
Adresgegevens:
Blankenweg 39

6827 BW Arnhem
Telefoonnummer: 026 - 3513360

www.thuiszorgevital.nl
info@thuiszorgevital.nl

Openingstijden:
Maandag t/m Vrijdag
8:30 uur – 17:00 uur



Evital is een jong en dynamisch organisatie die zich continue specialiseert in het bieden 
van zorg en welzijn. Het bieden van zorg in eigen taal en cultuur staat hoog in vaandel. De 
cultuur en taaleigen zorg dient het bredere welzijn van de cliënt, draagt aan de matiging van 
de zorgvraag en de voortgaande integratie in de Nederlandse samenleving van mensen met 
een ander etnische achtergrond. Een samenleving waar wij met beide benen in staan, met 
een warm hart, persoonlijk en voor ieder mens.

Visie
Het begint bij het welzijn van de cliënt, die we duurzaam ondersteunen, vanuit een efficiënte 
organisatie, op basis van wederzijds respect, waarbij de kwaliteit ertoe doet. 

Persoonlijk verzorging / Verpleging
Het kan voorkomen, dat u door 
omstandigheden als ziekte, een 
beperking, door een operatie, of doordat 
u ouderdomsklachten heeft, tijdelijk of 
langdurig ondersteuning nodig heeft bij 
uw persoonlijke verzorging. Wij hebben de 
professionals die u bij deze zorg kunnen 
ondersteunen. U kunt hierbij denken aan 
hulp bij de dagelijkse verzorging, het 
beheren en toedienen van uw medicatie en 
deskundige ondersteuning bij uw verpleging. 
Binnen onze zorgverlening staat u als client 
centraal. Vraaggerichte zorg, kwaliteit en 
continuïteit van zorg en het stimuleren 
van de zelfredzaamheid zijn kernwoorden 
binnen onze zorgverlening. 

Palliatief en terminale zorg
In de laatste levensfase staan comfort 
en rust centraal. Vaak willen mensen dan 
ook in de eigen woon-/leefomgeving zijn. 
Palliatieve en terminale zorg thuis, kan 
deze wensen helpen realiseren en bijdragen 
aan de kwaliteit van leven in deze periode. 
Onze verzorgende,verpleegkundige en 
wijkverpleegkundige staan klaar om de zorg 
in deze fase samen met u, naar uw wensen 
in te richten. 

Huishoudelijk hulp
Wanneer u niet meer zelfstandig uw 
huishoudelijke taken kunt uitvoeren, of last 
ervaart met een deel hiervan, kunt u van 
ons hierbij ondersteuning krijgen. Onze 
huishoudelijke medewerkers bieden u graag 
de helpende hand, geeft u adviezen en 
voeren huishoudelijke taken uit. Hierbij kunt u 
denken aan stofzuigen, ramen lappen en het 
schoonmaken van uw keuken of badkamer.

Huishoudelijk Hulp Toelage
Wenst u huishoudelijk hulp, maar komt u 
niet in aanmerking voor geïndiceerde 
Wmo-zorg? Bent u mantelzorgen en raakt 
u overbelast of dreigt u overbelast te raken? 
Of krijgt u wel een indicatie, maar vindt 
u de eigen bijdrage te hoog? Dan kunt u 
goedkope huishoudelijke hulp krijgen via 
Huishoudelijke Hulp Toelage (HHT). U betaald 
slechts vijf euro per uur. Kijk op de website 
van uw gemeente of de regeling HHT ook in 
uw gemeente geldt.
 
Begeleiding individueel
Verkeert u in een kwetsbare positie en 
begint u uw grip op het dagelijkse leven 
kwijt te raken? Heeft u toekomst wensen 
maar wordt het realiseren van deze wensen 
moeilijker door uw psychische problemen? 
Of heeft u ondersteuning nodig bij uw 
dagelijkse gang van zaken? Onze ambulante 
begeleiders kunnen u hierbij helpen. Zij 
kunnen u stimuleren om in korte tijd uw 
zelfredzaamheid te vergroten. 

Opvoedondersteuning
U heeft er niet voor geleerd. U hoort het als 
ware “vanzelf”te doen. Alleen lukt dat echter 
niet altijd en is hulp meer dan 
welkom. Vaak pleegt u raad bij familie, 
vrienden, de school van uw kinderen, de 
contacten in de buurt en in de sociale 
netwerken. Voor ouders en/of verzorgers 
met een multiculturele achtergrond is 
de drempel tot het raadplegen bij een 
opvoedcentrum te hoog. Taalafstand en 
de cultuur vormen hier vaak een extra 
belemmering. Wij hebben de specialisten 
in huis die u bij de opvoeding kunnen 
ondersteunen. 

Dagbesteding 
Voelt u zich geïsoleerd? Kunt u in verband 
met lichamelijke of geestelijke beperkingen 
deelnemen aan sociale activiteiten in uw 
buurt? Wij helpen u graag om u uit de 
isolement te halen en in contact te brengen 
met anderen. Evital biedt momenteel 
dagbesteding aan in Arnhem, Nijmegen 
en Tiel. Wij organiseren van maandag t/m 
vrijdag dagactiviteiten waar u deel aan kunt 
nemen. De groepen en activiteiten worden 
zodanig samengesteld dat in elke behoefte 
en lichamelijke en geestelijke capaciteit kan 
worden voorzien. 

Activerend werk
Als Evital zetten we ons in om ervoor te 
zorgen dat personen alles uit zichzelf 
halen. De kans op werk willen we vergroten 
voor personen met een relatief grote 
afstand tot de arbeidsmarkt en zo ervoor 
zorgen dat iedereen een bijdrage heeft 
aan de samenleving. We houden rekening 
met ieders persoonlijke situatie, waarbij 
we de kracht en kwaliteit van mensen 
centraal stellen en continu gericht zijn op 
ontwikkeling.

Aanvraag
Om voor huishoudelijk hulp, begeleiding 
individueel, opvoedondersteuning, 
dagbesteding en/of activerend werk in 
aanmerking te komen, heeft u een indicatie 
nodig. Die kunt u aanvragen door zich aan 
te melden bij het Sociale Wijkteam van 
uw buurt. Zodra de indicatie verstrekt is, 
komt een van onze coördinatoren bij u 
op gesprek over de invulling van uw zorg.  
Bent u benieuwd naar wat Evital voor u kan 
betekenen op het gebied van persoonlijk 
verzorging en/of verpleging? Of wilt u meer 

informatie over de procedure en 
mogelijkheden? Dan 
kunt u contact opnemen met Evital via het 
volgende telefoonnummer: 026-3513360

 “Een warm hart voor 
                                  ieder mens persoonlijk.”

DienstenWie zijn wij?


