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Project ‘Vergeten talent’ 
In de nieuwsbrieven 52 en 54 is dit al 

aangekondigd: Elly Robben koppelt als 

talentmakelaar mensen <65 jaar met 

dementie aan bedrijven of instellingen om 

vrijwilligerswerk te doen. Elly meldt nu het 

volgende:  

“Weer een succesvolle matching 

VergetenTalent 

Dat VergetenTalent voldoet aan het gevoel 

van-waarde-zijn (kandidaat) en betrokken-

heid bij de medemens (bedrijf) bewijst de 

succesvolle matching van een man met 

dementie uit Udenhout en een veehouder 

in de gemeente Loon op Zand! Een keer per 

week op dinsdag werken ze samen. De 

werkzaamheden vinden aansluiting bij de 

mogelijkheden van beide partijen. 'Fijn om 

iets voor elkaar te kunnen betekenen ,' zeg-

gen zij beiden. 

Hebt u interesse in vrijwilligerswerk doen of 

een kandidaat een plek te bieden? Mail 

onze talentmakelaar e.robben@zmbr.nl of 

bel 06 13 37 41 38.” 

Op de site van ZMBR is een flyer en een 

bericht te lezen. 

Documenten over dementie 

In de komende Nieuwsbrieven wordt tel-

kens geattendeerd op een informatief stuk 

over dementiezorg in NL en in Midden-

Brabant. Het zijn: 

• Dementiemonitor Midden-Brabant (55) 

• Overzicht gebruik casemanagement 

Midden-Brabant (56) 

• Gebruik zorgvoorzieningen door 

mensen met dementie 

• Meerjarenplan 2019-2021 

• Zorgstandaard Dementie 

• Nationale dementiestrategie 

Overzicht gebruik casemanagement 

Achtergrond onderzoek. Alzheimer 

Nederland, Patiëntenfederatie, ActiZ, 

Zorgthuisnl, ZN, V&VN, NZa, DNN en het 

ministerie van VWS werken met elkaar aan 

de afronding van de vervolgacties op het 

Actieplan Casemanagement dementie. 

Daarin is het volgende doel opgenomen ten 

aanzien van het gebruik: ‘Iedere persoon 

die gediagnosticeerd wordt met dementie 

wordt (als dit nodig is) gewezen op 

casemanagement.’ Het onderzoek is enkel 

gericht op het gebruik en niet op 

wachttijden of wachtlijsten. De 

informatieve factsheet is hier > te lezen. 

Agenda 

11 mei, 15:30 uur: Werkgroep Ketenzorg 

Dementie. Kijk voor de deelnemers hieraan 

op de site van ZMBR. 

20 mei, 12:00 uur: Regioteam jonge 

mensen met dementie. Mail voor 

informatie naar a.v.sluijs@dewever.nl  
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Deze Nieuwsbrief  

verschijnt om de paar weken. Bestemd voor 

professionals en 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. 

Verzoek aan casemanagers om deze 1x door te 

sturen naar poh-ers en wijkverpleegkundigen 

met de tip zich ervoor aan te melden bij 

j.lam@zmbr.nl 
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