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‘Sterke schakels in zorg voor Midden-

Brabant’. Visie 2020-2024 van het 

Zorgnetwerk Midden-Brabant. 

Dit is de titel van de nieuwe visie> (klik hier 

om te downloaden) die het bestuur vorig 

jaar heeft vastgesteld. Voor het overleg van 

het Geriatrisch netwerk van 18 mei jl. waren 

Tonny de Groot en Albert Vlemmix, direc-

teur resp. bestuurslid van ZMBR uitgeno-

digd. Albert hield bevlogen een presentatie. 

Daarna gingen de deelnemers met de 

gasten en met elkaar in gesprek erover. De 

kern: als we de groeiende groep ouderen 

met meerdere gezondheidsproblemen in de 

toekomst willen blijven helpen, dan moet 

het roer om. D.w.z. ouderen met een zorg-

vraag nog eerder dan nu in beeld zien te 

krijgen. Meer aandacht voor preventie. En 

vooral niet te vergeten: tijdige en adequate 

ondersteuning voor de mantelzorgers die 

het mogelijk maken dat ook iemand met 

behoefte aan intensieve zorg en begeleiding  

zo lang en zo verantwoord mogelijk thuis 

kan blijven. Meer personeel komt er niet. Zo 

veel mogelijk intramurale plekken bijbou-

wen is geen optie. En welzijnswerk in de 

wijk, wijkverpleging, huisartsen, verpleeg- 

en verzorgingshuizen, de GGz en het zieken-

huis moeten nog betere verbindingen met 

elkaar aangaan (‘betere communicatie 

tussen sociaal- en zorgdomein’) om goed  

samenhangende, geöliede netwerkjes te 

creëren rond de ouderen waar het hier over 

gaat. Gewoon op de oude en/of huidige 

voet doorgaan gaat niet meer. Maar door 

overleggen zoals het Geriatrisch netwerk 

zijn we wel de goede weg ingeslagen. 

Een nieuw visie. Maar nu? 

De deelnemers pakken graag de hand-

schoen op en gaan in het volgend overleg 

nadenken over de vraag hoe ze de verbin-

dingen tussen welzijn, gemeenten en de 

formele zorg kunnen verbeteren of intensi-

veren. Vanuit het Zorgnetwerk wordt dit 

onderwerp met Nuria van Aart – die 

ContourdeTwern in het netwerk 

vertegenwoordigt – voorbereid. 

Organisatie rondom PG crisisbedden 

Elisabeth, Hazelaar, Eikendonk en Volckaert 

hebben elk 2 PG crisisbedden. Aanvragen 

hiervoor doen meest huisartsen, bij de 

crisisdienst van GGz Breberg. Het overzicht 

van de beschikbare bedden is niet altijd 

actueel. Mijzo, de Wever en Thebe gaan dit 

verbeteren door waarschijnlijk de registratie 

ervan bij GGz Breburg weg te halen. GGz wil 

in 2022 nog de beoordelingen van de crisis-

sen doen en de plaatsing op de daarvoor 

bestemde bedden. 

Niet lekker 

Dit kun je nogal eens zeggen van de 

medische behandeling van ouderen die 

zogenaamd ‘zelfstandig’, thuis, in senioren-

complexen of particuliere woonzorgvormen 

wonen. Het lijken wel ongecontroleerd 

groeiende zorgcomplexen te worden. Ook 

dit onderwerp wordt voorbereid om tijdens 

een komend overleg van het netwerk op de 

snijtafel te leggen. En om van daaruit en in 

gezamenlijkheid naar praktische oplossin-

gen te zoeken. 

*** 

Volgend overleg Geriatrisch Netwerk 
Op een dinsdag in oktober, live, van 16:30 – 

18:00 uur. 

Deze Mededelingen 

Verschijnen na een vergadering van het Geri-

atrisch Netwerk en zijn bestemd voor de deel-

nemers, hun collega’s, directies, besturen, pro-

fessionals en medewerkers van andere orga-

nisaties. Stuurt u deze gerust door. Als u de 

Mededelingen voortaan rechtstreeks - of niet 

meer - wilt ontvangen, kunt u een mailtje sturen 

naar j.lam@zmbr.nl. Voor contact: tel. 013 – 465 

73 55 (kantooruren) of info@zmbr.nl. Kijk ook 

eens op de site van ZMBR over het Geriatrisch 

Netwerk, waar bij ‘Downloads’ de vorige 

Mededelingen staan. 
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