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De deelnemers aan het overleg 

Op 5 oktober vond de 3e vergadering van dit 

jaar plaats. Voor het eerst weer live sinds 

nov. 2019. Dit beviel iedereen goed! Wie 

zitten er nu in? 

1. Patiënten: R. Wijnen (Alzhmr. MBr.) 

2. Welzijn: N. v. Aart (ContourdeTwern) 

3. Onderzoek/kennis: W. Arts (PGRaad/ZET) 

4. VV&T: B. de Bijl (Actief zorg), C. Gaakeer 

(het Laar), M. Kolmans (ZGEM), I. v. Sprang 

en A. Maas (Thebe), T. v.d. Eijnden (Mijzo), 

L. de Laat (de Wever, voor het eerst, 

opvolgster van F. vd Gevel die er voor het 

laatst bij zat) 

5. Huisartsen: M. Helmers (Primacura) 

6. Ziekenhuizen: M. Derks (voor het eerst) 

en D. Bosch (ETZ; voor D. Bosch werd 

waargenomen door H. Maas). 

7. GGz: H v As (GGz Breburg). 

Ondersteuning: J. Lam (ZMBR). 

 

Evaluatie ZorgbedMB-app 

Door zo’n 40 huisartsen en poh-ers is dit 

gedaan. Conclusies: 1)App geeft goed 

inzicht in capaciteit van ELV-bedden 

2)Andere soorten bedden en mogelijkheden 

van wijkverpleging ontbreken 3)Succes staat 

en valt met minimale kennis die verwijzers 

hebben van onderliggende wetgeving en 

met bereidheid tot samenwerking tussen de 

verwijzers en de professionals bij de VV&T 

die de verwijzingen ontvangen en moeten 

uitvoeren.  

Inmiddels wordt gewerkt aan versie 2.0 van 

de app waar op den duur 7 soorten bedden 

en wijkverpleging in komen. 

Contactpersoon: Mireille Colpaart, mail naar 

m.colpaart@zmbr.nl . 

WBR (werkgroep bekende regelingen) 

Deze werkgroep is bezig een voorlichtings- 

programma op te zetten voor professionals 

aan de kant van verwijzers (huisartsen, poh-

ers, casemanagers dementie) en aan de 

kant van de VV&T. Een mooie zorgpapp 2.0 

zonder een goede introductie en 

doorgaande uitleg zorgt voor een puinhoop. 

Dat is wat niemand wil. Dat gaan we 

hiermee voorkómen. Contactpersoon: Jan 

Lam, j.lam@zmbr.nl . 

Welzijn & zorg 

Nuria van Aart hield een heldere presen-

tatie van initiatieven in Midden-Brabant 

waar welzijnsactiviteiten worden uitgevoerd 

met en voor kwetsbare, thuiswonende 

ouderen. Gemeenten zijn opdrachtgever en 

financieren de instellingen die de activitei-

ten uitvoeren. Als dat goed voor elkaar is en 

er is constructieve samenwerking met pro-

fessionals uit het zorgdomein – huisartsen, 

poh-ers, wijkverpleging – dan kunnen 

ouderen verantwoord thuis wonen. Inzet 

van vrijwilligers is een groot pluspunt, mits 

ze goed begeleid en vooral niet overbelast  

worden.  

Neem voor meer informatie contact op met 

Nuria, nuriavanaart@Contourdetwern.nl  

Binnenkort is de presentatie in te zien op de 

site van ZMBR.  

*** 

Volgend overleg Geriatrisch Netwerk 
De datumprikker hiervoor wordt binnenkort 

verstuurd, het overleg zal waarschijnlijk in 

februari plaatsvinden. 

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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