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N I E U W S B R I E F 
KETENZORG DEMENTIE MIDDEN - BRABANT 

Nr. 45                               17 juli 2018 

Nieuws uit Midden-Brabant 

➢ Handvatten 

Op 19 april zijn de “Handvatten samenwerking huisartsenpraktijk, 

wijkverpleegkundige en casemanager dementie” uitgebracht. Binnenkort komen 

deze op https://www.zorgnetwerkmb.nl/projecten/dementie-netwerk-midden-

brabant/richtlijnen-downloads-en-links-kentzorg-dementie/ te staan. Ook kunt 

u een mailtje sturen naar j.lam@zmbr.nl en erom vragen. 

  

➢ Daniëlle Daems begint weer 

Vorig jaar was Daniëlle, casemanager vanuit het ElisabethTweestedenzieken-

huis, vanwege capaciteitsproblemen tijdelijk niet beschikbaar. Inmiddels heeft 

het ETZ intern een aantal zaken veranderd en gaat Daniëlle vanaf augustus weer 

meedraaien. De collega casemanagers kunnen via d.daems@etz.nl contact 

opnemen. 

 

➢ Toestemmingsformulier cliënten casemanagement 

Vanaf juni jl. zijn de casemanagers begonnen met het werken met een 

‘Toestemmingsformulier’: “Bovengenoemde cliënt(e) geeft toestemming voor 

het volgende: Het opvragen van gegevens bij en het uitwisselen of bespreken 

van gegevens met andere zorgverleners of betrokkenen bij de zorgverlening tot 

einde begeleidingsperiode casemanager dementie.” Het formulier is op te 

vragen bij j.lam@zmbr.nl . De totstandkoming en het gaan werken ermee is op 

de rayonoverleggen gebeurd. 

 

➢ Start in Gilze en Rijen 

In mei en juni hebben Mária Baijens en Inge Alink, casemanagers dementie, 

kennis gemaakt met de meeste huisartsen en hun praktijkondersteuners. Inge 

en Mária gaan zo veel mogelijk als duo optreden. Dit betekent dat we nu in alle 

negen gemeenten van Hart van Brabant actief zijn met casemanagement 

dementie. 

 

➢ Meerjarenplan Dementienetwerken 

Tussen 15 mei en 7 juni jl. hebben velen van jullie meegedacht in het opstellen 

van een meerjarenplan. Het resultaat kunt u vinden op  

https://www.zorgnetwerkmb.nl/wp-content/uploads/2018/07/Meerjarenplan-

Dementienetwerk-2019-2021.pdf  Op 8 juni is het plan ingeleverd bij de VGZ, 

het aanleverpunt voor onze regio. Op 30 juni moesten alle dementienetwerken 

in NL een meerjarenplan inleveren. Nu is men landelijk aan zet om er wat van te 

vinden. In onze regio gaan we een eenvoudige opzet maken om met het plan 

aan de slag te gaan. Dit moet leiden tot het verbeteren van de ondersteuning 
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voor mensen met dementie en hun mantelzorgers. 

 

➢ Vergoeding casemanagement voor cliënten met Wlz-indicatie 

De laatste tijd hebben verschillende zorgverzekeraars declaraties van geleverd 

casemanagement afgewezen of aangekondigd dat vanaf 1-8 a.s. te gaan doen. 

Het gaat over verzekerden voor de Zvw die de beschikking kregen over een Wlz-

indicatie. Een werkgroep van de Wever, Thebe en de ketenregisseur is aan de 

slag gegaan hoe hiermee om te gaan. Op 19 juli zijn er overleggen op de 

Hasseltveste over een aangepaste werkwijze t.a.v. de vergoeding van geleverd 

casemanagement. Als bijv. casemanagement vergoed  wordt uit de Wlz moet de 

cliënt door de casemanager bij de Wever worden afgemeld die de vergoeding 

vanuit de Zvw regelt. Alle vragen die bij het bedenken van de uitvoering zijn 

gerezen, zijn verzameld. Vragen en antwoorden zullen in een document worden 

gezet en onder casemanagers en administratieve medewerkers van hun 

organisaties worden verspreid. In volgende nieuwsbrieven wordt hier meer over 

vermeld. 

 

➢ Teamcoördinator casemanagers 

Tot en met 12 augustus kan naar deze functie worden gesolliciteerd, door te 

mailen naar j.lam@zmbr.nl , bij wie ook meer informatie en een functieprofiel 

kan worden opgevraagd. Op 17 augustus v.m. staan de sollicitatiegesprekken 

gepland. 

 

Overig nieuws 

➢ Stageplek casemanagement gezocht 

Is er een casemanager die het leuk vindt en er ruimte voor heeft om aan het 

volgende verzoek te voldoen? “Via deze mail zal ik mijzelf even voorstellen. Mijn 

naam is Lindy, 24 jaar en ik zit in het derde leerjaar van de opleiding gerontologie aan 

het Fontys te Eindhoven. Op dit moment loop ik stage op het Sociaal Innovatie Centrum 

(SIC) in Oisterwijk. Voor het vierde leerjaar ben ik op zoek naar een voltijd stage 

casemanagement. 

Casemanagement vind ik een heel waardevol en interessant vakgebied. Ik zou mij graag 

meer willen ontwikkelen als casemanager en daarbij spreekt mij de kant van dementie 

het meeste aan. Mijn vraag is of ik mijn voltijd stage in het vierde leerjaar bij u zou 

mogen lopen? Dit betreft de periode 27 augustus 2018 tot en met 1 februari 2019. 

Tijdens deze stage is het de bedoeling dat ik binnen dit uitstroomprofiel (casemana-

gement) mee kijk bij alle fases in het begeleidingsproces van de oudere cliënt. Ik 

participeer daar waar mogelijk, en in een later stadium van de stage is het de bedoeling 

dat ik sommige onderdelen van het casemanagementtraject zelfstandig (maar onder 

begeleiding) uitvoer. Ik dien uiteindelijk t.a.v. twee cliënten het gehele begeleidings-

traject te beschrijven, van assessment tot evaluatie. Tevens analyseer ik een onderdeel 

van het traject, waarbij de cliënt met de organisatie in aanraking komt en doe daarin een 

verbetervoorstel. Daarnaast dien ik een aantal competenties te behalen.  

Ik hoor graag naar de mogelijkheden. 

Vragen om meer informatie en reacties graag z.s.m. mailen naar j.lam@zmbr.nl 

zodat ik Lindy wat kan laten weten. (Lindy beschikt over een auto). 
 

➢ Onderzoek VWS naar wachtlijsten en -tijden 
Per 1-12-2018 moeten alle dementienetwerken in NL de wachtlijsten voor 
casemanagement gaan bijhouden en maandelijks de gegevens aanleveren. 
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Daarop vooruitlopend heeft het bureau HHM van VWS de opdracht gekregen 
informatie bij de netwerken op te halen en een systematiek hiervoor te 
ontwikkelen. Ook vanuit onze regio is de gevraagde en beschikbare informatie 
aangeleverd. 

 
➢ Nieuws van het CIZ 

In nieuwsbrief 112 ( https://ciz.nl/zorgprofessional/nieuwsbrief ) staat 
belangrijke informatie over nieuwe folders, toegang tot Wlz niet afhankelijk van 
de gemeente en maatregelen Zorgval per 1 juli. 

 
➢ Tip: boekje 

“Ik wil mij even voorstellen. Ik ben Jolanda van der Velden en ik ben al heel lang 
werkzaam in de zorg. Ik werk met ouderen met een dementie en doe dit met veel 
passie. Ik heb mijn ervaringen op de werkvloer op papier gezet en dit is 
geresulteerd in een leuk boekje. Het boekje is met een lach geschreven, dus net 
even anders als andere boeken over dementie. Ik heb bij elk verhaal een recept 
of gekkigheidje passend bij het verhaal gevoegd als extraatje. Kortom, een leuk 
boekje voor medewerkers, mantelzorgers of vrijwilligers die met dementie te 
maken hebben. Het boekje heet: Zorg op recept en is verkrijgbaar op: 
www.boekscout.nl.  Ik wil u dus langs deze weg laten weten dat dit boekje er is 
en ben benieuwd naar uw reactie. Met vriendelijke groeten, Jolanda van der 
Velden.” 
 

 

Agenda 

➢ 19 juli: 10:00 uur en 15:30 uur: werksessies ‘Bekostiging geleverd casemanagement 

dementie uit de Wlz’, Hasseltveste, Tilburg. 

➢ 7 augustus: deadline mailen declaratie uren casemanagement juli naar:  

debiteurenadministratie@dewever.nl 

➢ 16 augustus: 15:00 – 17.00 uur overleg casemanagers team zuid. 

➢ 30 augustus: 08:30 – 10:00 uur overleg casemanagers team Tilburg, Korvelplein. 

➢ 18 september: 11:30 – 13:30 uur overleg casemanagers team noord, 

Geheugenwerkplaats Kaatsheuvel. 

➢ 1 december: start maandelijkse aanlevering wachtlijstgegevens. 

 

 

Deze Nieuwsbrief verschijnt met een tussenpoos van enkele weken. Bestemd voor casemanagers, leden 

werkgroep ketenzorg dementie, directies, besturen en enkele andere professionals en medewerkers van 

organisaties, betrokken bij de Ketenzorg Dementie in Midden-Brabant.  

Reacties zijn welkom op j.lam@zmbr.nl. Tel. Zorgnetwerk Midden-Brabant: 013 – 465 73 55.  

Als u deze nieuwsbrief niet meer, of juist rechtstreeks wilt ontvangen, mailt u dit dan naar j.lam@zmbr.nl  
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