
Onze dienstverlening
De servicediensten worden geleverd door vaste medewerkers op 
tijden en dagen die u met ons en de medewerkers afspreekt. Op 
flexibele wijze kunnen wij de diensten met u inzetten; 24 uur per dag 
7 dagen per week. Hierbij kunt u rekenen op de volgende zekerheden:
•  Een vaste en betrouwbare medewerker 
 die met aandacht en kennis werkt
• Vaste tijden en dagen conform uw wensen
• Een aanbod van diensten dat bij u past

Bekostiging
U kunt de servicediensten volledig particulier bekostigen. Voor de 
tarieven verwijzen we naar de actuele tarievenlijst, deze is op te 
vragen bij onze wijkverpleegkundigen.

Informatie of een afspraak
De wijkverpleegkundigen van Evita geven u graag informatie over 
onze diensten. U kunt bellen naar kantoor: 070-314 16 02, of mailen 
naar wijkverpleegkundigen@evitazorg.nl.
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Bij Evita Zorg kunt u terecht voor
de volgende servicediensten

Begeleiding en gezelschap
• Gezelschap aan huis en/of samen op pad
• Begeleiding en vervoer bij bezoek aan arts of privéafspraken
• Bellen met instanties, afspraken maken en hulp bij administratie
• Boodschappen doen en bereiden van maaltijden
• Slaapdienst
• Respijtzorg ter ontlasting mantelzorgers

In en om huis
• Klusjes en ondersteunen bij aanpassingen in het huis
• Administratieve ondersteuning
• Digitale ondersteuning door Seniorweb
• (Samen) tuinieren
• Hulp bij het verzorgen van de was en strijken

Balans en vitaliteit
• Mindfulness en yoga aan huis of op locatie
• Pedicure en kapper aan huis
• Walk & talk met GZ-neuropsycholoog
• Wandelen

Zo lang mogelijk zelfstandig thuis blijven wonen, in de eigen 
vertrouwde omgeving is wat veel senioren wensen. Op een prettige 
manier met een grote mate van comfort, vitaliteit en zingeving.  

Om dit te realiseren, maken steeds meer senioren en ook naasten van 
senioren gebruik van diverse servicediensten die hieraan bijdragen, 
zoals ondersteuning in en om het huis, gezelschap en administratieve 
hulp. 

Evita Zorg, als bekende aanbieder van thuiszorg, levert deze 
servicediensten met vaste, vertrouwde mensen op afgesproken tijden. 
Wanneer op termijn thuiszorg nodig is, kan dezelfde medewerker in 
veel gevallen ook thuiszorg verlenen, zoals huishoudelijke hulp of 
persoonlijke verzorging. Evita heeft medewerkers met veel kennis en 
warme betrokkenheid voor senioren die soms jaren bij hen komen.

Ik heb al ruim een jaar een vaste begeleider die met mij wandelt, 
een kop thee drinkt en mij helpt met administratie en postzaken. 
Laatst heeft zij geregeld dat er een steun bij de trap en een 
douchestoel werden geplaatst. Zij is voor mij als een dochter; heel 
vertrouwd. Ik kijk altijd uit naar haar komst. Ook maak ik sinds kort 
gebruik van de ondersteuning van Seniorweb voor iPad les: nu kan 
ik met mijn kinderen en kleinkinderen foto’s uitwisselen en diverse 
apps gebruiken. Zo haal ik de wereld wat meer naar binnen!
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