
 

 

 

M E D E D E L I N G E N 
GERIATRISCH NETWERK MIDDEN - BRABANT 

Nr. 14                                         6-10-2022 

Laatst gehouden overleg: 20-9-2022 

Dit was het overleg dat op 19 juli gepland 

stond, maar vanwege de hitte was 

uitgesteld naar 20 sep. jl. Live, bij 

PrimaCura. De deelnemers vonden het  

prettig zo te overleggen én na afloop onder 

het nuttigen van een overheerlijk broodje 

met elkaar persoonlijk bij te praten. 

De deelnemers aan het overleg 

Hier alleen de wijzigingen. Nieuw, vanuit de 

VV&T (de 1e en 3e waren overigens 

verhinderd):  

➢ Daniek Schuite (wijkverpleegkundige 

Actiefzorg) 

➢ Ans Mulders (specialist 

ouderengeneeskunde Thebe) 

➢ Debby van Spaendonk 

(wijkverpleegkundige de Wever). 

Onderwerpen 2022/2023 

Afgesproken is de volgende onderwerpen 

met prioriteit te behandelen: 

➢ Medische zorg in 2 soorten wozoco’s.  

➢ Logeerzorg. Pilot Thebe in W-Brabant 

volgen. 

➢ Project consultatiefunctie SO in de 1e-

lijn. 

➢ Verschil taken Ger. Netwerk  

Stuurgroep Bruggen Bouwen 

verhelderen. 

Verder blijven we inspelen op onderwerpen 

die om een snelle bespreking vragen. 

Medische zorg in woonzorgvoorzieningen 

De ideeën van een werkgroep (T. van den 

Eijnden, L. de Laat, C. Gaakeer, M. Helmers, 

J. Lam) voor verbetering van de samenwer-

king tussen huisartsen en zorgcentra in de 

wijk, zijn besproken en aangevuld. Ze wor-

den nu in een handreiking voor huisartsen 

en zorgcentra opgenomen. Zij worden gesti-

muleerd om er op lokaal niveau met elkaar 

over in gesprek te gaan en afspraken te 

maken over een betere samenwerking. 

Binnenkort gaat de werkgroep ideeën 

inventariseren hoe de samenwerking tussen 

huisartsen met de woonzorgcentra van 

categorie B kan worden verbeterd. Dit zijn 

particuliere woonzorgcomplexen waar zorg 

aan ouderen voor een groot deel vanuit een 

PGB worden bekostigd, zonder structurele 

afspraken tussen huisartsen en eigenaren 

van de complexen. Mensen wonen er 

‘zelfstandig’, de complexen zijn niet 

aangesloten bij ZMBR . 

Wijziging regeling crisiszorg psychogeriatrie 

De toegang tot deze bedden is nu opgeno-

men in de vernieuwde ZorgbedMB-app. Ook 

zijn afspraken tussen VV&T en GGz Breburg 

over vrijhouden van een bed i.v.m. indice-

ren voor een IBS verhelderd. Dit wordt nog  

vastgelegd en gepubliceerd. 

Mededelingen, ter info 

➢ Regionale coördinatie Project  mantel-

zorgondersteuning: naar ZMBR. 

➢ 8/11 & 8/12: symposia ‘Ouderenzorg’, 

door Primacura. 

➢ Ketenbrede aanpak zelfdredzaamheid 

ouderen: op de agenda van het volgend 

overleg. 

Volgend overleg Geriatrisch Netwerk 
Dinsdag 10 -1-2023 van 16:00 – 17:30 u. bij 

het Zorgnetwerk, live. 

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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