
 

 

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

Nr. 9                        8 februari 2021 

N.a.v. overleg Geriatrisch Netwerk 2-2 jl.  

[Houd Ctrl ingedrukt en klik op de onderstreepte 

woorden om bij de download op de site van 

ZMBR te komen.) 

De mensen 

Elf (van de 13) organisaties waren vertegen-

woordigd. Van ContourdeTwern was voor 

het eerst Nuria van Aart, opvolger van Ron 

Koevoets (met pensioen) aanwezig. Het ETZ 

wordt nu alleen door Denise Bosch 

(geriater) vertegenwoordigd. Zmbr zal ETZ 

vragen weer een 2e vertegenwoordiger, 

vanuit het zorgmanagement, te benoemen 

ter vervulling van de vacature. 

Regionale samenwerking Wzd 
In Mededelingen nr. 8 stond dat voor 

patiënten die in het ETZ verblijven een 

geriater of neuroloog de medische 

verklaring mogen opstellen om een 

aanvraag bij het CIZ om een RM te doen. Dit 

moet echter een psychiater of een specialist 

ouderengeneeskunde (SO) zijn. Dit is in de 

nieuwe versie van Mededelingen nr. 8 

aangepast. Het ETZ heeft afgesproken dat 

geriater en neuroloog de dossieropbouw 

doen en dat voor afgifte van de medische 

verklaring een SO wordt gezocht.  

GRZ en patiënten met dementie 
Denise Bosch hield een duidelijke presenta-

tie hierover. Er werd ingegaan op vragen als 

waar mensen met dementie en zzp4 of zzp5 

naar toe kunnen als ze uit het ETZ kunnen. 

Dat is moeilijk te managen. Fons van de 

Gevel (de Wever) komt op het volgend 

overleg (18 mei) met een voorstel over 

betere doorstroom en de rol van ‘Rietveld’. 

Vervolgzorg: anders organiseren in relatie 

tot probleemgedrag. Bedden oormerken 

voor patiënten met een herstelvraag. 

Processen zo goed mogelijk regelen t.b.v. 

snelheid. Bedden bijbouwen: zinloos, is 

geen personeel bij te krijgen. Lezenswaardig 

artikel in Medisch Contact (14-1 jl.) over 

aandiening crisisopname bij dementie. 

Verantwoordelijkheid voor zoeken 

juiste plek voor thuiswonende, 

kwetsbare ouderen 
Al vervullen huisartsen een centrale rol 

hierin, er ligt ook een taak bij anderen. 

Uitwerken: preventie, deelname SO aan 

MDO’s, tekort aan SO’s, verwachtingen bij 

ouderen zelf, awareness bij ouderen. 

Er is een werkgroep ingesteld die 

regelingen, stappenplannen en 

communicatie hierover gaat inventariseren, 

opstellen en publiceren op de site van 

ZMBR. Deelnemers: PrimaCura, MIjzo, 

Wever, Actiefzorg. J.Lam regelt 1e 

bijeenkomst. 

Evaluatie ELV-bedden 

Vraag gekomen vanuit stuurgroep ‘Bruggen 

bouwen.’ Werkgroep wordt geformeerd. 

Trekker: F. vd Gevel. Deelnemers: 

PrimaCura, Wever, Mijzo, ZGEM, Thebe. 

Contactpersoon voorlopig: j.lam@zmbr.nl  

Digitaal Alzheimer Café Midden-

Brabant, jan. ‘21 
Ging vooral over ‘wonen’. Ga naar YouTube 

*** 

Volgend overleg Geriatrisch Netwerk. 
Dinsdag 18 mei van 16 – 17:30 uur. Nu nog: 

online. Vergaderverzoek is 4-2 jl. gestuurd. 

*** 

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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