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

Nr. 47                               5 oktober 2018 

Deze nieuwsbrief gaat over uren en budgetten geleverd casemanagement dementie 

zorgpad 2 en is te vinden op de site van het Zorgnetwerk Midden-Brabant. 

Uren en cliënten geleverd casemanagement 

Per organisatie 

 
Opmerkingen 

➢ 104 % van de toegewezen uren zijn besteed, een overschrijding van het 

productieplafond van 4% over de eerst acht maanden. 

➢ Thebe zit bijna precies op de overeengekomen productie. 

➢ Het ETZ (ElisabethTweestedenziekenhuis) heeft nog geen casemanagement 

geleverd, maar pakt de komende periode de draad weer op. 

➢ GGZ Breburg en Volckaert hebben – om verschillende redenen - ongeveer de 

helft minder ingezet dan geraamd. Samen goed voor 5,8 % overschot (van het 

totaal). 

➢ Schakelring en de Wever hebben (afgerond) 250 en 350 uren meer ingezet dan 

geraamd. Samen goed voor 11,7 % overschrijding (van het totaal). 

➢ Wat de Wever en Schakelring te veel leveren (ten opzichte van de ramingen) 

wordt voor de helft door GGZ Breburg en Volckaert gecompenseerd. 

➢ Als we de omzet over dezelfde periode in 2015 (2.379 uren) op 100 zetten, dan 

bedraagt die in 2016, 2017 en 2018: 149 resp. 209 resp. 226. 

➢ Werd in vorige jaren het budget niet helemaal besteed, dit jaar zou het 

productieplafond wel eens kunnen worden overschreden. Hiermee wordt de 

voorgenomen groei meer dan gerealiseerd. 

Datum: 3-10-2018

Organisatie

2018 jan-aug

geleverd

jan-aug

verschil

met

budget 2018 jan-aug

geleverd

jan-aug

verschil
(negatief =

over-

schri jding) in %

1 ETZ 200 133 0 133 13.970€       9.313€          -€                9.313€      100%

2 GGZ Breburg 550 367 199 168 38.418€       25.612€        13.900€     11.712€    46%

3 Schakelring 900 600 851 -251 62.865€       41.910€        59.442€     -17.532€  -42%

4 Thebe 2.000 1.333 1.343 -10 139.700€     93.133€        93.809€     -675€        -1%

5 Volckaert 450 300 164 136 31.433€       20.955€        11.455€     9.500€      45%

6 Wever, de
(incl. 400 u. jmmd)

3.700 2.467 2.826 -359 258.445€     172.297€     197.396€  -25.099€  -15%

subtotaal 7.800 5.200 5.383 -183 544.830€     363.220€     376.003€  -12.783€  -4%

gereali-

seerd:

8/12 v.d. uren 2017 4.978

8/12 v.d. uren 2016 3.551

8/12 v.d. uren 2015 2.379

Casemanagement dementie jan-aug 2018: geleverde uren en besteed budget

uren €
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➢ Een vooruitblik voor de rest van het jaar: 

o Factoren voor toename van de overschrijding:  

▪ groei van casemanagement in Gilze en Rijen (80 u.?) 

▪ groeiende bekendheid bij alle huisartsen met casemanagement  

▪ het ETZ dat weer gaat leveren (20 u.?). 

o Factor voor afname van de overschrijding en misschien wel een 

onderschrijding van het productieplafond: overgang van bekostiging van 

een deel van geleverd casemanagement van de Zvw (waar dit overzicht 

over gaat) naar de Wlz; het is onbekend hoe snel dit proces zich doorzet. 

➢ Al is alertheid geboden, er zijn nog geen drastische maatregelen nodig om een 

overschrijding niet al te groot te laten zijn of een forse scheefgroei tussen de 

organisaties te herstellen. 

➢ Het is niet de bedoeling dat een individuele instelling probeert extra uren in te 

zetten om alsnog de raming te halen. Het gaat over ketenzorg, daarbij is de 

productie per organisatie van secundair belang. Casemanagement wordt 

regionaal ingekocht en georganiseerd en lokaal ingezet. Van groter belang is hoe 

de realisatie er op lokaal niveau uitziet. Daar gaat het volgende overzicht over. 

Cijfers per gemeente 

 
 

Opmerkingen 

➢ In alle gemeenten samen zijn 778 mensen in begeleiding (geweest) in zorgpad 2. 

Dit betreft zo’n 15 (landelijk: 30!) % van de mensen met dementie die thuis 

wonen. 

➢ In acht van de negen gemeenten heeft het casemanagement redelijk tot goed 

voet aan de grond gekregen. Maar ook in Gilze en Rijen zijn we nu actief 

geworden. Dus de belangrijkste doelstelling is gehaald. 

  

datum: 3-10-'18 %

gemeente 2018 jan-aug uren

1 Dongen 467 311 294 -17 -5,6% 55

2 Gilze en Rijen 457 305 11 -294 -96,4% 3

3 Goirle 467 311 517 206 66,1% 68

4 Heusden 822 548 936 388 70,8% 107

5 Hilvarenbeek 274 183 176 -7 -3,6% 22

6 Loon op Zand 436 291 296 5 1,8% 59

7 Oisterwijk 649 433 328 -105 -24,2% 49

8 Tilburg 3.348 2.232 2.255 23 1,0% 315

9 Waalwijk 883 589 535 -54 -9,1% 96

Overig 0 32 32 4

Totaal 7.803 5.202 5.380 178 3,4% 778

uren

gereserveerd gerealiseerd:

verschil

Aantal 

cliënten
(cumulatief)

Geleverd casemanagement dementie

 jan-aug 2018 per gemeente
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➢ Afwijkingen per gemeente toegelicht: 

o Fors meer ontvangen dan het aandeel rechtvaardigt: Goirle en Heusden. 

Voor Goirle is dat voor het eerst. Voor Heusden is dat al voor het 3e jaar 

en daar is geen rechtvaardiging voor. De vergrijzing en het aantal 

mensen met dementie wijkt er niet af van de andere acht gemeenten. 

Bovendien is met toewijzing van uren rekening gehouden met het 

aandeel dat elke gemeente heeft in het totaal.  

o Redelijk in de buurt van waar ze recht op hebben: Dongen,  Hilvaren-

beek, Loon op Zand, Tilburg en Waalwijk; 

o Minder ontvangen dan het aandeel rechtvaardigt: Gilze en Rijen (vlak 

vóór de zomer gestart) en Oisterwijk. 

➢ In overleg met de aanbieders van casemanagement, met name de vier VVT-

organisaties, en de huisartsen en hun zorggroepen blijven we de komende tijd 

aandacht besteden aan een evenwichtige bediening van de hele regio. 

 

Conclusie en aanbeveling 
1) Bij gelijkblijvend productieplafond: doorgaan met de huidige omvang van levering 

casemanagement. 2) In Goirle enigszins, maar vooral in Heusden, de rem erop. 3) Inzet 

casemanagers-in-opleiding: vanuit de gereserveerde productie van elke instelling. 4) 

Uitzoeken welke ruimte bekostiging van casemanagement uit de Wlz gaat scheppen. 5) 

Bij de zorgverzekeraars in 2019 en 2020 jaarlijks een groei van 25 % zien overeen te 

komen om op het landelijk gemiddelde te komen. 6) Wachtlijsten goed gaan volgen. 

 
Agenda 
 
➢ 30 oktober: 08:30 – 10:30 uur overleg casemanagers rayon noord (in Eikendonk). 

➢ 1 november: start Mirna Goesten als teamcoördinator casemanagement. 

➢ 1 november: 16:00 – 18:00 uur: Viering Hart van Brabant als dementievriendelijke 

regio (Goirle, cultureel centrum J v Besouw). Uiterlijk 15-10 opgeven bij 

dementievriendelijk@tilburg.nl . 

➢ 7 november: deadline mailen declaratie uren casemanagement oktober naar:  

debiteurenadministratie@dewever.nl. 

➢ 8 november: 08:30 – 10:00 uur overleg casemanagers Tilburg (Korvelplein). 

➢ 29 november: 15:00 – 17.00 uur overleg casemanagers rayon zuid (Zorgnetwerk, 

Tilburg). 

 

 

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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