
  

 

 

NIEUWSBRIEF D-ZEP 
OKTOBER 2022 

 
Geachte belangstellende, 

 
Hierbij ontvangt u de vierde nieuwsbrief van de interventie-afdeling Mondriaan D-
ZEP (Dementie Zeer Ernstig Probleemgedrag). De interventie-afdeling met in totaal 
10 bedden is gevestigd op afdeling Mondriaan,  
locatie De Hazelaar van De Wever. 
 
In de nieuwsbrief willen we u graag meenemen in de verdere ontwikkeling van het 
NZA-project Laag volume hoog complex, Interventie bedden “Dementie en Zeer 
Ernstig Probleemgedrag”. 

 

Stand van zaken  
 
 

 Er is een landelijke website kennisnetwerk-D-ZEP https://www.dzep.nl/ 
           Hier kunt u de landelijke ontwikkelingen volgen en vindt u ook de locaties in    
           Nederland met een D-ZEP afdeling. 

 Landelijke netwerkbijeenkomst: op 10 november staat de volgende 
landelijke netwerkbijeenkomst gepland.  
De Wever zal hieraan deelnemen. 

 REC (Regionaal Expertise Centrum): Team Mondriaan bereidt zich voor en 
werkt toe naar de eerste visitatie REC. In oktober brengt de transitiecoach 
Janet van Klaveren een eerste werkbezoek. Hieruit ontvangen we graag 
feedback op de fase waarin Team Mondriaan zich tot nu toe heeft 
ontwikkeld. We zijn heel benieuwd naar haar ervaringen. Het team heeft 
veel zin om de afdeling verder te ontwikkelen! 

 

https://www.dzep.nl/


                                    
                                                                                                                    

 

 Uitbreiding team Mondriaan: Ook voor Mondriaan is het nog zoeken naar 
medewerkers die geïnteresseerd zijn om hun expertise in de zetten voor de 
speciale doelgroep “mensen met dementie en zeer ernstig 
probleemgedrag”. Ben jij of ken jij iemand die een nieuwe uitdaging zoekt op 
het gebied van zorg of social work, kijk dan naar onze uitnodiging. 

 Leergang Omgaan met Probleemgedrag: De start van de leergang komt 
steeds dichterbij. Begin november starten 16 medewerkers van De Wever 
met een train de trainer cursus. Dit houdt in dat zij samen met een trainer 
van Amarant de leergang gaan volgen. Onderdelen van de leergang zullen 
de aanstaande cursusleiders en gastdocenten aan elkaar gaan doceren. 
Inmiddels is er hard gewerkt door behandelaren en deskundigen  van De 
Wever om de lesstof aan te passen. Aan de laatste voorbereidingen wordt 
hard gewerkt.  De train de trainers fysieke vaardigheidstraining is in volle 
gang. Naar verwachting zijn de trainers van De Wever in juni 2023 
voldoende getraind om zelfstandig medewerkers de benodigde 
vaardigheden aan te leren.  

 Informatievideo naasten D-ZEP: Naasten van mensen met dementie en 
zeer ernstig probleemgedrag hebben vaak behoefte aan informatie over de 
afdeling waar hun naaste tijdelijk wordt behandeld. Daarom heeft De Wever 
een video gemaakt om de eerste informatie kort weer te geven. 
https://www.youtube.com/watch?v=4E9vOfPGqsM          

 Informatievideo voor verwijzers: Ook verwijzers willen graag de juiste 
informatie als zij een cliënt en hun naasten begeleiden met zeer ernstig 
probleemgedrag. We hebben daarom gekozen om ook voor de verwijzers 
een informatievideo te maken: 
https://www.youtube.com/watch?v=jufV44zELSE 

 Mocht u meer informatie willen, dan verwijzen we naar de website van De 
Wever. 

 Flyer: In de flyer staat informatie over het doel van de D-ZEP afdeling en de 
route om een cliënt aan te melden. De flyer is geschreven voor verwijzers. 
Mocht je onze flyer nog niet hebben gezien klik dan hier. 

 GGZ: een collega van GGZ brengt maandelijks een bezoek. Team 
Mondriaan overlegt casussen. Er is een fijne samenwerking.  

 Save the Date werkbezoek regionale partners: 10 november van 13.00 -
16.30 uur op de Hazelaar. Op deze middag organiseert de D-ZEP afdeling 
een werkbezoek voor de regio. Dit werkbezoek is interessant voor 
verwijzers, zorgadviseurs, managers, behandelaren en medewerkers vanuit 
het primaire zorgproces. Inhoud van de middag: toelichting van het project, 
specifieke werkwijze afdeling Mondriaan, kennis en scholing, wijze van 

https://werkenbijdewever.nl/werken-op-afdeling-mondriaan
https://www.youtube.com/watch?v=4E9vOfPGqsM
https://www.youtube.com/watch?v=jufV44zELSE
https://dewever.nl/professionals/tijdelijk-verblijf/d-zep
https://dewever.nl/professionals/tijdelijk-verblijf/d-zep
https://dewever.nl/media/upload/files/FOL-EX-202203-147-V1_Folder%20verwijzers%20D-ZEP.pdf


 
 
 
 
 
 

aanmelden, bespreken van dilemma’s en samenwerking met de regio. 
Noteer de datum en tijd in uw agenda. Meld u snel aan want vol is vol! 
Aanmelden bij C.janssen@dewever.nl      

 

 
Projectteam D-ZEP:  

- Judith van Erve, Manager zelfstandige teams  

- Nynke Hosseinion, Specialist ouderengeneeskunde  

- Sietske Visser, GZ-psycholoog  

- Jacqueline van Berkel, Senior verpleegkundige   

- Corrie Aarts, Projectmanager DOT  

- Fons van de Gevel, Clustermanager kortdurende zorg en     
  gespecialiseerde doelgroepen.  
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Kijk voor meer informatie op: dewever.nl/professionals/tijdelijk-verblijf/d-zep 

 
Schroom niet om de nieuwsbrief door te sturen naar belangstellenden. Mocht 

u de nieuwsbrief niet automatisch ontvangen stuur dan een mail naar 
dot@dewever.nl 

Mocht u de nieuwsbrief niet meer willen ontvangen stuur dan een mail naar 
dot@dewever.nl 
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