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Jonge mensen met dementie
Sinds 2018 is het ‘Regioteam jonge mensen
met dementie’ actief: Annelein van Sluijs
(de Wever, projectleider), Renske Timmer
(de Wever), Bas van de Ven (Mijzo), Jolanda
de Cloe (Thebe), Jan Lam (Zmbr). Dit team
werkt aan de verbetering van de
begeleiding van en zorg voor mensen < 65
jaar die dementie hebben en thuis wonen.
Er is een symposium voor professionals
georganiseerd op 17-9-2-2019 en er is een
zorgpad > opgesteld om mensen op de
goede manier bij de juiste zorgverlener te
krijgen.
In 2020 is het project ‘Vergeten talent’
gestart. Doel is om mensen met dementie
zo lang mogelijk hun talenten te laten
inzetten, bijv. door vrijwilligerswerk te laten
doen bij een organisatie. Mensen kunnen zo
langer meedoen in de maatschappij.
Binnenkort gaat Elly Robben als een soort
makelaar beginnen om twee jaar lang voor
twintig uren per week bij bedrijven en
instellingen plekken te vinden, waar
mensen met dementie hun talenten kunnen
gaan inzetten. Elly begeleidt het
plaatsingsproces van a tot z.
Mail voor meer informatie over ‘Jonge
mensen met dementie’ naar
a.v.sluijs@dewever.nl
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Samenwerkingsovereenkomst
ketenzorg dementie
In december jl. hebben de bestuurders van,
ETZ, GGZ Breburg, Het Laar, Mijzo, Thebe en
de Wever deze overeenkomst ondertekend.
Deze is aangegaan tot en met januari 2023.
Alle afspraken over het gezamenlijk bieden
van casemanagement dementie op zorgpad
2, onder leiding van de teamcoördinator bij
ZMBR, staat hierin beschreven. Een

exemplaar kan worden opgevraagd bij
j.lam@zmbr.nl
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Brabantse proeftuin dementie
Na zeven vruchtbare jaren sluit op 1 februari de proeftuin de hekken. De oogst –
projecten zoals Groen&Grijs, de Technokoffer - worden voortgezet via ZMBR of
zorgorganisaties. Eind deze week wordt de
laatste nieuwsbrief verstuurd. Op Zorgnetwerkmb > Dementietuin is meer informatie
te vinden.
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Agenda
1 feb.: start Doortje Huizinga
d.huizinga@zmbr.nl bij ZMBR als
teamcoördinator casemanagement.
15 feb.: start Elly Robben vanuit ZMBR als
talentmakelaar.
25 feb.: overleg Regioteam Jonge mensen
met dementie.
1 maart: start Vera Snels als projectleider
eHealth en domotica bij dementie thuis.
25 maart, 11:00 u.:overleg ROD, Regionaal
Overleg Dementie (gemeenten, zorg,
Alzhmr M.Br., PGraad [d.i. Programmaraad
Zorgvernieuwing Psychogeriatrie]).
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verschijnt om de paar weken. Bestemd voor
professionals, betrokken bij het Dementienetwerk 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
nieuwsbrieven naar www.zorgnetwerkmb.nl >
Dementienetwerk Midden-Brabant > Richtlijnen,
downloads en links.

