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VOORWOORD

Als u dit leest staat kerst voor de deur en luiden we bijna 

het nieuwe jaar in. Terugkijkend naar 2022 zien we een 

bewogen jaar, waarin Evita Zorg afscheid nam van Natalie 

Bommelje als directeur. En waarin ik een start maakte als 

directeur. Het was ook het derde coronajaar, waarin de 

meesten van ons halsreikend uitkeken naar het einde van 

alle coronamaatregelen. Toch betekende corona dat Evita 

Zorg soms flink moest puzzelen om u als klant te kunnen 

voorzien van goede zorg. En, hoewel we nog niet helemaal 

van corona af zijn, de situatie is gelukkig niet meer zoals 

vorige kerst. Dat betekent voor u dat u kerst en oud en 

nieuw kunt doorbrengen samen met uw familie en naasten, 

even zonder de zorgen van het afgelopen jaar. 

Dit kerstnummer heeft als thema veilige medicatiezorg. 

Elk jaar komen tienduizenden mensen in het ziekenhuis 

terecht door hun medicatie. En dat terwijl dit in de helft 

van de gevallen voorkomen kon worden. Daarom leggen 

we u in dit nummer uit hoe u zelf veilig uw medicatie kunt 

gebruiken. 

Ook voor 2023 hebben wij weer een afwisselend 

programma met lezingen samengesteld. Elke maand kunt u 

bij ons terecht om te horen over belangrijke onderwerpen 

die u aangaan. Zoals wat u zelf kunt doen om grip op uw 

leven te houden, ook als u of uw partner een aandoening 

krijgt. Over wat het belang is van goede nachtrust op 

ziektes. Maar ook over uw medisch dossier en privacy: hoe 

zit dat eigenlijk? En natuurlijk over veilige medicatiezorg: 

wat kunt u zelf doen? U ontvangt het programma per post, 

samen met deze nieuwsbrief. 

Wij zijn u zeer dankbaar voor het feit dat u in 2022 

heeft gekozen voor Evita Zorg. Ook in 2023 staan onze 

zorgprofessionals weer voor u klaar om goede zorg te 

leveren. 

Wij wensen u en uw naasten fijne feestdagen en een mooi 

jaarwisseling toe. We hopen dat 2023 voor u een mooi jaar 

wordt in goede gezondheid! 

Hartelijke groet

Stans van Egmond

s.vanegmond@evitazorg.nl
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STANS VAN EGMOND
Directeur Evita Zorg

Evita Zorg en Evita Lokaal 
danken u voor uw vertrouwen 

in ons in het afgelopen jaar

Wij wensen iedereen fi jne feestdagen en een gezond en gelukkig 2023.

Wij hopen u ook in het nieuwe jaar weer te mogen voorzien

van goede zorg, ondersteuning en begeleiding. 

Huis
van de wijk

voor
senioren

Zelfstandig
&

vitaal met 
particuliere

hulp

Team
Dementie

Dagbesteding: 
persoonlijk met 
een gevarieerd 

programma

Het
abonnement,

een vertrouwd 
gevoel

Ondersteuning
voor

mantelzorgers

Thuiszorg
die bij u past

Afbeelding voorpagina
Aan de wandel

Op de voorpagina ziet u de deelnemers van 

de Dagbesteding die, als het even kan elke dag 

even op pad gaan. Genieten van de buitenlucht 

en de prachtige herfstkleuren, en tegelijkertijd in 

beweging blijven.  

We luiden het 
nieuwe jaar in
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De maand oktober stond in teken van het klant-

tevredenheidsonderzoek. Een deel van onze klanten 

is gebeld door de organisatie Triqs. Inmiddels is het 

onderzoek afgerond en wordt u niet meer gebeld 

met vragen over de kwaliteit van Evita Zorg. 

We zijn druk bezig met het analyseren van de 

resultaten van het onderzoek en delen de uitkomsten 

in de komende nieuwsbrief met u!

ACTUEEL

Evita vraagt haar zorgverleners om zich optimaal 

te beschermen tegen het corona virus en alert te 

blijven op mogelijke besmettingen. In risicogevallen 

of bij twijfels vindt er altijd overleg plaats met het 

corona-preventieteam. Als u zelf te maken krijgt 

met een mogelijke corona-besmetting van uzelf, uw 

huisgenoot of een ander nauw contact, dan vragen 

we u ook dit te melden bij het corona-preventieteam 

zodat we de nodige maatregelen kunnen nemen om 

de zorgverlening op een veilige manier plaats te laten 

vinden.

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 als zij lijfelijke zorg 

verrichten: zij dragen altijd een mondneusmasker, 

bijvoorbeeld bij hulp bij het douchen en bij het 

aantrekken van steunkousen. Vanaf heden dragen de 

zorgverleners geen handschoenen meer als preventieve 

maatregel voor het coronavirus, maar wassen zij extra 

vaak hun handen. 

De bekende adviezen 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 daarna uw handen;

• Niezen in de elleboog;

•  Ventileer voortdurend, doe een raampje open bij 

bezoek;

Bij verkoudheidsklachten of andere ziekteverschijnselen 

die kunnen duiden op corona-besmetting 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 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. 

 

Vanaf 1 december gaat Maaike Vedder, manager zorg en wijkverpleegkundige, Evita na 11 jaar verlaten.

Judith Dijkshoorn, bij velen van u al bekend als klantcoördinator, zal haar rol van manager Zorg overnemen.

Maaike Vedder: “In de afgelopen jaren heb ik mij, samen 

met klanten en collega’s, in verschillende rollen ingezet 

om de zorg zo passend mogelijk te organiseren. Dit deed 

ik samen met klanten, mantelzorgers en collega’s. Soms 

in rustige tijden en soms in meer intensieve periodes in 

het leven van klanten. De vele herinneringen aan mooie 

ontmoetingen en gesprekken reizen daarin met mij mee 

de toekomst in.

Ik wil iedereen daarom ook hartelijk danken voor het 

fijne samenwerken, uw openheid en het in mij, en Evita, 

gestelde vertrouwen. Ook voor uw begrip en flexibiliteit 

wanneer dit soms nodig was.”

Natuurlijke stap
Judith is voor veel klanten bekend als klantcoördinator. 

Al 4 jaar is zij verantwoordelijk voor de juiste inzet van 

huishoudelijke zorg en begeleiding. Ze heeft daarbij 

niet alleen veel contact met klanten en zorgverleners, 

maar ook met de gemeente, huisartsen en andere 

netwerkpartners van Evita. Haar signalerende en 

coördinerende rol is daarbij van groot belang; bij veel 

klanten ontstaat in de loop van de tijd ook behoefte 

aan andere zorg en ondersteuning. 

Judith: “Bij de uitbreiding van zorg ben ik een belangrijke 

schakel tussen de wijkverpleegkundigen, het team van 

de planning en de zorgverleners. Nog voor het besluit 

kwam om de functie van manager Zorg over te nemen, 

was ik al steeds meer betrokken bij vraagstukken over 

de zorg, beleid en andere zaken van het MT. De overstap 

naar de functie van manager Zorg voelt dan ook als een 

hele natuurlijke stap.”

Kwaliteit van zorg
In de zorgsector staan de ontwikkelingen nooit stil. 

Maar dat maakt de nieuwe functie voor Judith juist 

aantrekkelijk. Judith: “Ik heb veel zin om op strategisch 

vlak mee te denken en me samen met het MT en de 

andere collega’s in te gaan zetten voor kwalitatief goede 

zorg.”

ACTUEEL

Corona update

Corona naar achtergrond, blijf alert
Judith Dijkshoorn

Nieuwe manager zorg

Klanttevredenheidsonderzoek afgerond

Heeft u vragen of wilt u extra hulp omdat uw mantelzorger is uitgevallen door corona? Neem dan contact op 

met uw wijkverpleegkundige of coördinator klanten via wijkverpleegkundigen@evitazorg.nl of 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.

Naast de aanstelling van Judith als manager Zorg 

start in december ook senior wijkverpleegkundige 

Nathalie Fonville. Zij heeft al een lange loopbaan 

in de zorg als verpleegkundige. Sandra Fleur start 

deze maand als coördinator huishoudelijke zorg 

en begeleiding. Samen met Judith vormen zij een 

goede aanvulling op het team van de Frontoffice. 

MAAIKE VEDDER JUDITH DIJKSHOORN
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KWALITEIT VAN ZORG

Wist u dat verkeerd medicijngebruik een belangrijke 
reden is dat mensen op de spoedeisende hulp 
terechtkomen? En dat dit vaak voorkomen 
kan worden met goede informatie? Het eerste 
kwartaalthema van 2023 staat in het teken van veilig 
medicijngebruik. 

Het is prettig dat er voor veel aandoeningen 

medicijnen bestaan. Veel mensen gebruiken meerdere 

medicijnen voor verschillende aandoeningen. Een 

veelvoorkomende combinatie is bijvoorbeeld het 

gebruik van bloeddrukverlagers, een cholesterolverlager 

en een bloedverdunner. Maar medicijnen kunnen ook 

ongewenste bijeffecten hebben. Jaarlijks belanden 

tienduizenden mensen in het ziekenhuis door de 

medicijnen die zij gebruiken. Vaak houden mensen er 

schade aan over en soms overlijden mensen zelfs. 

Voorlichting en kennis
Het gaat vaak mis met bloedverdunners en diabetes-

medicatie. De top 5 van medicijnen waardoor mensen 

in het ziekenhuis terechtkomen wordt bezet door 

deze medicijnen. Maar ook bij antibiotica, pijnstillers, 

antidepressiva en slaapmiddelen gaat het regelmatig 

mis. Vaak ook door het gebruik van meerdere soorten 

medicijnen, die elkaar versterken of juist tegenwerken. 

Zo krijgen mensen soms twee soorten bloedverdunners 

voorgeschreven met goede redenen. Dit verhoogt 

echter wel het risico op een ernstige bloeding, 

bijvoorbeeld in de maag, darmen of in de hersenen. 

Daarom is voorlichting aan patiënten en kennis van 

medicatie bij de patiënt heel erg belangrijk. 

Weet wat u slikt
In veel gevallen kunnen medicatiefouten voorkomen 

worden. U kunt daarin zelf een belangrijke rol spelen. Het 

is ontzettend belangrijk dat u weet welke medicijnen u 

gebruikt voor welke aandoening, en welke werkingen en 

bijwerkingen deze hebben. Zo kunt u bij uw apotheker 

een lijst krijgen met al uw medicatie en de werkingen 

en bijwerkingen. Belangrijk is om een medicijnbaxter 

te gebruiken, zodat u precies weet welk medicijn u 

wanneer moet nemen. En u nooit teveel kunt nemen. 

Bij Evita kunt u het komende kwartaal een aantal 

leerzame lezingen bijwonen over veilig medicijngebruik. 

En meer informatie over hoe u uw medicijnen op een 

veilige en verantwoorde manier kunt gebruiken vindt u 

op de website van het instituut veilig medicijngebruik: 

www.medicijngebruik.nl

Om u mee te nemen in de wereld van onze zorgverleners geven wij u af en toe een inkijkje in hun dagelijkse werk. 

Joretha Peters is sinds 3 jaar werkzaam bij Evita Zorg als medewerker maatschappelijke zorg. Joretha heeft geen 

vaste routes of klanten, maar valt vaak in. Joretha: ”Ik hou van de afwisseling. Ik leer zo veel klanten kennen, 

het is nooit saai.”

5.30 uur Ik sta op en drink mijn 1e kopje dubbele 

espresso. Mijn man verzorgt de kinderen, dus ik kan 

rond 6.30 uur zo mijn fiets op.

7.00 uur Ik kom aan bij de heer F. Hier verleen ik samen 

met een collega de zorg, het is te zwaar om alleen te 

doen. We kleden hem eerst aan, eten wat met hem en 

doen nog een half uurtje oefeningen om stijve spieren 

zoveel mogelijk te voorkomen.

8.45 uur Mevrouw H. heeft zichzelf aangekleed. Ik help 

nog even met de laatste dingen, laat de hond uit en 

begeleid mevrouw dan naar Evita Lokaal, waar ze de 

dag doorbrengt.

9.45 uur Bij mevrouw M. geef ik de medicijnen, dit kan 

zij zelf niet meer. Ik zie dat ze vandaag lekker in haar 

vel zit en rapporteer dit ook. 

10.10 uur Mevrouw R. woont aan de overkant, dus 

daar ben ik zo. Ik drink even een kopje koffie met haar 

en vertrek na 20 minuutjes weer, het gaat goed met 

mevrouw. 

11.10 uur Aangekomen bij de heer O. schrik ik: hij 

heeft een hoofdwond. Na enig doorvragen blijkt dat 

meneer gisteravond is gevallen in de slaapkamer. Ik 

maak een foto van de wond en stuur deze naar de 

wijkverpleegkundige Annabelle. 

Als ik zijn bloedsuiker meet is deze te hoog. In overleg 

met Annabelle neem ik contact op met de huisarts. 

Omdat meneer niet misselijk is of hoofdpijn heeft 

hoeven we niet langs de huisarts. Ik bel de volgende 

klant dat ik iets uitloop en help meneer bij het douchen 

en aankleden. 

12.45 uur Later dan afgesproken start ik hier met het 

schoonmaken van het huis. Ik kom er al een paar jaar, 

dus ik weet precies wat ik moet doen.

15.00 uur Mevrouw S. is niet thuis. Dat gebeurt vaker. 

Omdat er ook geen bijzondere overdracht is van de 

zorgverlener die eerder die dag langs is geweest, fiets 

ik even naar kantoor voor een kopje koffie en een korte 

pauze. 

16.00 uur Eigenlijk ben ik al vrij, maar de planning heeft 

gebeld of ik nog bij een extra klant langs kan gaan. 

Eén van de zorgverleners is ziek, dus ik spring bij. Het 

gaat vooral om wat korte checkmomenten, avondeten 

verzorgen en klaarmaken voor de nacht. 

21.00 uur Ik lees vast wat rapportages door van 

de klanten die ik morgen ga zien. Zo ben ik goed 

voorbereid.  

Een dag uit het leven van een 
zorgverlener

Het belang van veilige medicatiezorg: 
voorkom een ziekenhuisopname!

Jaarkalender lezingen 2023
Bij deze klantennieuwsbrief ontvangt u ook de nieuwe jaarkalender met een overzicht van alle lezingen 

van 2023. Huisarts en associate professor huisartsgeneeskunde Dr. Geert-Jan Geersing vertelt op 7 februari 

alles over het belang van goed medicijngebruik om een spoedopname in het ziekenhuis te voorkomen. De 

lezing van 1 maart gaat over het belang van goede mondhygiëne en de invloed van medicatie hierop. Kom 

naar de lezingen en laat u informeren. Het maakt u bewust van zaken die u tegen kunt komen bij het ouder 

worden en het bereid u hierop voor. 

Veilige
medicatie-

zorg

Over het belang
en juiste toepassing

Kijken naar nu, 
denken over later

Toekomst-
bestendige 

zorg

(Mentaal) fit blijven
op elke leeftijd

Vitaliteit
&

(werk)geluk 

Over zelfstandigheid
en waardigheid

Grip op
het leven 

Kwartaal 1, 2023 Kwartaal 2

Kwartaal 3 Kwartaal 4

ACTUEEL
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KWALITEIT VAN ZORG

Wijkverpleegkundige Elized Gustina legt uit dat het 

belangrijk is dat medicijnen goed gebruikt worden 

volgens het voorschrift van de arts. Dit helpt om uw 

gezondheid in stand te houden. Medicatie is natuurlijk 

met een reden voorgeschreven voor een medisch 

probleem of ziekte. Het is daarom erg belangrijk om 

de voorschriften voor de medicatie goed te volgen. Als 

u, om wat voor reden dan ook, uw medicatie niet goed 

inneemt dan kan dat betekenen dat uw ziekteverloop 

kan verergeren. 

Wat kan er fout gaan met medicijngebruik?
Elized ziet regelmatig dat medicijnen op een verkeerd 

tijdstip worden ingenomen. Dan kan het gebeuren dat 

mensen later op de dag een dubbele dosis innemen. 

Of mensen nemen de medicatie wel in op het juiste 

tijdstip, maar niet de juiste dosering. In al deze gevallen 

kan het zijn dat medicijnen niet optimaal werken. Zo 

kan het gebeuren dat u een overdosering krijgt, met 

alle nadelige bijwerkingen. 

Elized ziet dit vaak gebeuren met plastabletten, 

hartmedicatie en pijnstilling. Dan wordt medicatie te 

laat of te vroeg ingenomen, waardoor het is uitgewerkt 

op het moment dat het moet werken, bijvoorbeeld ’s 

nachts. Het gaat meestal om chronische medicijnen, 

die mensen hun hele leven moeten innemen. 

Wat kan de thuiszorg en de wijkverpleegkundige 
doen aan veilig medicijngebruik?
Het is belangrijk dat wij als thuiszorgorganisatie weten 

dat mensen medicijnen gebruiken. Ook in situaties 

waar de thuiszorg nog niet hoeft mee te kijken met 

het gebruik ervan. Het is toch goed om te weten dat 

mensen medicatie gebruiken. Dit is vaak de eerste 

hulpvraag die mensen bij de thuiszorg neerleggen. 

Omdat men zelf soms vergeet de juiste medicatie in te 

nemen, wordt vaak de thuiszorg ingeschakeld om mee 

te kijken of de juiste medicatie op het juiste moment 

worden ingenomen.   

Wat kunt u zelf doen om te zorgen dat u uw 
medicijnen op de juiste wijze inneemt?
Elized ziet nog wel eens dat klanten al hun medicijnen 

in losse doosjes bewaren. Dan wordt het moeilijk  om 

een goed overzicht te houden wanneer welk medicijn 

ingenomen moet worden en welke dosering. Wat daarbij 

kan helpen is een medicijndoos met een vaste indeling 

voor alle dagen van de week. 

Of een medicijnbaxter waarbij 

de medicijnen in een rol in 

aparte zakjes in een rol zitten. 

Er bestaan zelfs systemen 

die een alarm afgeven als 

medicatie ingenomen moet 

worden. Zulke hulpmiddelen kunnen heel goed helpen 

om de juiste doseringen en juiste medicijnen op het 

juiste tijdstip in te nemen. U kunt uw medicijndoos zelf 

vullen, maar de apotheker kan dat ook voor u doen 

via een zgn. baxtersysteem. Thuiszorgmedewerkers 

kunnen dan vervolgens meekijken met het innemen 

van de medicatie. Zo bent u ervan verzekerd dat het 

innemen van de medicatie volgens voorschrift gaat.

Vraag elke 2 jaar een review van uw medicatie
Het is daarnaast erg belangrijk, legt Elized uit, dat elke 

2 jaar een review plaatsvindt van uw medicatiegebruik 

door de huisarts. Dit is om te kijken of u nog wel de juiste 

medicatie slikt voor de aandoening, en of de medicatie 

voldoende werkt. Dan wordt eveneens bepaald of u kunt 

doorgaan met bepaalde medicijnen of dat overgaan op 

andere medicatie misschien zinvoller is. Dit is de taak 

van de huisarts, maar u kunt zelf een afspraak maken 

met de huisarts om een review te vragen.

VITALITEIT

In november gaf wijkverpleegkundige Annabelle Jelsma 

samen met huisarts Verena Dirkse een lezing over Regie 

in de laatste levensfase. Welke beslissingen kunt u nu al 

nemen, zodat op een later moment, als u daar zelf niet 

meer toe in staat bent, helder is wat u wilt? 

Hoe de laatste levensfase verloopt is helaas niet te 

voorspellen. Het kan op natuurlijke wijze verlopen en 

iemand overlijdt in zijn slaap. Maar wanneer iemand ziek 

wordt, verloopt de laatste fase vaak minder makkelijk. Denk 

aan dementie, Parkinson of kanker. Het is goed om tijdig na 

te denken over wat u mogelijk kunt verwachten en welke 

wensen en behoeftes u dan heeft. Een lastig onderwerp, 

maar de huisarts en wijkverpleegkundige kunnen u hier 

bij ondersteunen. 

Annabelle: “Als iemand bij Evita Zorg klant wordt en van 

ons ondersteuning of zorg ontvangt, dan komt de laatste 

levensfase altijd ter sprake bij zowel de intake als bij 

tussentijdse evaluaties. In deze gesprekken gebruiken we 

de methode Advance Care Planning (ACP): vooruitdenken 

voor de zorg die mogelijk later nodig is. Gedurende de tijd 

verschuiven wensen en veranderen situaties, waardoor 

men wellicht nieuwe keuzes moet maken. De methode 

ACP helpt om een persoonlijk zorgpad uit te stippelen. De 

diverse mogelijkheden voor de laatste levensfase worden 

hierin besproken.”

Allereerst is de vraag of u gereanimeerd wilt worden. Wilt 

u dit niet, dan moet een zgn. NTBR verklaring getekend 

worden: Not To Be Reanimated. Deze verklaring komt in 

uw dossier. 

Hier hoort ook de behandelingsbeperking bij: wanneer 

wilt u nog wel behandeld worden, wanneer niet. De 

wijkverpleegkundige legt uit welke opties er zijn en helpt 

u om uw wensen zo goed mogelijk vast te leggen.

Thuis sterven
Veel mensen willen het liefst thuis sterven, of in een 

hospice. Ook hierover zijn nog belangrijke zaken waarover 

u kunt nadenken en die u vast kunt leggen. Annabelle: 

“Men kan bijvoorbeeld alleen naar een hospice als er 

een indicatie is afgegeven voor palliatieve zorg én als de 

levensverwachting korter is dan 3 maanden. Maar het kan 

niet meer als er sedatie heeft plaatsgevonden.” 

Samenwerking zorgprofessionals
In de laatste levensfase is er continue afstemming tussen de 

zorgverleners van Evita en de huisarts om de zorg zo rustig 

en soepel mogelijk te laten verlopen. Dat kan alleen als de 

wensen en behoeftes van de klant helder zijn vastgelegd 

in het dossier, zodat er geen onnodige vragen zijn. 

Wat als er niets besproken wordt?
Annabelle: “Er zijn mensen die de vraagstukken over de 

laatste levensfase uit de weg gaan. “Mijn vrouw weet wel 

wat ik wil.” hoor ik regelmatig. En vaak komt het goed, 

maar even zo vaak is het niet voldoende om goede zorg 

volgens de wens van de klant te kunnen verlenen. Het 

gebeurt nogal eens dat naasten het onderling niet eens 

zijn. Hierdoor ontstaan onnodige discussies. Naasten zitten 

vaak in een emotioneel proces en zouden zich niet met 

moeilijke kwesties bezig hoeven houden. Dus ook voor hen 

is het erg fijn als de wensen van de klant zijn vastgelegd.” 

Belangrijkste advies
Annabelle: “Het belangrijkste advies dat ik kan geven: 

bespreek wat uw wensen en behoeftes zijn met betrekking 

tot zorg, óók met uw naasten. En leg het vast.”

Heeft u uw wensen en behoeftes nog niet goed vastgelegd, 

of twijfelt u hierover? 

Neem contact op met een van de wijkverpleegkundigen 

wijkverpleegkundigen@evitazorg.nl of 070-314 16 00. 

Regie in de laatste levensfase;
dilemma’s en mogelijkheden

In gesprek met wijkverpleegkundige Elized Gustina

De rol van de thuiszorg
bij medicijngebruik
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MANTELZORG INSPRAAK

Voor mantelzorgers kan Evita een belangrijke ondersteuner zijn in de zorg voor hun naaste. Bij zorgverlening 
en ondersteuning werken we samen met hen aan een zo prettig en aangenaam mogelijke leefsituatie voor 
de klanten. Deze samenwerking is onmisbaar om klanten zo lang en veilig mogelijk thuis te kunnen laten 
wonen. 

Bij Evita is daarom ook specifieke aandacht voor mantelzorgers. Zo bieden we individuele ondersteuning, kunnen 

we tijdelijk de zorg overnemen, is er een inloopspreekuur en zijn er regelmatig mindfulness trainingen speciaal 

gericht op mantelzorgers. Ook komt eens per maand een groep bijeen bij Evita Lokaal: de mantelzorggroep. 

Graag maak ik van de gelegenheid gebruik om mezelf 

kort te introduceren als nieuwe voorzitter van de 

Cliëntenraad van Evita Zorg. 

Met de goede zorgen van Evita ben ik in aanraking 

gekomen door de hulp die sinds vorig jaar wordt 

geboden aan onze moeder. Mijn naam is Lisette 

Havermans, ben 59 jaar, 34 jaar getrouwd met Peter 

Jan en wij zijn trotse ouders van onze 5 (inmiddels 

volwassen) kinderen. In mijn dagelijks leven werk ik 

fulltime; de afgelopen 20 jaar ben ik werkzaam geweest 

als directeur van diverse (zorg)organisaties. Daarnaast 

sport ik graag, geniet van het leven en stel mij daarnaast 

graag beschikbaar ten dienste van anderen. 

Graag zal ik mijn uiterste best doen om, samen met Bartje 

Schaberg en Carla van Waes, de belangen van de klanten 

van Evita zo goed mogelijk te vertegenwoordigen. Ik 

neem per januari 2023 het stokje over van Janneke 

van der Does. Na een eerste kennismaking met mijn 

nieuwe collega’s in de Cliëntenraad verheug ik mij op 

een voortzetting van goede samenwerking met hen en 

met de directie en medewerkers van Evita Zorg. Het 

mogen vertegenwoordigen van de belangen van de 

klanten die de zorg van Evita dagelijks ontvangen zie 

ik als een voorrecht, maar ook als een belangrijke taak. 

De Cliëntenraad behartigt de belangen van alle klanten 

en ziet toe op de kwaliteit van de door Evita geleverde 

zorg. Onze contactgegevens vindt u hieronder. Weet 

ons te vinden! 

Nieuwe voorzitter Cliëntenraad

De Cliëntenraad behartigt de gemeenschappelijke belangen van klanten van Evita, binnen de doelstellingen van 

de organisatie. De Cliëntenraad doet dit onder meer door mee te denken en te adviseren over alle procedures 

die direct de klant aangaan, denk aan het kwaliteitsplan voor het verlenen van zorg, de klachtenprocedure, 

als ook de procedures rondom het in en uit zorg gaan van klanten. De Cliëntenraad denkt op deze manier 

echt mee met het verbeteren van de zorg- en dienstverlening van Evita. De Cliëntenraad komt zo’n 4x per 

jaar bijeen om over deze onderwerpen met de directeur in gesprek te gaan. De Cliëntenraad is daarom erg 

waardevol voor Evita. Wilt u iets delen met de Clientenraad of heeft u vragen? Zij zijn het beste bereikbaar via 

e-mail clientenraad@evitazorg.nl.

“Zorg vragen en geven; 

Zorgen hebben om elkaar, verantwoordelijkheid voelen voor elkaar, 

naast het verlangen een eigen leven te hebben. 

Toenemende afhankelijkheid, isolatie en angst om elkaar te kort te doen, 

achter te laten, maar ook om elkaar te verliezen.”

Dit zijn de belangrijkste gespreksonderwerpen die in 

de mantelzorg gespreksgroepen vanzelf naar voren 

komen, omdat ze zo groot, aanwezig en kostbaar zijn. 

Evita biedt mogelijkheden om u met elkaar in gesprek 

te brengen. Wij zorgen voor koffie, thee en regelmatig 

puzzelen we mee. De mantelzorggroep vindt elke 

tweede vrijdag van de maand plaats bij Evita Lokaal. Het 

wordt geleid door Carien van Ree, consulent Mantelzorg 

en klachtenfunctionaris bij Evita Zorg en Jacinta van de 

Heuvel, gastvrouw. 

De drempel kan best hoog zijn om aan een gespreksgroep deel te nemen. Of wellicht heeft u daar geen 

behoefte aan, maar zou u weleens met iemand van gedachten willen wisselen over de zorg voor uw naaste. 

Loop dan eens binnen bij het inloopspreekuur voor mantelzorgers. 

Dat is elke 2e dinsdag van de maand tussen 10:00 en 12:00 uur. 

Of neem contact op met Evita Zorg om aan te geven wat u zoekt, waar u behoefte aan heeft. Dan kijken wij 

waar wij u bij kunnen ondersteunen. U kunt ons een mail sturen info@evitalokaal.nl of bellen 070-314 16 06. 

Nieuw: inloopspreekuur voor 
mantelzorgers De Cliëntenraad is er voor u!

Mantelzorg; het belang van het delen 
van verhalen 

Met de komst van Lisette Havermans neemt de cliëntenraad afscheid van Janneke van der Does. Janneke 

heeft zich als voorzitter van de cliëntenraad de afgelopen jaren op fantastische wijze ingespannen om van 

de cliëntenraad een professionele raad te maken, die kritisch en opbouwend meekijkt met de zorg die Evita 

verleent aan klanten, mede dankzij haar achtergrond als arts. Dat bracht een zeer waardevolle blik met zich 

mee, waar Evita haar voordeel mee heeft kunnen doen. Evita Zorg wil Janneke van der Does ook via deze 

weg hartelijk danken voor haar inzet!
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EVITA LOKAAL

Jeroen Peet (79) gaat elke maand naar de gespreksgroep Verder na Verlies 

Jeroen: ”In september 2020 verloor ik mijn dochter 

aan kanker en een paar maanden later mijn vrouw. De 

laatste weken kreeg mijn vrouw zorg van Evita Zorg. 

Het In Memoriam in 2022 heb ik helaas gemist, maar 

ik had wel veel behoefte aan iets soortgelijks. Toen 

de gespreksgroep Verder na Verlies startte heb ik mij 

aangemeld. Mieke is zeer deskundig als het gaat om 

het verlies van een dierbare en de verwerking daarvan. 

Elke bijeenkomst geeft zij ons weer iets nieuws/moois 

mee waar we verder mee kunnen. Mieke laat ons 

bijvoorbeeld inzien hoe een rouwproces bij veel 

mensen verloopt. En dat bepaalde gevoelens in 

bepaalde fases ook normaal zijn, erbij horen. Zo liet 

zij ons inzien dat het verdriet niet minder wordt, maar 

dat daar omheen wel steeds meer ruimte ontstaat. 

Ruimte waardoor je weer wat lucht krijgt en energie. 

Dat geeft mij troost en steun.” 

Jeroen laat een steen zien die hij na afloop van een 

van de bijeenkomsten mee mocht nemen. De steen 

staat symbool voor het gemis en de dierbare die je 

hebt verloren. Jeroen: “Kijk, als ik de steen laat vallen 

laat ik hem los, laat ik als het ware mijn vrouw en 

dochter vallen. Maar als ik de steen in mijn hand laat 

liggen en dan langzaam mijn hand open, dan geef ik 

hen vrij. Het is een andere manier van kijken die me 

steun geeft. Dat soort mooie dingen laat Mieke ons 

inzien. En de steen, die draag ik altijd bij me.”

“Het is belangrijk voor mij om elke dag een aantal 

lichtpunten te hebben. De gespreksgroep is zo’n 

belangrijk lichtpunt. Als ik daar ben geweest is mijn 

dag eigenlijk al goed”.

Evita organiseert sinds 2019 jaarlijks een In Memoriam, 

waarbij overleden klanten van het voorgaande jaar 

herdacht worden. Wij hebben gemerkt dat dit zowel voor 

de nabestaanden als voor de betrokken zorgverleners 

een waardevolle gelegenheid is om stil te staan bij het 

verlies van een dierbaar persoon en om samen terug 

te kijken op de laatste periode. Ook merkten we dat er 

veel herkenning is in de verhalen en beleving van de 

nabestaanden en dat zij steun ervaren om hierover met 

elkaar uit te kunnen wisselen. 

Vanuit dit idee zijn we in april 2022 gestart met een 

nieuw initiatief in de nazorg aan nabestaanden van onze 

klanten: de gespreksgroep Verder na Verlies. Gedurende 

een periode van 9 maanden was er iedere derde vrijdag 

van de maand een bijeenkomst. Sommige deelnemers 

hebben recent een dierbare verloren, voor anderen 

is het al wat langer geleden. In december ronden we 

met deze bestaande groep af, waarbij we al kunnen 

constateren dat de ervaringen unaniem positief zijn.

Wat doen we tijdens een bijeenkomst van Verder na 

Verlies?

De bijeenkomsten duren anderhalf uur en kennen een 

vaste structuur:

•  Openingsritueel: een moment van stilstaan en 

gedenken

•  Deelronde: met elkaar uitwisselen over ervaringen en 

huidige beleving 

•  Theorie en verdieping over verlies en rouw

  We behandelen bijvoorbeeld het zogenaamde 

‘duale procesmodel’ over verliesgerichtheid versus 

herstelgerichtheid tijdens een rouwproces. Maar ook 

zaken als het verschil tussen loslaten of vrijgeven, 

een persoonlijke reflectie op hoop en vrees in het 

rouwproces, het landschap van rouw, de contactcirkel 

(over hechten en onthechten), en passende teksten 

of poëzie.

•  Oefeningen om te leren in verbinding te zijn met jezelf, 

om je gevoelens te durven laten zijn, zonder er kopje 

onder in te gaan (mindfulness-, zelfcompassie- en 

ontspanningsoefeningen)

• Afronding in aandacht

Wilt u ook meedoen?
Op vrijdag 17 februari 2023 starten we een nieuwe 

gespreksgroep Verder na Verlies. Er worden opnieuw 

9 bijeenkomsten gepland, steeds op de derde vrijdag 

van de maand. We streven naar een deelnemersaantal 

van ca 6 tot 10 personen. Het werkt het prettigst als 

de groep min of meer vast is, maar tussentijdse in- of 

uitstroom is in overleg mogelijk. De kosten bedragen 

€ 20,- per losse bijeenkomst of € 155,- voor de hele 

serie van 9 keer.

Wilt u meer informatie, u aanmelden of overleggen of 

deelname iets voor u is ? Neem dan contact op met 

Mieke Roelands, de begeleider van deze gespreksgroep. 

Mieke is zorgverlener bij Evita en tevens yoga- en 

meditatiedocent. 

Zij is bereikbaar per mail m.roelands@evitazorg.nl of via 

het nummer van Evita Lokaal (070-314 16 06). 

In gesprek met elkaar na een verlies

Verder na Verlies

Tijdens het jaarlijkse In Memoriam staan we stil bij alle Evita klanten die 

het afgelopen jaar zijn overleden. We komen samen met nabestaanden en 

zorgverleners om hen te herdenken en hun naam nogmaals te noemen. 

Een waardevol moment om met elkaar terug te blikken en onderlinge 

verbinding en steun te ervaren. Iedereen die nauw betrokken was bij uw 

dierbare is dan ook van harte welkom. De bijeenkomst vindt plaats in Evita 

Lokaal. Er wordt gezorgd voor een lichte maaltijd. 

Wilt u deze bijeenkomst bijwonen, dan vragen wij u zich aan te melden bij 

Maria Kuipers m.kuipers@evitazorg.nl of 070-314 16 00.

Maandag 30 januari 2023 van 17.00 - 18.30 uur

In Memoriam
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Op initiatief van Evita Lokaal wordt er in het nieuwe jaar 

een tweede leesclub gestart. Iedereen die van lezen 

houdt en het waardevol vindt om over boeken te praten 

is van harte uitgenodigd zich aan te melden.

Bent u nieuwsgierig of het wat voor u is? 

U kunt kennis komen maken op vrijdagochtend 20 

januari van 10:00 uur tot 11:30 uur. 

U kunt ook contact opnemen met Klaartje Sanders 

klaartje.sanders@gmail.com voor meer informatie. 

Na de kennismakingsochtend zal de eerste leesclub 

starten op vrijdag 3 februari. Daarna zal het maandelijks 

plaatsvinden op de 1e vrijdag van de maand van 10:00 
tot 11:30 uur bij Evita Lokaal. 
De leesclub wordt geleid door een vrijwilligster, Klaartje 

Sanders.

Houdt u van boeken lezen? 

Evita start een tweede leesclub
Programma 2023 Evita Lokaal 

Zien wij u bij één van
deze activiteiten?
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Kerstmiddag bij Evita Lokaal
Op zondag 18 december organiseren wij in Evita Lokaal een sfeervolle kerstmiddag. 

Om 12:00 uur bent u welkom voor een heerlijke, versbereide kerstlunch, waarna we 

aansluitend een mooie kerstfilm zullen kijken. Een aantal Evita-koks bundelt voor deze 

gezellige middag de krachten en kookt gezamenlijk een feestelijke drie gangen-maaltijd. 

Bijgestaan door een aantal gastvrouwen/-heren wordt u op deze zondag feestelijk in 

de watten gelegd. 

Uiteraard ontvangen we u graag voor de film én de lunch. Het is echter ook mogelijk 

om of alleen naar de film te komen, of alleen naar de kerstlunch. Geeft u dat dan wel 

duidelijk aan bij aanmelding!

Tijd kerstlunch: 12.00-14.30 uur

Kosten: € 20,00 (inclusief 2 drankjes) 

Tijd film: 14.30 uur

Kosten: € 7,50 (inclusief drankje en hapje)

Aanmelden, uiterlijk donderdag 15 december:
info@evitalokaal.nl of tel. 070-314 16 06

In verband met inkoop en voorbereidingen zijn wij genoodzaakt de kosten in rekening 

te brengen bij afmelding na donderdag 15 december of bij niet-verschijnen.

Cursussen Seniorweb 
Windows basis: maandagmiddag van 14:00-16:00 (9, 16, 23, 30 januari)
Android telefoons basis: maandagmiddag van 14:00-16:00 (6, 13, 20 en 27 februari)  
Zie ook folder van Seniorweb

Wandelen 
Iedere maandag 15:30-16:45 uur (verzamelen om 15:15 uur bij Evita Lokaal)

Pan op Tafel
4e maandag van de maand 18:00-20:00 uur

Leesclub
Leesclub 1: 1e vrijdag van de maand 10:00-11:30 uur (start 3 februari)
Leesclub 2: 2e maandag van de maand 15:30-17:00 uur

Sociëteit
Iedere woensdagochtend 10:00-12:30 uur 

Schilderen 
Iedere woensdag 13:30-15:30 uur

Digitaal Café
Iedere 1e woensdag van de maand 16:00-17:30 uur

Filosofie
Iedere 3e vrijdag van de maand 13:30-15:00 uur

Filmmiddag
Iedere 3e zondag van de maand warme lunch en film 13:00-17:00 uur

Mantelzorggroep
Groep 1: Iedere tweede vrijdag van de maand 10:30-12:00 uur
Groep 2: Iedere tweede maandagavond van 20:00-21:30 uur  

Inloopspreekuur mantelzorgondersteuning
Elke 2e dinsdag van de maand van 10:00-12:00 uur

Ontmoetingsgroep Verder na Verlies
Vanaf 17 februari iedere derde vrijdag van de maand van 10:00-11:30 uur 

Lezingen
Zie folder lezingen

Geheugenspreekuur
Iedere 2e dinsdag v.d. maand 10:00-12:00 uur inloopspreekuur
bij GZ-(neuro)psycholoog Dr. Caroline Jurgens 

Informatie en aanmelden info@evitalokaal.nl of 070-314 16 06. 
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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!


