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Doorstart van deze nieuwsbrief 

De vorige Nieuwsbrief verscheen 31 juli 

2019. In de afgelopen tijd werd nieuws 

vooral verspreid per mail en mondeling aan 

deelnemers van diverse vaste 

overleggroepen. Toch bleek dat daarmee 

sommige professionals het zicht op 

bepaalde ontwikkelingen kwijt raakten. 

Coronatijd heeft bepaald ook niet geholpen 

voldoende aandacht op te brengen voor 

uitbrengen of tot zich nemen van nieuws. 

Daarom is het begin van 2021 een mooie 

aanleiding voor het voornemen om wat 

regelmatiger weer Nieuwsbrieven uit te 

brengen. Sober, om tijd te besparen bij het 

opstellen én bij het lezen van nieuws. 
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Teamcoördinator casemanagement: 

wisseling van de wacht 

Eind december 2020 hebben we afscheid 

genomen van Mirna Goesten, die deze 

functie als eerste sinds 1-11-2018 op een 

uitstekende manier heeft vervuld. Op  

1 febr.hopen we Doortje Huizinga te 

verwelkomen als opvolger. Doortje was 

voorheen o.a. wijkverpleegkundige en 

teammanager in de sector VVT. Momenteel 

is Doortje casemanager dementie. Deze 

functie blijft ze vervullen, uiteraard in 

minder uren. Rond 1 februari worden 

bereikbaarheid en contactgegevens bekend 

gemaakt. 
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eHealth en domotica bij dementie 

thuis 

In februari 2020 kwam de regionale 

werkgroep voor dit thema voor het laatst 

bijeen. Hierin zit vertegenwoordigers van 

Thebe, de Wever, PrimaCura 

(huisartsenzorg Midden-Brabant) en Zmbr. 

Er is een visie en een plan van aanpak 

opgesteld om eHealth en domotica meer en 

beter bij mensen thuis die leven met 

dementie onder de aandacht te brengen en 

te doen gebruiken. Er wordt een top 15 

opgesteld van in te zetten hulpmiddelen. 

Eerst zal de aandacht uitgaan naar 

voorlichten en trainen van professionals om 

met die 15 vertrouwd te raken en er goed 

over te kunnen adviseren. Hiervoor wordt 

een ‘Ambassadeur’ aangesteld: Vera Snels. 

Vera is momenteel dementieconsulent met 

special aandacht voor technologie en 

dementie thuis. Vanaf 1 maart gaat Vera 20 

uren per week vanuit het Zorgnetwerk zich 

drie jaar lang inzetten voor het verder 

uitwerken en uitvoeren van het plan van 

aanpak. Ook hopen we dan de werkgroep 

weer bij elkaar te laten komen. 
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Werkgroep ketenzorg dementie 

Deze groep van 12 professionals en 

managers is voor het laatst juli 2020 bij 

elkaar geweest. Daarna gooide corona roet 

in het eten. Er wordt naar gestreefd om in 

maart of april weer bij elkaar te komen, ook 

al gaat het via MS Teams. 
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Deze Nieuwsbrief  

verschijnt om de paar weken. Bestemd voor 

professionals, betrokken bij het Dementienet- 

werk Midden-Brabant. Reacties zijn welkom op 

j.lam@zmbr.nl.  Als u deze nieuwsbrief niet meer, 

of juist rechtstreeks wilt ontvangen, mailt u dit 

dan naar j.lam@zmbr.nl . Ga voor vorige nieuws-

brieven naar www.zorgnetwerkmb.nl > Demen-

tienetwerk Midden-Brabant > Richtlijnen, down-

loads en links.
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