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Zorgpad 1 en 2 dementie vernieuwd 

Onlangs is de concept-versie van de 

vernieuwde zorgpaden  vastgesteld. Deze 

kan gedownload worden van de site van het 

Zorgnetwerk. Dit is de opvolger van de 

versie die al sinds 2016 bestaat.  

 

Bespreken in 2022 

We gaan in de bestaande overleggen in het 

Dementienetwerk deze vernieuwde versie 

de komende maanden bespreken. Dat zijn 

o.a.: 

• overleggen wijkverpleegkundigen en poh-

ers, actief op zorgpad 1 

• rayon-overleggen van casemanagers 

• overleg leidinggevenden van de 

casemanagers, teamcoördinator 

casemanagers en ketenregisseur 

Dementienetwerk 

• Werkgroep ketenzorg dementie 

• ROD (Regionaal Overleg Dementie, met 

gemeenten en Alzheimer M.Brabant).  

 

Definitieve versie 

Suggesties voor verbeteringen verwerken 

we – als we het erover eens worden  - in de 

definitieve versie. Die gaat op 1-1-2023 in.  

Als er zorgprofessionals zijn die nu al met de 

concept-versie aan de slag willen, dan is dat 

prima. We kunnen toch niet met z’n allen in 

één dag overschakelen van 1.0 naar 2.0. 

 

Wat is er veranderd? 

De belangrijkste verandering ten opzichte 

van de huidige zorgpaden is dat de huisarts 

bij elke patiënt bij wie hij/zij de diagnose 

dementie stelt de casemanager inschakelt. 

Deze gaat in overleg met de huisarts, poh-er 

en/of een betrokken wijkverpleegkundige 

de patiënt een bezoek brengen. Daarna 

wordt besloten of de poh-er,  wijkverpleeg-

kundige of de casemanager de begeleiding 

gaat doen. 

 

In volgende nieuwsbrieven zullen we u 

regelmatig informeren over de stand van 

zaken. Als u nu al opmerkingen wilt 

doorgeven, dan zijn die welkom op 

j.lam@zmbr.nl . 

Agenda 

21-07, 09:00 – 11:00 uur: overleg 

casemanagers rayon zuid. 

25-08, 11:30 – 13:00 uur: Regioteam jonge 

mensen met dementie (Mijzo, Thebe, 

Wever, Zmbr), o.a. over vroegsignalering. 

Mail voor informatie naar 

a.v.sluijs@dewever.nl  

4-10, 08:30 – 10:30 uur: overleg 

casemanagers rayon noord. 

6-10, 08:30 – 10:30 uur: overleg 

casemanagers rayon midden. 

24-11, 11 – 12:30 uur: ROD, regionaal 

overleg dementie. Kennisdeling en 

afstemming tussen zorg en sociaal domein 

c.q. de 9 gemeenten die onze regio vormen. 

Informatie: j.lam@zmbr.nl  

-0- 

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 . 

Deze nieuwsbrieven staan op de site van ZMBR. 

[Houd Ctrl ingedrukt en klik op onderstreepte 

woorden om naar sites te gaan.] 
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