
 

 

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

Nr. 57                               3 januari 2022

Werkgroep ketenzorg dementie 

In deze werkgroep zitten vanuit tien 

instellingen twaalf professionals die zorg 

verlenen als onderdeel van de ketenzorg 

dementie. Drie keer per jaar komt de 

werkgroep bij elkaar om te bespreken hoe 

de organisaties de zorg voor mensen met 

dementie op elkaar laten aansluiten. Dan 

hoeft niemand tussen wal en schip te vallen 

en mensen ervaren de zorg als een 

samenhangend geheel. De deelnemers: 

➢ Ria Wijnen, voorzitter Alzheimer 

Midden-Brabant 

➢ Huub Maas, geriater ETZ 

➢ Henk van As, psychiater GGz Breburg 

➢ Carolien Gaakeer, manager het Laar* 

➢ Nicole Klaasen, manager Mijzo* 

➢ Ilonka van Sprang, manager Thebe* 

➢ Annelein van Sluijs en Nynke 

Hosseinion, programmamanager resp. 

specialist ouderengeneeskunde de 

Wever* 

➢ Moniek Gordijn, manager PrimaCura 

(huisartsen) 

➢ Karin van Deursen, manager Zorroo 

(huisartsen) 

➢ Doortje Huizinga en Jan Lam, 

teamcoördinator casemanagement 

resp. ketenregisseur Dementienetwerk 

Midden-Brabant. 

➢ De instellingen met een * leveren de 

casemanagers aan het regionale team dat 

door Doortje Huizinga gecoördineerd wordt. 

Onderwerpen die 7-12 jl. besproken zijn: 

➢ Casemanagement (cm): aantal, 

opleiden van cm-ers, cm en psychiatrie, 

registratie wachtlijstgegevens, een 

apart overleg van de ketenregisseur en 

teamcoördinator met de managers van 

de organisaties die cm leveren. 

➢ Regionale projecten: zorgtechnologie 

voor mensen met dementie thuis, 

vrijwilligerswerk door mensen met 

dementie, zorg voor mensen met 

dementie < 65 jaar. 

➢ Evaluatie zorgpaden 1 en 2 dementie. 

➢ D-ZEP: de afdeling in de Hazelaar voor 

mensen met dementie en zeer ernstig 

probleemgedrag. 

In volgende nieuwbrieven wordt op de 

hiervoor genoemde onderwerpen 

uitgebreider ingegaan. Verder is vaste 

informatie over de onderwerpen te vinden 

op de site van het Zorgnetwerk. 

 

Agenda 

10-01: Overleg project ‘Vergeten talent’ 
(vrijwilligerswerk voor mensen met dementie < 

65 jaar). Voor informatie, mail naar Elly 

Robben, talentmakelaar,  

e.robben@zmbr.nl , of kijk op de site van 

Zmbr.  

10-02, 11:30 – 13:00 uur: Regioteam (Mijzo, 

Thebe, Wever, Zmbr) jonge mensen met 

dementie. Mail voor informatie naar 

a.v.sluijs@dewever.nl  

10-03, 11 – 12:30 uur: ROD, regionaal 

overleg dementie. Kennisdeling en 

afstemming tussen zorg en sociaal domein 

cq de 9 gemeenten die onze regio vormen. 

Informatie: j.lam@zmbr.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. 
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