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

Nr. 48                               21 december 2018 

Mirna Goesten teamcoördinator casemanagement 

Op 1 november is Mirna Goesten gestart in deze functie. De afgelopen weken heeft Jan 

Lam de meeste taken voor casemanagement aan Mirna overgedragen, zoals het 

bijwonen van en meedenken in de rayon overleggen en het onderhouden van contacten 

met medewerkers van huisartsenpraktijken en hun zorggroepen. De eerste indrukken bij 

iedereen die met deze wisseling van de wacht te maken hebben zijn positief. 

Contactgegevens Mirna: 

Werkdagen: maandagmiddag, woensdagmorgen en 

donderdagmorgen. 

Email: m.goesten@zmbr.nl  

Tel.: 013 – 465 73 55 (Zorgnetwerk) of 06 13 97 94 36. 

Haar functie als casemanager heeft Mirna beëindigd. In de functie 

als zorgadviseur voor de Wever blijft Mirna actief. Voor het op peil 

houden, vergroten en overdragen van kennis omtrent bekostiging 

van zorg en begeleiding (w.o. casemanagement) vanuit Zvw maar 

vooral ook de Wlz is dit een hele goede combi (dus teamcoör-

dinator casemanagement/zorgadviseur).  

Mirna, namens iedereen: veel succes en plezier gewenst bij de 

uitoefening van je nieuwe taak! 

 

Cliënten en wachtlijst casemanagement dementie  

Op 1 oktober waren er 576 mensen met dementie in begeleiding bij een casemanager. 

Op de wachtlijst stonden er 21 waarvan 13 langer dan zes weken. Dit is doorgegeven 

aan de zorgverzekeraars in het kader van de wachtlijstmeting per kwartaal. 

Vanaf 1 december moeten we maandelijks aantallen cliënten en wachtlijstgegevens 

verzamelen, aanleveren aan Vektis en publiceren op de sites van de aanbieders. De 

besturen van de instellingen in onze en in andere regio’s hebben besloten dit niet te 

gaan doen, bij wijze van protest tegen de administratieve lastendruk. Op 19 december jl. 

is dit in een overleg bij de NZa – waar ook de bestuurder van de Wever en de 

ketenregisseur van onze regio bij waren - toegelicht. Er komt een vervolggesprek. 

Met de wachtlijstmeting zoals we die m.i.v. 2018 elk kwartaal doen, gaan we overigens 

wél door. Mirna heeft de casemanagers hierover gemaild. 

Declaratie casemanagement december 

Let op: inleverdatum (bij debiteurenadministratie@dewever.nl ) is 4 i.p.v. 7 januari 

i.v.m. de jaarafsluiting 2018 en alles wat daarvoor moet gebeuren! Deze oproep geldt 

ook voor Thebe die de cijfers bij hun casemanagers verzamelt en collectief bij de Wever 

aanlevert. 
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Caer2U stopt, VIPLive (van Calculus) komt eraan 

Diverse casemanagers registreren al een jaar of twee over de begeleiding van cliënten in 

het keteninformatiesysteem Care2U van huisartsen. Er is nu voor een ander systeem 

gekozen: VIPLive. Verdere informatie over het stoppen en gaan werken met het nieuwe 

systeem zal vanuit de RCH gebeuren. De casemanagers die ermee te maken krijgen 

worden hierover door de RCH in nauw overleg met Mirna Goesten geïnformeerd. Kijk 

voor meer informatie op https://www.rchmbr.nl/professionals/viplive/viplive .  

Tarief Wlz-bekostiging van casemanagement 

Als casemanagement wordt vergoed uit de Wlz (dus als cliënt in begeleiding een Wlz-
indicatie heeft of krijgt), wordt voortaan gedeclareerd op VP (verpleging) i.p.v. BG IND 
(begeleiding individueel). De aangepaste instructie hiervoor komt op de site van het 
Zorgnetwerk te staan en wordt gemaild naar degenen die ermee werken. 
  

Boekaankondiging 
VERHALEN VAN NU 

Voorlees- en fotoboek voor ouderen met dementie 

In dit boek worden meer dan honderd verhalen verteld over het dagelijks leven rond het 

midden van de vorige eeuw. De auteurs zijn ouderen die zelf opgroeiden in die tijd. Door 

de persoonlijke en directe manier van vertellen, meestal in de ik-vorm, kunnen de lezers 

en de toehoorders zich goed inleven.  De verhalen zijn soms prikkelend en relativerend, 

vaak met humor en met liefde geschreven en hierdoor bij uitstek geschikt om een prettige 

sfeer te creëren.  Ze zijn zeker niet neerbuigend of kinderachtig, elke 70-plusser zal ervan 

genieten.  

Het boek is geïllustreerd met bijna 200 foto’s, waardoor veel ouderen het prettig vinden om 

in het boek te bladeren. Een fijn boek voor familie, vrijwilligers en verzorgenden om voor 

te lezen aan ouderen die zelf niet meer goed kunnen lezen, maar ook voor iedereen die wat 

sfeer wil proeven van de tijd(geest) waarin zijn of haar ouders of grootouders opgroeiden. 

Van elk boek gaat €7,70 naar de Stichting Alzheimer Nederland.  

Verkrijgbaar bij https://www.boekenbestellen.nl/boek/verhalen-van-nu/ en bij http://www.dementie-

winkel.nl/verhalen-van-nu . 

 

Agenda 
 
➢ 4 januari 2019: deadline mailen declaratie uren casemanagement december naar:  

debiteurenadministratie@dewever.nl. 

 

Fijne feestdagen en een gelukkig 2019! 

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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