
 

 

 

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

Nr. 15                                         19-1-2023 

Laatst gehouden overleg: 10-1-2023 

De deelnemers aan het overleg 

Hier alleen de wijzigingen. Voor het eerst 

aanwezig:  

➢ Sanne de Brucykere, beleidsmedewer-

ker gemeente Heusden, afgevaardigd 

vanuit het ‘Regionaal Overleg Demen-

tie’ dat 3x/jaar met ZMBR bij elkaar 

komt. Hiermee is voor het eerst de 

verbinding met gemeenten gelegd, dus 

sociaal domein  zorgdomein.  

➢ Ellen Maas, teamleider zorgcentrum St. 

Franciscus te Rijen. 

Onderwerpen 2022/2023 

De lijst met te behandelen onderwerpen is 

vastgesteld. De onderwerpen zijn:  

Medische zorg in wozoco’s | WZD extra-

muraal | Toekomst verzorgings- en ver-

pleeghuis | Kiezen voor houdbare zorg | 

capaciteit in VVT en thuiszorg | Consequen-

ties afschaling | Logeerzorg | Visie ZMBR | 

Mantelzorgondersteuning | DVG, dementie 

vriendelijke gemeenschappen | consultatie-

ve functie SO-en in de 1e lijn/huisartsen | 

observatiebed (de Wever, F. vd Gevel) voor 

huisartsenzorg. 

Verder spelen we in op onderwerpen die 

om een snelle bespreking vragen. 

Medische zorg in woonzorgvoorzieningen 

De stappen van de werkgroep voor 

verbetering van de samenwerking tussen 

huisartsen en zorgcentra in de wijk zijn 

toegelicht. Ze worden in een handreiking 

voor huisartsen en zorgcentra opgenomen. 

Zij worden gestimuleerd om er op lokaal 

niveau met elkaar over in gesprek te gaan 

en afspraken te maken over een betere 

samenwerking. De handreiking komt t.z.t.  

op de agenda. 

Logeerzorg 

Dorien Vonk, projectleider West-Brabant, 

heeft toegelicht hoe deze zorg eruit ziet, 

gefinancierd vanuit de Wlz, maar ook vanuit 

de WMO door alle gemeenten die dezelfde 

vergoeding aan de samenwerkende zorg-

aanbieders betalen. Op het volgende over-

leg wordt besproken hoe de logeerzorg 

door Thebe in Midden-Brabant kan worden 

verbreed. Info: dvonk@amphia.nl  

Project Mantelzorgondersteuning bij 

dementie 

Sandra van Duren, projectleider, praatte 

ons hierover bij. Komt weer terug op de 

agenda. Info: s.vanduren@zmbr.nl  

Ketenbrede aanpak stimulering zelfred-

zaamheid ouderen 

Tonny de Groot, directeur ZMBR, gaf een 

presentatie over deze aanpak. Er wordt een 

programmamanager geworven die de 

projecten van bewustwording bij 

professionals en burgers m.b.t. ‘zelf tenzij; 

thuis tenzij; digitaal tenzij’ gaat leiden.  

Meerjarenplan 2023-2025 Dementie-

netwerk 
Niet aan toegekomen. 

Volgend overleg Geriatrisch Netwerk 
Wordt nog gepland. 

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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