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Nieuwsbrief februari 2022  

 
Geachte belangstellende,  
 
U ontvangt de eerste officiële nieuwsbrief van de interventie afdeling Mondriaan,  
Dementie Zeer Ernstig Probleemgedrag (D-ZEP). De afdeling is met ingang van  
1 mei 2021 gestart in samenwerking met regio Midden-Brabant. De interventie- 
afdeling met in totaal 8 bedden is gevestigd op afdeling Mondriaan, binnen locatie De 
Hazelaar van De Wever.  
Met deze nieuwsbrief willen we u graag meenemen in de voortgang, de ervaringen uit 2021  
en de ambities voor 2022.  
 

Stand van zaken: 

 Groeiend, zeer gemotiveerd multidisciplinair behandelteam bestaande uit onder andere  
specialist ouderengeneeskunde / kaderarts psychogeriatrie, GZ-psycholoog, 
medewerkers zorg en welzijn en multidisciplinair behandelteam. 

 Streven van de behandelduur is  8 weken, opnameduur wordt bepaald door de 
individuele zorgvraag.  

 Lid van D-ZEP netwerk en deelname aan verschillende landelijke werkgroepen. 

 NZA experiment door De Wever samen met collega-zorgaanbieders: Zorg Spectrum 
Nieuwegein, Zorgbalans Haarlem en Aafje Rotterdam. Voor het onderzoek delen we 
de verzamelde data.  

 NZA experiment  Inhoud vertalen en vormgeven voor landelijke maatstaven en 
kostprijs product bepalen in kader van LVHC. 

 Volgen van het landelijk zorgprogramma en bijdragen aan doorontwikkeling. 

 Er is een nauwe samenwerking met naasten. 

 Woonomgeving en leefklimaat is afgestemd op de doelgroep met passend leefmilieu. 

 Daginvulling wordt individueel in het zorgprogramma meegenomen, sociale context. 

 Regionaal zijn we in overleg om goede afspraken te maken over terugplaatsing naar 
eigen woonomgeving wanneer de cliënt is uitbehandeld op de D-ZEP afdeling.  
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 Het is een enkele keer voorgekomen dat een cliënt geen ZZP-7 had bij  
opname, terwijl dit wel nodig is. Hierin hebben de samenwerkingsafspraken  
met het CIZ geleid tot snelle toekenning van de juiste indicatie.  

 Op het moment dat er een vraag voor aanmelding bij Bureau Zorgadvies komt  
wordt er geschakeld met het multidisciplinaire kernteam van afdeling Mondriaan. 

 Teamontwikkeling in de vorm van learning on the job. Zorgmedewerkers zijn 
 geschoold in 2021.  

 

We zijn trots op het Multi Disciplinair team dat zich zo goed ontwikkeld heeft om de D-ZEP 

cliënten goede zorg te bieden. 

 

  Voortgang 2022  

 Consultatie D-ZEP team: In Q2 gaan we het consultatieteam vormgeven.  
Het doel van dit team is om de regio multi- en interdisciplinaire teams te 
ondersteunen in het begeleiden van mensen met D-ZEP en moeilijk gedrag.  
Het doel van het consultatieteam is om vroegtijdig mee te kijken om opname  
op gespecialiseerde D-ZEP afdeling te voorkomen.   

 Deskundigheidsontwikkeling en borging: het team is gestart met een leergang  
“Omgaan Met Gedragsproblematiek” door Amarant. Borgen van het geleerde zal 
worden opgenomen in het dagelijks werken en evaluaties. 

 MD Team: Het team zal uitgebreid worden met vaste medewerkers, waarvoor  
we een aangepaste wervingscampagne opzetten.  

 Zorgnetwerk Midden-Brabant is betrokken bij de voortgang van de D-ZEP afdeling.  
Op de site van het zorgnetwerk vindt u een PowerPoint-presentatie 
interventieafdeling  D-ZEP. Richtlijnen, downloads en links - Samenwerken in de zorg 
(zorgnetwerkmb.nl) 

 Comfortroom: op dit moment wordt hier aan gewerkt.   

 Aanmelden: hiervoor kan de verwijzer contact opnemen met Bureau Zorgadvies T 
0800 339 3837 

 GGZ-Breburg is een belangrijke samenwerkingspartner en ondersteunt in de 
behandelingen en begeleiding.  

 Er wordt gewerkt aan informatieverspreiding via de website van De Wever.  
 

Project team D-ZEP: 

- Judith van Erve, Manager zelfstandige teams 
- Nynke Hosseinion, Specialist ouderengeneeskunde 
- Sietske Vissers, GZ psycholoog 
- Jacqueline van Berkel, Senior verpleegkundige 
- Rick Coomans, Senior verpleegkundige 
- Corrie Aarts, Projectmanager DOT  
- Fons van de Gevel, Cluster manager kort verblijf 
 

 

Mocht u de nieuwsbrief niet meer willen ontvangen stuur dan een mail naar 

DOT@dewever.nl  

https://www.zorgnetwerkmb.nl/projecten/dementie-netwerk-midden-brabant/richtlijnen-downloads-en-links-dementienetwerk/
https://www.zorgnetwerkmb.nl/projecten/dementie-netwerk-midden-brabant/richtlijnen-downloads-en-links-dementienetwerk/
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