
Doorstroming patiënten naar
vervolgzorg

Wondzorg

Voortgangsrapportage projecten (oktober2017 t/m december 2017)

Activiteiten en thema’s :
- Werkgroep  Meldpunt met  4 van de 5 

wondspecialisten gecontinueerd.
- Werkprocessen Thebe en De Wever 

geïnventariseerd.
- werkgroep Meldpunt en ICT opgestart met 

wondspecialisten en ICT-medewerkers van Thebe 
en De Wever.

- Laatste hand gelegd aan protocollen voor website 
ZMBR

Voortgang:
- Gewenst werkpoces WEC vastgesteld
- Werkgroep ICT Thebe en De Wever actief met 

ICT-knelpunten aan de slag.
- Protocollen op website ZMBR geplaatst.
- Aanzet communicatieplan gerealiseerd.
- Inventarisatie opleidingsniveau en gewenst 

opleidingsniveau wondspecialisten, aanzet 
opleidingsplan gerealiseerd.

- Meldpunt Wondzorg naar eind 1ste kwartaal 2018 
verplaatst. 

Bijzonderheden:
- Knelpunten rond personele invulling opgelost;           
- Keuze gemaakt om per 1 maart a.s. een meldpunt 

te openen met medewerkers van Thebe.
- Consulenten De Wever sluiten z.s.m. aan.
- Overdracht plaatsgevonden naar opvolger 

programmamanager WEC (Els de Boer)
- Om meldpunt 1ste kwartaal te realiseren:
- Prioriteit oplossen knelpunten ICT voor interne 

organisatie en verdere ontwikkeling WEC.

Ketenzorg  Dementie

Activiteiten en thema’s:
- Over jan-nov bijna 6.700 uren casemanagement

dementie geleverd aan ongeveer 850 personen 
met dementie thuis. (98,4% van het toegestane 
plafond geleverd).

- De gemeente Gilze en Rijen begin 2018 wordt 
met casemanagement gestart, gemeente gaat 
vrijgekomen middelen verschuiven naar 
dementievriendelijke samenleving en inzet 
mantelzorgondersteuning.

Resultaten: 
- 850 personen met dementie begeleid door 

casemanager, bedraagt 21% van het aantal 
mensen met dementie dat thuis woont.

- Uniformering werkwijze casemanagers.

Voortgang:
- In dec-jan vertrekt een kwart van de 

casemanagers. Vraagt veel afstemming en 
communicatie met alle betrokkenen wo 
huisartsen en wijkverpleging.

- Knelpunt: voortzetting casemanagement en 
financiering ervan als cliënt Wlz-indicatie heeft 
gekregen en alle begeleiding thuis van Wlz-
middelen moet worden betaald (de zgn. 
´zorgval´, zie uitzending ‘De Monitor’ van 10-12-
2017 om 22.45 u.) In onze regio speelt wat er 
landelijk ook gaande is. Oplossing moet van het 
Rijk komen waar problematiek aan is voorgelegd.

Geriatrisch Netwerk

Activiteiten en thema’s:
- De stuurgroep van het geriatrisch netwerk 

(afgekort: GN) is één keer, de 3e in 2017 – bij 
elkaar geweest en heeft de ambitie, doelen en 
activiteiten op hoofdlijnen voor de komende 
jaren vastgesteld.

Resultaten:
- De ambitie, doelen en activiteiten voor de 

komende jaren zijn helder voor de leden vaan 
het netwerk. 

- Waar is het GN van?
- Het Geriatrisch Netwerk werkt aan overzicht en 

samenhang: Laat zich informeren over projecten 
en acties | ziet toe op afstemming en 
coördineert waar nodig en gevraagd | Voert een 
lichte regiefunctie als daarom gevraagd wordt. 
Bijvoorbeeld als leden een vraagstuk aandragen. 
Denk aan een lacune in zorg of dienstverlening. 
| Besluit het samen op te pakken, eventueel in 
opdracht van het bestuur van het ZMBR. | 
Mobiliseert de werking in het netwerk. | 
Stimuleert kennisname en waar mogelijk 
navolging van ‘best practices’. | Gaat niet zelf 
als platform projecten ‘bedenken’, opzetten en 
uitvoeren.

Voortgang:
- notitie 2018  vernieuwde ambitie, doelen en 

activiteiten op hoofdlijnen uitgeschreven. 
- Ook zal in 2018 telkens een overzicht worden 

uitgebracht waarin de voortgang van de 
activiteiten wordt beschreven die onder het GN 
vallen en de realisering van  ambitie en doelen 
dichterbij brengen.

Activiteiten en thema’s 

m.b.t. overdracht:
- Coördinatie  (digitaal) overdrachtsproces; eerst 

in kaart brengen wat we al doen.
- Verbinden van gemeenten en welzijn aan 

ketensamenwerking; beginnen bij knelpunten 
analyse.

M.b.t. capaciteit:
- App 50 x gedownload afgelopen 30 dagen
- 18% van de tijd geen ELV-laag bed beschikbaar 

(19-12 t/m 18-01) en 7% van de tijd geen ELV-
hoog bed beschikbaar

- 2x consultatiefunctie SO gebruikt via app
- 5 x contact gelegd  met zorgafdeling via app

Resultaten
- Juni start proef transfervrijwilligers
- Connectie gemeente gemaakt, verbetering 

procedures
- Filmpje ketensamenwerking
- Procedure gestandaardiseerd ontslag in gang 

gezet
- ICT-systemen m.b.t. overdracht in kaart gebracht
- Eenduidige medische overdracht, HASP-

richtlijnen

Voortgang
- Wens: sociale kaart inzichtelijk maken voor 

huisartsen, (wijk)verpleegkundigen, specialist 
ouderengeneeskunde 

- regio advies over digitaal uitwisselen van 
verpleegkundige informatie, afspraken welke 
informatie relevant is in verpleegkundige 
overdracht.

- Meer informatie geven richting huisartsen om 
gebruik app te promoten.



Hersenletselnetwerk Palliatief Netwerk

Activiteiten en thema’s:

Voortgangsrapportage projecten (oktober t/m december 2017)

- Subsidie voor scholing mijn ervaringsverhaal in 
de regio binnen gehaald. Afspraken gemaakt 
met een trainer om selectie te doen voor 
deelname aan de training in de regio.

- De vragenlijsten voor mensen met NAH zijn 
uitgezet..

- De ervaringsdeskundigen gaan deelnemen aan 
de stuurgroep middels een afvaardiging van 1 
persoon

Resultaten:
- De scholing van ervaringsdeskundigen  start 18 januari; 8 

deelnemers geselecteerd. Zij gaan hun ervaringsverhaal 
in kaart brengen en van daaruit wordt gekeken hoe ze 
gericht ingezet kunnen worden. 

- 51 vragenlijsten  retour. Nog verder analyseren maar 
opvallend is dat  meer dan 50% vindt dat ze de zorg weet 
te vinden. Ze geven hun leven gemiddeld een 6+ na de 
gebeurtenis. De vragenlijsten blijven nog open staan 
omdat we zoveel mogelijk reacties willen ontvangen.

- Toetreden ervaringsdeskundigen tot de stuurgroep. In 
de vergadering van november is afgesproken dat dit 
akkoord is. Er wordt door de programmamanager nog 
een toelichting gemaakt over de ontwikkeling die de 
groep met NAH mensen heeft doorgemaakt zodat er 
duidelijkheid is over ieders rol.

Voortgang:
- Doelen en activiteiten 2018 vaststellen.
- I.s.m. de trainer profiel opstellen van wat een deelnemer 

kan.
- Meer informatie verzamelen door de vragenlijsten open 

te laten staan.
- Toelichting schrijven over de ontwikkeling van de groep 

mensen met NAH die ooit besloten hebben iets te willen 
doen voor mensen met NAH

Activiteiten en thema’s::
- De projectgroep transmurale samenwerking palliatieve 

zorg heeft de vragenlijsten en de knelpunten 
geïnventariseerd.

- De casuïstiek besprekingen voor 2017 zijn afgerond. 
- De  aanmeldingen voor de cursus niveau 4 en 5 zijn 

voldoende om te kunnen starten.
- Er ligt een vraag om ook voor niveau 2+ een cursus te 

organiseren.

Resultaten:
- De projectgroep stelt in de eerste vergadering  15 

januari vast of er nog aanvullende informatie nodig is. 
Als dit niet zo is worden de knelpunten vastgesteld. 
De vraag wordt uitgezet om de knelpunten voor te 
leggen aan het  algemeen bestuur middels een 
delegatie van de projectgroep zodat het bestuur  vast 
kan stellen waar we in 2018 prioriteit aan geven.  

- De casuïstiek besprekingen zijn wederom een succes 
gebleken met gemiddeld 50 deelnemers die kennis 
opgedaan hebben en informatie gedeeld en 
daarnaast met elkaar ervaringen gedeeld..

- Er wordt in overleg met het ETZ besloten wanneer de 
cursus van start gaat. Voorstel om dit in september te 
doen. Dit i.v.m. de wijzigingen die daar gaande zijn in 
het kader van de invoering van het EPD

Voortgang:
- Vaststellen doelstellingen 2018 projectgroep 

transmurale samenwerking. 
- De planning voor de casuïstiek besprekingen is 

gemaakt evenals de netwerkbijeenkomsten.
- Afspraken worden gemaakt over de scholing van 

niveau 2+ en op termijn niveau 3.

Proeftuin Dementie

Resultaten
- Er wordt gestart met het onderzoeken van de 

impact die de proeftuin dementie heeft door 
middel van HBO-onderzoek

- Dementiepanel wordt ingericht voor ophalen van 
ideeën en belemmeringen.

- Zorgverzekeraars gaan meer  betrokken worden
- Er wordt meer samenwerking gezocht met 

woningcorporaties, musea, bibliotheken e.d. 

Activiteiten en thema’s::
- Nieuwe projectleider per 1 januari 2018
- Er wordt meer samenwerking gezocht in 2018  rondom 

de sociale benadering.
- Doorbreken negatief imago dementiezorg bij HBO-er
- Versterken van de positie van de mantelzorger bij 

verhuizing naar een verpleeghuis

Voortgang:
- Nieuwe communities of practice..
- Impact onderzoek in samenwerking met Fontys

Hogeschool..
- Alle zorgpartners hebben zich gecommitteerd om 1 

of meer cop’s te ondersteunen. Er zal meer 
concreet afgesproken moeten worden wat dit 
betekent aan inzet van mensen en middelen zodat 
er ook op gestuurd kan worden. 
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