
 

 

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

Nr. 53                              12 februari 2021

Mensen < 65 jaar met dementie 
Aan deze mensen wordt via een regionaal 

project extra aandacht besteed, o.a. door 

intensivering van de nodige begeleiding. 

Mijzo, Thebe en de Wever werken hiervoor 

samen in een projectteam o.l.v. Annelein 

van Sluijs. Ga voor meer informatie naar: 

a. de site van het Zorgnetwerk Midden-

Brabant. 

b. a.v.sluijs@dewever.nl , projectleider. 

c.jongemensenmetdementie@dewever.nl  

voor begeleiding door een casemanager. 
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Doortje Huizinga, de nieuwe 

teamcoördinator casemanagement 
Op 1 februari is Doortje begonnen. 

Voorlopig zijn de werkdagen: maandag- en 

dinsdagmiddag en donderdagmorgen. 

Mailen kan naar d.huizinga@zmbr.nl  
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Van ‘Brabantse proeftuin dementie’ 

naar de ‘Dementietuin’ 
Op 1 februari zijn de hekken van de proef-

tuin dicht- en die van de Dementietuin 

opengegaan. Op de site van ZMBR is meer 

te lezen over de Dementietuin. Hier komt 

informatie te staan over de opbrengsten uit 

de proeftuin, maar meer nog: over vernieu-

wende initiatieven ter ondersteuning bij 

dementie thuis. 

Mantelzorgondersteuners 

1. Onlangs is ‘Zorgmies Nederland’- gestart 

in 2015- via twee steunpunten 

neergestreken in Midden-Brabant, nl. in de 

Langstraat en in Tilburg e.o. Zij bieden 

ondersteuning aan mantelzorgers thuis, in 

aanvulling op de reguliere thuiszorg 

(vergelijkbaar met Home Instead). Meer 

informatie en contactgegevens zijn te 

vinden op de site van zorgmies. 

2. Ook de ‘Mantelaar’ – die met name met 

zorgstudenten werkt - heeft in onze regio 

vaste grond onder de voeten gekregen. Ga 

naar hun site voor meer informatie. 
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Agenda 

15 feb.: Elly Robben start als talentmakelaar 

voor het project ‘Vergeten Talent’: mensen 

< 65 j. met dementie die vrijwilligerswerk 

gaan doen bij bedrijven en instellingen, om 

zo lang mogelijk mee te blijven doen. Je 

kunt Elly mailen op E.Robben@zmbr.nl  

25 feb.: overleg Regioteam ‘Jonge mensen 

met dementie’. 

1 maart: Vera Snels start als projectleider 

eHealth en domotica bij dementie thuis. 

2 maart, 13 – 16 uur: Webinar ‘Een 

dementievriendelijke gemeenschap in 

coronatijd. Hoe doe je dat?’ Opgave 

verplicht. 

25 maart, 11:00 u.: ROD (Regionaal Overleg 

Dementie van gemeenten, zorg, Alzhmr 

M.Br., PGraad [d.i. Programmaraad 

Zorgvernieuwing Psychogeriatrie]). Voor meer 

informatie: j.lam@zmbr.nl  
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Deze Nieuwsbrief  

verschijnt om de paar weken. Bestemd voor 

professionals en overige belangstellenden, 

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 de site van ZMBR. [Houd Ctrl ingedrukt en 

klik op onderstreepte woorden om naar sites te 

gaan].
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