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Teamcoördinator casemanagers 

Na het vertrek van Doortje Huizinga als 

teamcoördinator is op 1 juni Vera Snels als 

waarnemend teamcoördinator ingevallen. 

In de afgelopen zomer heeft de werving van 

een nieuwe teamcoördinator plaatsgevon-

den. Vanuit (case-)management is hieraan 

meegedaan. Dit heeft dit ertoe geleid dat 

Vera Snels door de directie van ZMBR 

blijvend tot teamcoördinator is benoemd. 

Vera is het gemakkelijkst te bereiken via 

v.snels@zmbr.nl Werkdagen: ma/di/do/vr. 

 

Meerjarenplan Dementienetwerk 

Vanuit de ketenregie is dit plan opgesteld. 

Het is voor 80% gebaseerd op het vorige 

plan en aangevuld met nieuwe ontwikkelin-

gen. In de bijlage zijn o.a. cijfers te vinden 

over het aantal mensen met dementie per 

gemeente. Het plan wordt momenteel – als 

concept – besproken met ‘iedereen’ die 

bijdraagt aan de ondersteuning van mensen 

met dementie in Midden-Brabant. Het plan 

is hier te downloaden. Uw reacties erop 

stellen we zeer op prijs. Wilt u deze a.u.b. 

mailen naar j.lam@zmbr.nl ? In januari 2023 

gaan we de reacties in het plan verwerken 

en wordt het definitief. Hiermee hopen we 

dat de lezers zich weer nog beter realiseren 

dat ze onderdeel van het Dementienetwerk 

zijn en bij plannen voor de ondersteuning 

bij dementie anderen in het netwerk 

opzoeken, daar waar dat geboden is. Het 

hoogste doel is uiteindelijk dat door alle 

verbeteringen met elkaar het mensen die 

leven met dementie  - dus ook hun naasten 

– mogelijk wordt gemaakt om verantwoord 

en veilig thuis te kunnen wonen. 

Zorgpaden dementie 2.0 

Het grootste deel van de vorige Nieuwsbrief 

was aan dit onderwerp gewijd. Ook over 

deze vernieuwde (concept-)paden wordt in 

de regio momenteel volop gediscussieerd. 

Vooral op de rayon overleggen van casema-

nagers staan ze deze maanden volop in de 

belangstelling. Hopelijk kunnen we ze in 

januari definitief vaststellen. Hier kunt u ze 

downloaden. Opmerkingen en aanvullingen 

zijn welkom op j.lam@zmbr.nl. 

 

Agenda 

24-11: overleg casemanagers rayon zuid. 

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

overleg dementie. Kennisdeling en afstem-

ming tussen zorg en sociaal domein c.q. de 

9 gemeenten die onze regio vormen. 

Informatie: j.lam@zmbr.nl  

24-11, 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  

6-12: overleg casemanagers rayon noord. 

8-12: overleg casemanagers rayon midden. 

-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 de site te gaan.] 
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