314 16 05

Ellis Timmerman 

PR en Communicatie

070-314 16 00

Ilja Hector

Praktijkopleider

070-314 16 00

Fatima Barkia Hafdi

Administratie

070-314 16 03

Maarten Rijskamp 

Office Manager

070-314 16 00

Daniela Boerboom

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

Janet Vermeeren

janet.vermeeren@hotmail.com

Klachtenfunctionaris

06-11861779

Carien van Ree

klachtenfunctionaris@evitazorg.nl

Kwaliteitsfunctionaris

Carla van Waes

kwaliteitsfunctionaris@evitazorg.nl

Zorgverlenersraad

Miriam van den Berg

Nicolette Wenemoser

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

t 070-314 16 00
info@evitazorg.nl

www.evitazorg.nl/opleidingen
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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!


