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De deelnemers aan het overleg 

Wie zitten er nu in? 

1. Vanuit patiënten: Ria Wijnen (Alzhmr. 

MBr.) 

2. Welzijn: Nuria v. Aart (ContourdeTwern) 

3. VV&T: Daniek Schuite (Actief zorg), 

Carolien Gaakeer (het Laar), Monique. 

Kolmans (Zorggroep EldeMaasduinen), 

Ilonka v. Sprang, Anita Maas en Ans Mulders 

(Thebe), Titus v.d. Eijnden (Mijzo), Lizette de 

Laat (de Wever). 

4. Huisartsenzorg: Monique Helmers 

(Primacura) 

5. Ziekenhuizen: Monique Derks en Denise  

Bosch (ETZ). 

6. GGz: Henk v. As (GGz Breburg). 

Ondersteuning: Jan Lam (ZMBR). 

 

Wies Arts (PGRaad/ZET) heeft haar 

deelname beëindigd. Birgit de Bijl van Actief 

Zorg is vertrokken en wordt opgevolgd door 

Daniek Schuite, wijkverpleegkundige. Ans 

Mulders is nieuw, dit betreft een 

uitbreiding. 

Het voorzitterschap van Titus van den 

Eijnden is verlengd t/m 31-12-2024. 

Monique Helmers gaat meedraaien bij het 

voorbereiden van de overleggen om te 

kijken of het voorzitterschap wat voor haar 

is. 

Evaluatie van het netwerk. 

Via een vragenlijst hebben de deelnemers 

aangegeven tevreden te zijn over de 

samenstelling. Wel ziet men graag meer 

uitvoerende zorgprofessionals aan tafel. Dat 

is de reden waarom Ans Mulders en Daniek 

Schuite gaan meedraaien. Ook zal iemand 

van een gemeente gevraagd worden te 

gaan participeren. 

Medische zorg in woonzorgvoorzieningen 

In zelfstandige senioren- en woonzorg- 

complexen groeit het aantal bewoners dat 

veel zorg nodig heeft. Op het niveau van 

een cliënt wordt zorg gecoördineerd, door 

die ene huisarts of wijkverpleegkundige. 

Maar op het niveau van het complex niet. 

En vanuit een rij aanleunwoningen kan het 

gebeuren dat 3 verzorgenden als EVV-er 

een huisarts bellen over de zorg voor hun 

cliënt. Dat moet verbeterd worden. Dit 

onderwerp wordt door een groepje  voor-

bereid voor het volgend overleg. 

Toekomstige onderwerpen 

Door de deelnemers zijn o.a. aangedragen: 

*Toekomstige ontwikkelingen verzorgings- 

en verpleeghuizen *capaciteiten VVT in 

relatie tot ziekenhuis, *mantelzorgonder-

steuning, dementievriendelijke gemeen-

schappen, door afschaling zorg meer druk 

op sociale basis, arbeidskrapte, rol 

gemeenten. Monique Helmers, Titus v.d. 

Eijnden en Jan Lam gaan dit op een rij 

zetten en prioriteren voor de komende 

jaren. 

*** 

Volgend overleg Geriatrisch Netwerk 
De datumprikker hiervoor wordt binnenkort 

verstuurd, het live overleg zal waarschijnlijk 

in juli 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’ deze en de vorige 

Mededelingen staan. 
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