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VOORWOORD

Omslagfoto
Regelmatig een ommetje maken is gezond 

voor iedereen. Dat doen onze zorgverleners 

ook vaak met klanten. Op de omslagfoto ziet u 

onze zorgverlener Tulza met mevrouw Verstege, 

genietend van een wandeling in het groen.

We zitten alweer in de laatste weken van 2021. Een jaar waarin 

we met Evita gelukkig in staat waren corona wat meer naar de 

achtergrond te dringen en te focussen op andere zaken.

Dit lukte door ons consequente beleid om beschermd te 

werken in samenwerking met u. Hierdoor kon de focus liggen 

op wat wel kan. Zo is het hele jaar het activiteitenprogramma in 

Evita Lokaal doorgegaan en kon de zo belangrijke dagbesteding 

open blijven. Ook konden de 3 opleidingsgroepen door, startten 

nieuwe HBO-V stagiaires en waren we in staat innovaties door 

te voeren. Daarnaast hebben we inspirerende bijeenkomsten 

georganiseerd die bijdragen aan de vitaliteit van onze 

zorgverleners en mantelzorgers. Dit geeft energie en afleiding. 

Zo belangrijk in een wereld die ons ook onzeker maakt, wat 

kan leiden tot stilstand. Dit is de kracht van onze organisatie en 

zorgverleners.

Momenteel is het weer onrustiger met corona in Nederland. We 

blijven daarom alert om besmetting te voorkomen. We blijven 

beschermd werken, houden afstand waar het kan en letten op 

elkaars gezondheid. We vragen u ook alert te zijn. 

Voor 2022 hebben we weer een mooi programma aan lezingen 

samengesteld met bekende en nieuwe sprekers. Evita vindt 

het belangrijk om klanten en bezoekers goed te informeren 

over eventuele ontwikkelingen bij het ouder worden, zodat 

zij zo lang mogelijk zelfredzaam en vitaal thuis kunnen blijven 

wonen. In de kalender die is bijgevoegd vindt u het complete 

lezingenprogramma.

Tot slot hoop ik u op onze nieuwjaarsreceptie te mogen 

verwelkomen op 12 januari 2022! Meer daarover leest u op 

pagina 4. 

Ik hoop van harte dat deze activiteiten door kunnen gaan.

Voor nu wens ik u en uw naasten fijne kerstdagen en een goede 

jaarwisseling. We hopen dat 2022 voor u een mooi jaar wordt in 

goede gezondheid! 

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

Op woensdag 12 januari organiseert Evita een 

Nieuwjaarsreceptie voor klanten, mantelzorgers, 

relaties, zorgverleners, vrijwilligers, betrokken raden, 

bezoekers van Evita Lokaal en kantoorpersoneel. 

Vorig jaar konden we dit vanwege de corona situatie 

helaas niet organiseren. We hopen van harte dat het 

dit jaar wel mogelijk is. 

U bent uitgenodigd voor deze feestelijke bijeenkomst 

die van 16.00 tot 18.00 uur zal duren. Natuurlijk 

wordt u verwend met een drankje en lekkere hapjes 

die ervoor zorgen dat u die avond geen maaltijd meer 

nodig heeft. 

Voel u welkom om het glas te heffen op een goed 

en gezond 2022. Daarnaast kunt u in informele sfeer 

bijpraten met andere klanten, zorgverleners, directie 

en personeel. 

Mocht het vervoer een probleem voor u opleveren, 

laat u dat ons weten, dan zullen wij dat regelen! 

U kunt zich aanmelden voor de Nieuwjaarsreceptie 

via een mail naar info@evitazorg.nl. Telefonisch kan 

ook bij Daniela Boerboom (070-314 16 00).

Uitnodiging Nieuwjaarsreceptie
12 januari 2022

Beschermd werken en aandacht voor hygiëne

Het is een gezamenlijke verantwoordelijkheid om de 

risico’s op besmetting zoveel mogelijk te beperken 

en u en/of uw naaste van veilige zorg te voorzien. 

Zorgverleners zullen daarom ook in de komende 

periode beschermd blijven werken: zij dragen altijd 

een mondneusmasker in uw bijzijn. In de lijfelijke 

zorg draagt de zorgverlener ook handschoenen, 

bijvoorbeeld bij hulp bij het douchen en bij het 

aantrekken van steunkousen.

De inmiddels bekende maatregelen blijven van kracht 

voor zowel u als de zorgverleners:

•  Aandacht voor handhygiëne: regelmatig handen 

wassen, zorg voor voldoende handzeep in huis;

•   Gebruik papieren zakdoekjes en gooi die na 

gebruik weg, was erna uw handen;

•  Ventileer voortdurend, doe een raampje open bij 

bezoek;

•  Bij verkoudheidsklachten of andere 

ziekteverschijnselen die kunnen duiden op 

coronabesmetting maakt u direct een melding bij 

Evita Zorg. 

Heeft u klachten die kunnen duiden op corona? Laat 

het ons dan weten.

Het corona-preventieteam van Evita is nog steeds 

bereikbaar voor vragen en overleg. Heeft u een vraag 

voor het corona-preventieteam, dan kunt u bellen 

naar kantoor: 070-314 16 00 en vragen naar een van 

de leden van het preventieteam. Stelt u uw vraag 

liever per e-mail? Mail dan naar corona@evitazorg.nl. 

Update corona
De landelijke coronamaatregelen zijn in de afgelopen periode aangescherpt om te voorkomen dat het 
aantal besmettingen toeneemt. Gelukkig hebben we bij Evita nauwelijks besmettingen gehad. Evita 
dankt alle klanten en zorgverleners voor de alertheid en medewerking! 

Heeft u vragen of wilt u extra hulp omdat uw 

mantelzorger is uitgevallen door corona?

Neem dan contact op met uw wijkverpleeg-

kundige of coördinator klanten: per mail: 

wijkverpleegkundigen@evitazorg.nl of per 

telefoon: 070-314 16 00. 

Het corona-preventieteam van Evita laat zich 

steeds actueel informeren door het RIVM, de 

GGD en haar brancheorganisatie. Evita Zorg is en 

blijft 24/7 bereikbaar voor spoedgevallen. 

Zowel in de zorg als bij de activiteiten van Evita 

Lokaal volgen we de meest actuele richtlijnen 

van het RIVM.



Nieuwsbrief december 2021  |  5

Op 10 februari 2022 organiseert  

Evita Zorg een moment waarbij we de  

mensen die de afgelopen 2 jaar overleden 

zijn, herdenken. Dit ‘in memoriam samenzijn’ 

is bedoeld voor nabestaanden en betrokken 

zorgverleners van Evita. Veel nabestaanden geven 

aan dat wanneer hun dierbare overlijdt niet alleen 

de nabestaande uit hun leven verdwijnt, maar 

direct ook de vertrouwde gezichten van Evita.

Bij de in memoriam bijeenkomsten komen we 

weer even samen. 

De bijeenkomst wordt begeleid door 

Mieke Roelands. We zullen niet alleen stil staan 

bij alle Evita-klanten die in 2021 overleden. 

We herdenken ook de mensen van wie we in 2020 

afscheid hebben moeten nemen, omdat vorig jaar 

deze bijeenkomst vanwege de coronasituatie niet 

door kon gaan. 

Het samenzijn vindt plaats op donderdag 10 

februari van 17.00-18.30 uur in Evita Lokaal. 

Er zal gezorgd worden voor een lichte maaltijd. 

Begin januari zullen we nog een uitnodiging 

versturen naar de nabestaanden. 

Voor vragen of aanmelden kunt u bellen met: 

Daniela Boerboom: 070-314 16 00 of mailen

naar d.boerboom@evitazorg.nl.

In memoriam  
samenzijn

Wijkverpleegkundige komt langs

Maaike Vedder, manager zorg bij Evita, vindt de 

Zorgbrug een goed initiatief. “Het is bij kwetsbare 

oudere patiënten belangrijk om de overgang van 

het ziekenhuis naar huis zo soepel mogelijk te 

laten verlopen. We willen voorkomen dat iemand 

vanwege een bepaalde kwetsbaarheid of niet 

ingevulde ondersteuningsbehoefte nogmaals in het 

ziekenhuis terecht komt. Al in het ziekenhuis komt 

een wijkverpleegkundige van Evita kennismaken met 

de patiënt en eventuele mantelzorger. We bespreken 

dan hoe het nu gaat met de patiënt en ook hoe de 

thuissituatie is. Kan iemand bij thuiskomst goed 

voor zichzelf zorgen of is er, soms tijdelijk, extra 

ondersteuning nodig?”

Zelfredzaamheid

Wanneer de patiënt uit het ziekenhuis is ontslagen, 

komt de wijkverpleegkundige op huisbezoek. “Zo 

kunnen de zorg in het ziekenhuis en de eventueel 

benodigde zorg thuis beter op elkaar aansluiten”, 

aldus Maaike. “Waar het om gaat, is dat mensen zo 

lang mogelijk zelfredzaam blijven en in hun eigen 

huis kunnen blijven wonen. Soms is er helemaal 

niets nodig en kunnen mensen het leven zelf weer 

oppakken thuis, soms is er niet meer nodig dan 

een paar maanden thuiszorg of huishoudelijke 

zorg. Gewoon om mensen op de been te krijgen, 

totdat ze het weer zelf kunnen. En soms blijkt er 

meer, structurele, zorg nodig in de thuissituatie. 

Alles is mogelijk en door het snelle contact al in het 

ziekenhuis, kan tijdig bekeken worden waar mensen 

behoefte aan hebben.”

De transmurale zorgbrug

Ontslagen uit ziekenhuis: en dan?
Sinds het voorjaar is Evita Zorg aangesloten bij de Haagse Transmurale Zorgbrug. Dit is 
een samenwerking tussen het Haga Ziekenhuis, Stichting Transmurale Zorg en een aantal 
thuiszorgorganisaties en verpleeg-en verzorgingshuizen. Doel is om kwetsbare oudere patiënten te 
begeleiden in de overgang van ziekenhuis naar huis. 

ACTUEEL
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KWALITEIT VAN ZORG

Als u thuiszorg van Evita ontvangt, heeft u te maken met een vast team van zorgverleners die bij 
u thuis komen en is de wijkverpleegkundige of coördinator klanten uw vaste aanspreekpunt. De 
wijkverpleegkundigen en klanten coördinatoren werken vanuit het kantoor van Evita en vormen samen 
het Front-office team. Het Front-office team heeft niet alleen korte lijnen met u als klant en uw naasten, 
maar ook met de zorgverleners in de wijk en met de planning. Op die manier hopen we de communicatie 
zo snel en soepel mogelijk te laten verlopen. De afgelopen tijd zijn er enkele nieuwe collega’s bij 
gekomen op de afdeling Front-office, graag stellen wij het team aan u voor.

Maak kennis met de afdeling Front-office van Evita

Maaike Vedder, manager 

zorg en wijkverpleegkundige

Werkzaam op maandag, 

dinsdag en donderdag

Judith Dijkshoorn, 

coördinator klanten voor  

huishoudelijke hulp en 

begeleiding.

Werkzaam op  

maandag t/m donderdag

Carmen Boks, 

wijkverpleegkundige  

en werkzaam als verpleegkundige in de wijk

Werkzaam op maandag t/m vrijdag, 

donderdag om de week vrij

Fleur Kloppenburg, 

afdelingscoördinator  

Front-office.

Werkzaam op maandag,  

dinsdag, woensdagochtend  

en donderdag

Elized Gustina,  

wijkverpleegkundige

Werkzaam op maandag t/m 

vrijdag, woensdag om de week vrij

Maya Kalir, coördinator klanten 

voor huishoudelijke hulp en 

begeleiding.

Werkzaam op maandag, 

donderdag en vrijdag

Annabelle Jelsma, 

wijkverpleegkundige 

Werkzaam op maandag,  

dinsdag en donderdag

Martine Hoogendijk, 

coördinator begeleiding 

en particuliere servicediensten. 

Martine werkt ook als zorgverlener in de wijk.

Werkzaam op donderdagmiddag en vrijdagmiddag

Afdeling Front-Office
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De afdeling planning zorgt ervoor dat uw zorgmomenten zo goed mogelijk worden ingepland met vaste 
zorgverleners. Heeft u vragen over uw rooster of wilt u iets wijzigen dan kunt u contact opnemen met de 
afdeling planning. De afdeling planning bestaat uit de volgende medewerkers:

Maak kennis met de afdeling Front-office van Evita

Kim Bosman,

planningscoördinator 

Werkzaam op maandag 

t/m vrijdag

Susan Geerlofs, 

manager planning

Werkzaam op maandag t/m vrijdag, 

    donderdag om de week vrij

Marieke Buitelaar, 

planningscoördinator

Werkzaam op maandag, 

woensdag, donderdag en vrijdag

Annelies Haspers, 

planningscoördinator

Werkzaam op maandag t/m vrijdag, 

donderdag om de week vrij

Wijkverpleegkundige: als u wijkverpleging van 

Evita krijgt, dan is de wijkverpleegkundige uw 

aanspreekpunt. Zij coördineert de zorg vanaf 

het eerste huisbezoek tot het einde van de zorg. 

Tijdens het eerste huisbezoek doet zij de intake met 

u, bespreekt de financiering van de zorg en legt 

samen met u uw zorgplan vast. Ook verzorgt de 

wijkverpleegkundige de tussentijdse evaluaties en 

past de zorg in overleg met u aan waar nodig. 

Coördinator klanten: heeft u huishoudelijke hulp 

en/of begeleiding, dan is de coördinator klanten 

uw aanspreekpunt. Als er iets verandert in uw 

situatie en u heeft bijvoorbeeld meer of andere 

zorg nodig, dan overlegt de coördinator dat met de 

wijkverpleegkundige. Omdat zij samen in één team 

werken, zijn de lijnen ook hier kort en kan er snel 

gehandeld worden. 

Zowel de wijkverpleegkundigen als de coördinatoren 

klanten sturen de zorgverleners aan die bij u thuis 

komen. 

Planning
Het kan voorkomen dat een ingepland zorgmoment 

verandert of onverwachts niet uitkomt. Bijvoorbeeld 

omdat u naar een arts moet, of omdat u bezoek 

krijgt. In dat geval kunt u contact opnemen met de 

planning en dit aan hen doorgeven. Ook als u vragen 

heeft op welk tijdstip de zorg staat ingepland, neemt 

u contact op met de planning. Wist u trouwens dat u 

dat in het programma Care Assist makkelijk zelf kunt 

zien? Het programma is in te zien via internet, een 

uitgebreide handleiding hiervoor kunt u vinden in de 

Evita klantenmap die bij u thuis ligt. Of neem contact 

op met Fleur Kloppenburg, zij kan u uitleg geven.

Wie kunt u waarvoor bereiken?

Afdeling planning

Bereikbaarheid
Het Front-office team: 070-314 16 02

wijkverpleegkundigen@evitazorg.nl

De planning: 070-314 16 04

planning@evitazorg.nl
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KWALITEIT VAN ZORG

Het elektronisch dossier is van u en ons
Een actueel en compleet klantdossier is essentieel om 

goede zorg te kunnen leveren. Evita geeft regelmatig 

scholingen aan de zorgverleners om te zorgen dat zij 

op de juiste manier werken met het digitale klantdossier 

PUUR. Door goede dossiervoering over uw zorgsituatie 

zijn collega’s altijd op de hoogte van de actuele situatie. 

Klanten met een eigen account, genaamd ‘PUUR. van 

jou’, kunnen zelf de afspraken inzien die vastgelegd 

zijn in het zorgplan. Ook kunt u zo de rapportages 

meelezen en zelf aantekeningen toevoegen.

Nadenken over UW zorgpad
Sinds 2 jaar gebruiken zorgverleners van Evita de 

methodiek Advance Care Planning (ACP). Dit is een 

benaderingswijze waarbij we met regelmaat met u 

in gesprek gaan over uw gezondheidssituatie en uw 

wensen en doelen qua behandeling. Hierbij bespreken 

we ook wat u vooral zelf wilt blijven doen. 

Al vanaf het eerste gesprek bespreekt de wijkverpleeg-

kundige dit steeds met u. Maar gedurende de 

tijd verschuiven wensen en veranderen situaties, 

waardoor u wellicht nieuwe keuzes moet maken. 

De methode Advance Care Planning helpt u om uw 

eigen zorgpad uit te stippelen. Door periodiek met 

uw wijkverpleegkundige en team van zorgverleners 

in gesprek te gaan over uw situatie, waarin nieuwe 

inzichten kunnen ontstaan door achteruitgang of 

vooruitgang in gezondheid en functioneren, blijft u 

zelf de keuzes maken en de regie houden. Belangrijk, u 

weet immers het beste wat voor u goede kwaliteit van 

leven betekent!

Heeft u voldoende duidelijk voor ogen welk zorgpad 

u wilt volgen? Wij nodigen u uit hierover in gesprek te 

blijven gaan met uw wijkverpleegkundige en/of team 

van zorgverleners en met uw naasten! 

Toegang tot uw dossier
Heeft u nog geen toegang tot uw elektronisch 

klantdossier en wilt u dat wel? Bespreek het met 

Fleur Kloppenburg, afdelingscoördinator Front-office.  

Zij kan u verder helpen. Tel: 070-314 16 02. 

Uw klantdossier:
essentieel voor onze zorg
Bij Evita is veel aandacht voor kwaliteit van zorg. Daarbij werken we met 
kwartaalthema’s. In het laatste kwartaal van dit jaar aandacht voor het 
thema: ‘Het klantdossier en Advance Care Planning’.

Privacy audit
Evita Zorg streeft ernaar om haar dienstverlening 

zo goed mogelijk aan te laten sluiten bij de 

wensen en behoeften van haar klanten. Zoals alle 

zorgorganisaties verwerken we daarbij digitaal 

persoonsgegevens, bijvoorbeeld naam, adres, BSN, 

relevante medische voorgeschiedenis en gegevens 

over ontvangen begeleiding of verpleging. Dat 

gebeurt in ons elektronisch cliëntendossier, bij het 

plannen van uw zorgmomenten en bij declaraties bij 

zorgverzekeraars. In onze privacyverklaring kunt u 

lezen welke persoonsgegevens Evita precies van u 

verwerkt. U vindt deze verklaring op onze website, 

in het onderdeel ‘Over Evita’, bij ‘Richtlijnen en 

Reglementen’. 

Digitalisering van zorgdossiers en administratieve 

processen biedt veel mogelijkheden voor 

goed afgestemde zorg, maar vraagt ook extra 

zorgvuldigheid om de vertrouwelijkheid van 

persoonsgegevens te waarborgen. In de 

werkprocessen van Evita is daar rekening mee 

gehouden. Onlangs heeft Evita een privacy-

audit uit laten voeren om te toetsen of wij 

onze persoonsgegevens goed verwerken en de 

medewerkers alert te houden. De resultaten daarvan 

verwachten we binnenkort.

Heeft u vragen over privacy, dan kunt u contact 

opnemen met Ilse Mosselman, kwaliteitsfunctionaris

i.mosselman@evitazorg.nl of 070-314 16 00.
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Wettelijk erfrecht of testament
In Nederland bestaat het zogenaamde 

versterferfrecht. Indien u zelf niets regelt voor 

uw nalatenschap, is het wettelijk bepaald wie de 

erfgenamen zijn. Echtgenoten en kinderen erven dan 

gelijke erfdelen onder bepaalde voorwaarden. Wilt u 

dit anders en de regie in eigen handen houden, dan 

kunt u ook zelf bepalen hoe uw nalatenschap vererft. 

Codicil of testament
Er zijn twee manieren waarop u zelf uw zaken kunt 

regelen. Een codicil kan alleen worden opgesteld 

voor het nalaten van bepaalde goederen aan 

bepaalde personen (dus ‘schilderij x moet naar 

neef y’). Hierbij zijn geen voorwaarden of nadere 

bepalingen mogelijk. 

Alle overige zaken zoals benoeming van erfgenamen 

of executeur regelt u in een testament dat u op laat 

maken bij de notaris. Hierin kunt u zaken vastleggen 

die u graag anders wilt dan wanneer het wettelijk 

geregeld zou worden via het versterferfrecht. U 

bepaalt bijvoorbeeld zelf wie uw erfgenamen zijn 

en wie wat krijgt. Het testament biedt dus meer 

mogelijkheden. Bovendien wordt het, in tegenstelling 

tot een codicil dat u zelf bewaart, in een centraal 

register ingeschreven. 

Levenstestament
Naast bovengenoemde opties is er ook nog het 

levenstestament. Dat is eigenlijk een ‘volmacht plus’. 

En daarin kunt u alles opnemen wat u wilt, zie het als 

een soort wensenlijst. Wie is bevoegd uw (financiële) 

administratie te voeren als u dat zelf niet meer kunt? 

Van welke (thuis)zorgorganisatie zou u het liefst zorg 

willen ontvangen, wordt het huis verkocht of juist 

niet. Maar ook wensen ten aanzien van euthanasie of 

juist niet, de zogenoemde levenswensverklaring. 

Erfbelasting besparen
Tijdens uw leven zijn er diverse mogelijkheden om 

ervoor te zorgen dat uw erfgenamen minder (erf)

belasting betalen. U kunt schenkingen doen aan 

uw (klein)kinderen en goede doelen zonder dat zij 

daar (extra) belasting over betalen. Dat kan jaarlijks 

of eenmalig. Nadeel van schenken is dat u dat geld 

ook echt kwijt bent, daarom kunt u ook kiezen 

voor een ‘schenking op papier’ die u bij de notaris 

kunt vastleggen. Op die manier houdt u uw eigen 

vermogen in stand en maakt u toch gebruik van de 

jaarlijkse vrijstelling.

Wees op tijd
Belangrijkste advies: regel op tijd uw zaken! Ook 

al voelt u zich nu fit en vitaal, ook dan kan er iets 

misgaan. Een hersenbloeding, een hartaanval of 

een ongeluk zijn niet leeftijdsgebonden en kunnen 

ertoe leiden dat u handelingsonbekwaam wordt. Als 

u dan niets heeft geregeld, bent u aangewezen op 

de wet. Het betekent in alle gevallen dat uw naasten 

een procedure bij de rechtbank moeten voeren om 

bijvoorbeeld een bewindvoerder, een mentor of een 

curator aan te stellen. Dat kost tijd, maar bovenal: 

u bepaalt niet wie uw zaken gaat regelen, dat doen 

anderen voor u. Wilt u zelf de regie behouden, zorg 

dan dat u uw zaken tijdig regelt!

Wilt u meer informatie? Dan kunt u altijd contact 

opnemen Maaldrink Notarissen. Het kantoor is 

gevestigd aan de Benoordenhoutseweg 46. 

Zelf regie behouden bij regelen nalatenschap

‘Zijn uw zaken goed geregeld?’
In oktober gaf toegevoegd notaris Caroline Leenards (Maaldrink Notarissen) een lezing over 
welke manieren er zijn om nalatenschap te regelen bij het ouder worden. Ook is er aandacht 
geschonken aan erfbelasting. Hieronder vindt u een korte weergave van wat er is besproken. 
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Invloed op de gezondheid van ons brein
“Het wordt steeds duidelijker dat onze leefstijl grote 

invloed heeft op de gezondheid van ons brein”, licht 

Caroline toe. “Je bewust zijn van je leefstijl en weten 

wat wel en niet goed is voor je lichaam, is daarom 

belangrijk om gezond te blijven, zowel fysiek als 

mentaal. Maar ook om sneller te kunnen herstellen 

als je ziek bent geweest en om ziektes te behandelen. 

De coronapandemie heeft ons hier nog eens extra op 

gewezen.”

Deze afbeelding maakt inzichtelijk welke factoren een 

positieve invloed hebben op de gezondheid van het 

brein. Ze kunnen beschermen tegen dementie of het 

ontstaansmoment vertragen. 

Wat goed is voor uw hart…
Een belangrijke boodschap om te onthouden was: Dat 

wat goed is voor uw hart, is goed voor uw hoofd. En: 

ook als u op leeftijd bent, is het nog steeds zinvol om 

een goede gezonde leefstijl aan te houden. 

“Wie kent niet het voorbeeld dat wanneer je beweegt, 

helemaal in de natuur, we helderder kunnen denken 

en gevoelens van stress zakken.” licht Caroline toe. “Bij 

wandelen komt oxytocine vrij. Dat is het tegengif voor 

cortisol en adrenaline, waardoor het stressgehalte 

zakt. Bovendien zorgt bewegen voor een betere 

doorbloeding van het brein, cel behoud en verbetert 

het je gewicht, slaap en de stemming.” Caroline: “Ook 

gezond eten is belangrijk voor een goede conditie 

van het brein. Het mediterrane dieet is bijvoorbeeld 

erg gezond. Hierin zitten veel producten als groente, 

fruit, noten en vis. Deze bevatten veel anti-oxidanten 

die beschadigingen in de cellen in het lichaam 

tegengaan.”

Actief blijven
Te weinig slaap en consumptie van alcohol verhogen 

de kans op achteruitgang van het brein. Caroline: 

“Actief bezig blijven, zowel sociaal als door middel 

van hobby’s, heeft niet alleen een positief effect op 

hoe je je voelt, maar ook op de cognitieve vermogens 

(geheugen, overzicht houden). Kortom, use it or lose 

it! En blijf veel dingen doen waarvan u kunt genieten!”

Aandacht voor vitaliteit
Bij Evita hebben wij hier ook aandacht voor. Zo wordt 

er met klanten en mantelzorgers gewandeld en zijn 

de activiteiten van Evita Lokaal mooie vormen van 

gezonde activering en sociale interactie. Wij kijken 

telkens welke activiteiten mogelijk zijn. Caroline: 

“Wanneer iets wegvalt moet er eigenlijk iets nieuws 

voor terugkomen. Als iemand door de ziekte van 

Parkinson niet meer in staat is om te wandelen, kan de 

duo-fiets een mooie optie zijn. Zo kan iemand op een 

veilige manier blijven bewegen, komt lekker buiten en 

is in gezelschap van iemand anders.” 

Dr. Caroline Jurgens over leefstijl en het brein

‘Wat goed is voor uw hart 
is goed voor uw hoofd’

Heeft de manier waarop wij leven echt zo’n grote invloed op onze hersenen? Op 10 november gaf Caroline 
Jurgens, GZ-neuropsycholoog, een lezing in Evita Lokaal over dit onderwerp. 

BALANS EN VITALITEIT

Geheugenspreekuur
Dr. Caroline Jurgens is als GZ-neuropsycholoog 

werkzaam bij Evita Zorg. U kunt haar consulteren 

voor vragen over het functioneren en gezond 

houden van het brein. Kom naar het gratis 

maandelijks geheugenspreekuur: elke tweede 

dinsdag van de maand (10-12 uur inloop). Tevens 

kunt u een afspraak maken voor een 'Walk & 

Talk’ met Caroline, waarin al wandelend in de 

natuur onderwerpen als geheugen, mantelzorg, 

stemming, veroudering, vitaliteit e.a. aan bod 

kunnen komen. Wilt u meer informatie of een 

afspraak maken met Caroline? Bel 070-314 16 00 

of mail c.jurgens@evitazorg.nl.
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In de ochtend werd een lezing over notariële 

zaken aangeboden. Daarna volgde een presentatie 

over de organisatie van Evita en haar zorg- en 

dienstverlening. Vervolgens hebben wij gezellig met 

elkaar geluncht in het Evita Lokaal. Als afsluiting 

kwam onze Tai-Ji docent Frenk Butters iets vertellen 

over de heilzame effecten van Tai-Ji en Qi gong. 

Het was een geslaagde dag en we kijken alweer uit 

naar de volgende halfjaarlijkse bijeenkomsten in 

2022. Abonnees ontvangen tegen die tijd nog een 

uitnodiging.

Evita Abonnement: een vertrouwd gevoel 

U woont nu nog in uw vertrouwde omgeving en hoopt 

dit uiteraard zo lang mogelijk te kunnen doen. Toch 

kan er een moment komen dat zorg of ondersteuning 

nodig is. Dan is het prettig wanneer u al bekend bent 

bij de thuiszorgorganisatie van uw keuze, die uw 

situatie en wensen kent. Het Evita Abonnement biedt 

u deze mogelijkheid. Als abonnee wordt u regelmatig 

geïnformeerd over zorg- en dienstverlening van 

Evita en indien nodig regelt u met één telefoontje de 

gewenste zorg! Zo lang mogelijk zelfredzaam zijn, 

maar voorbereid op eventuele inzet van zorg naar uw 

wensen; dat is waarom een Evita abonnement een 

goede keuze is!

Voor wie is het abonnement? 

Voor iedereen die goed geïnformeerd wil zijn over 

toekomstige zorgmogelijkheden en in beeld wil zijn bij 

Evita Zorg. Zo bent u gegarandeerd van zorg bij Evita als 

het nodig is. Het abonnement kan afgesloten worden 

door senioren en kinderen van senioren. Veel ouderen 

zijn al blij met dit abonnement, we hopen binnenkort 

zelfs de 200e abonneehouder te mogen verwelkomen! 

Over thuiszorg, notariële zaken en Tai-Ji

Veel informatie tijdens
abonneebijeenkomst 
Op woensdag 13 oktober jl. organiseerden wij de halfjaarlijkse bijeenkomst voor abonnees van het Evita 
Abonnement. 

ABONNEMENT

Abonneebijeenkomsten 2022
4 maart van 12.00 – 14.00 uur

7 oktober van 17.00 – 19.00 uur 

De 4 zekerheden van het Evita Abonnement  

• U bent verzekerd van snelle inzet van zorg

• U bent en blijft bij ons in beeld

• U heeft een vaste coördinator

• U bent goed geïnformeerd over zorg- en ondersteuningsmogelijkheden

Voor meer informatie: Mireille Rost Onnes, coördinator Evita Abonnement, 

m.rostonnes@evitazorg.nl of 070-314 16 00.



12  |  Nieuwsbrief december 2021

KWALITEIT VAN ZORG

Bij Evita is daarom ook specifieke aandacht 

voor mantelzorgers. Zo bieden we individuele 

ondersteuning, kunnen we tijdelijk de zorg 

overnemen, is er een inloop koffieochtend en zijn er 

regelmatig mindfulness trainingen speciaal gericht op 

mantelzorgers. Ook komt eens per maand een groep 

bijeen bij Evita Lokaal: de mantelzorggroep. 

De groep komt bij elkaar onder begeleiding van 

Carien van Ree en Jacinta van de Heuvel. Carien is al 

jaren verbonden aan Evita als consulent mantelzorg 

en klachtenfunctionaris. Jacinta is als vrijwilliger bij 

Evita actief als gastvrouw bij het Lokaal en betrokken 

bij de activiteitencommissie. 

Ondersteuning op maat
Carien: “Als iemand naar ons toe komt gaan we 

altijd eerst in gesprek, luisteren naar het verhaal en 

bekijken we samen de situatie. De belangrijkste vraag 

is: waar kunnen wij u bij helpen zodat de situatie 

weer wat draaglijker wordt voor u? We stemmen 

onze ondersteuning af op de hulpvraag van de 

mantelzorger.” 

Mantelzorggroep Evita
Momenteel bestaat de mantelzorggroep uit 8 

deelnemers, toevallig allemaal naasten van mensen 

met dementie of een andere hersenziekte. Jacinta: 

“In de groep ontstaat na verloop van tijd een veilige 

en vertrouwde sfeer waarin heel persoonlijke dingen 

gedeeld kunnen worden. Toch worden nieuwe 

mensen altijd warm ontvangen.” 

Carien: “De mantelzorgers gunnen het elkaar om 

bij de groep te komen. Zij weten inmiddels dat je 

er zoveel aan kunt hebben, dat het zo fijn is om af 

en toe het verhaal te delen met anderen die in een 

soortgelijke situatie zitten.”

Verlies
“In de mantelzorggroepen is het omgaan met het 

‘verlies’ van de partner een veelbesproken onderwerp. 

Als er sprake is van dementie of een andere vorm 

van hersenletsel verandert degene met wie je ooit 

de relatie bent aangegaan. Maar ook tussen ouders 

en kinderen, en zelfs vrienden en buren verandert 

de oorspronkelijke relatie door de toenemende 

afhankelijkheid. Dat geldt uiteraard ook voor mensen 

die geen mentale schade hebben, maar fysiek 

toenemend afhankelijk worden.

Mantelzorgondersteuning
Voor mantelzorgers kan Evita een belangrijke ondersteuner zijn in de zorg voor hun naaste. Samen met 
mantelzorgers werken wij aan een zo prettig mogelijke leefsituatie voor onze klanten, waardoor zij zo 
lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen.

Jacinta van de Heuvel (l) en Carien van Ree
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Mantelzorgondersteuning  Tips van Carien en Jacinta
 
•  Schroom niet om erover te praten, 

je hoeft je niet te schamen

•  Het is geen schande als je het op 

een gegeven moment niet meer 

redt om alles alleen te doen

•  Wacht niet te lang, maar vraag 

tijdig advies/ondersteuning aan 

iemand van Evita of uw huisarts.

Het is belangrijk dat professionals in het begeleiden 

van mantelzorgers verder denken dan de relatie 

hulpvrager-mantelzorger. Mantelzorgers hebben een 

eigen leven naast het mantelzorgen. Dat geeft ook 

belasting.”

Het kan allemaal nog erger
Een veel gehoorde opmerking van de deelnemers 

van de mantelzorggroep is dat ‘het allemaal nog 

erger kan’. Of dat het ‘toch gewoon moet kunnen, 

die zorg voor je man’. Carien: “Mantelzorgers gaan 

vaak over hun grenzen heen en blijven maar dragen. 

Het is belangrijk om op tijd hulp in te schakelen. Om 

informatie in te winnen over wat kan gaan komen, 

maar ook om te zorgen dat je genoeg momenten 

hebt dat een ander even de zorg kan overnemen, 

zodat je zelf kunt opladen. Soms raakt de emmer 

ineens vol door iets kleins. Of verandert de medische 

situatie ineens zo drastisch dat de extra zorg die 

ontstaat er niet meer bij kan en de mantelzorger 

acuut overbelast raakt.” 

Taboe op dementie
Carien en Jacinta merken dat er nog te weinig kennis 

is over dementie. Carien: “Bij dementie denken 

mensen vaak alleen maar aan vergeetachtigheid. Maar 

gedurende het ziekteproces ontstaan ook stoornissen 

in het vermogen om zelf doelbewuste, eenvoudige 

handelingen uit te voeren: aankleden, een boterham 

smeren, naar het toilet gaan. Die vaardigheden 

verdwijnen niet van de ene op de andere dag, maar 

het is wel iets wat te wachten staat bij dementie. 

Begin daarom op tijd begeleiding en ondersteuning te 

zoeken.”

Wilt u meer informatie over de mantelzorggroep, 

individuele mantelzorgondersteuning en andere 

mogelijkheden die Evita biedt aan mantelzorgers? 

Neem dan contact op met Carien van Ree, consulent 

mantelzorg, c.vanree@evitazorg.nl of 06-49830246.

10 november was de landelijke Dag van de Mantelzorg 

en ook bij Evita stond deze dag in het teken van de 

mantelzorgers. Bij Evita weten wij hoe belangrijk hun 

inzet is en erkennen we ook soms de kwetsbaarheid 

van het zorgen voor een dierbare. Op 10 november 

waren mantelzorgers uitgenodigd voor een fijne, 

ontspannen middag waarin ze even een moment 

voor zichzelf hadden en op konden laden. Tijdens 

een kopje koffie met taart kon iedereen die dat wilde 

kort zijn verhaal delen. Alhoewel ieders verhaal 

anders was, gaf het wel veel herkenning bij elkaar.  

Daarna leidde Mieke een sessie Mindfulness. Na deze 

sessie was er nog tijd om met elkaar door te praten. 

Een waardevolle middag die we volgend jaar graag 

weer organiseren!

Dag van de Mantelzorg
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EVITA LOKAAL

Aan het begin van 2021 waren we nog erg scherp op corona. Maar 
gelukkig konden we met de benodigde maatregelen en de start van 
de vaccinatie steeds meer. En zeker met de komst van de lente, toen 
onze tuindeuren ook weer open konden, hebben wij veel activiteiten 
weer hervat.

Kerstdiner Evita Lokaal 
Onze vrijwillige koks zullen ook dit jaar weer 

een heerlijk kerstdiner voor u bereiden. Onder 

het genot van een drankje luiden we samen 

met u alvast feestelijk de kerstdagen in! Wij 

hopen u te mogen verwelkomen! Komt u ook?  

Datum: maandag 20 december 
Tijd: vanaf 17.30 uur 

Kosten: 3-gangen diner € 25,00 (incl. drankjes)

Aanmelden: vóór woensdag 15 december via 

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

De behoefte aan een plek als Evita Lokaal was 

sterker dan ooit; een vertrouwde plek om samen te 

komen voor uiteenlopende activiteiten, gezelligheid, 

informatie of gewoon voor een goede kop koffie. 

De vrijwilligers stonden te trappelen om alles weer 

als vanouds op te pakken. De dagbesteding onder 

leiding van het vertrouwde team van begeleiders is 

gedurende het gehele jaar vier dagen per week open 

geweest. Prettig voor de deelnemers en zijn of haar 

naasten. 

In april zijn we gestart met de ‘Sociëteit’, een 

ontmoetingsochtend waar deelnemers op een 

laagdrempelige manier in contact kunnen komen 

met gelijkgestemden. Onder bezielende leiding 

van Rob en Xandra worden sprekers uitgenodigd 

die vertellen over uiteenlopende onderwerpen. 

Aansluitend wordt nagepraat over het onderwerp 

en sluiten wij af met een lichte lunch. Wat een 

succesvolle aanwinst voor ons Lokaal! 

Verder was het activiteitenprogramma in 2021 gevuld 

met vertrouwde en nieuwe activiteiten zoals de 

schilderclub, seniorweb, Tai-Ji, de wandelclub en zijn 

er veel boeiende sprekers geweest die zorgden voor 

een mooi aanbod van lezingen.

De traditionele zomer BBQ hebben wij dit jaar 

vervangen voor een nazomeravond in oktober. In 

onze tuin werd (toch!) de BBQ aangestoken om de 

heerlijkste hapjes te bereiden en binnen zochten wij 

al de warmte van de herfstgezelligheid op. Ons team 

van koks serveerde een gevarieerd 3-gangen diner 

en samen hieven we het glas. Wat een succesvolle 

avond. Wij verheugen ons alweer op het kerstdiner 

dat dit jaar terug zal keren in ons Lokaal. 

Tijd voor een vooruitblik
En met het kerstdiner in voorbereiding weten wij dat 

ook snel het nieuwe jaar voor de deur staat. Uiteraard 

blijven wij, ook in 2022, DE ontmoetingsplek van de 

wijk en hopen wij u allen weer te morgen begroeten. 

Als Huis van de wijk proberen wij ook echt een thuis 

in de wijk voor u te zijn! Bij ons kunt u ook in 2022 

weer schilderen, u aansluiten bij onze leesclub(s), 

wandelen op de maandagmiddag, Tai-Ji beoefenen, 

onze informatieve lezingen bijwonen of aanschuiven 

bij de maandelijkse Pan op tafel of de herenlunch. 

Maar wij hebben nog veel meer voor u in petto, 

waaronder ook leuke nieuwe activiteiten. Voor het 

complete, actuele aanbod kunt u kijken op onze 

website of binnenlopen voor meer informatie.

Voor nu wensen de vrijwilligers en ik u een feestelijke 

decembermaand en al het goeds voor 2022!

Tot snel in het Evita Lokaal!

MIREILLE ROST ONNES,  
directeur Evita Lokaal

Evita Lokaal 2021-2022
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Een gezellige nazomeravond

De wandelclub

Voorbereidingen voor de BBQ

Seniorweb
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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!


