
 

 

 

NIEUWSBRIEF D-ZEP 
December 2022 

 
Geachte belangstellende, 

 
Hierbij ontvangt u de vijfde nieuwsbrief van de interventie-afdeling Mondriaan D-
ZEP (Dementie Zeer Ernstig Probleemgedrag). De interventie-afdeling met in totaal 
10 bedden en een D-ZEP consultatieteam. De D-ZEP afdeling 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, Interventiebedden “Dementie en Zeer 
Ernstig Probleemgedrag”. 

 

Stand van zaken 

 LinkedIn groep: er is een groep aangemaakt: kennisnetwerk D-ZEP. Meld je 
aan als lid zodat je op de hoogte blijft! 

 Landelijke netwerkbijeenkomst op 10 november 2022: het verslag kunt u 
vinden op  https://www.dzep.nl/seethook/2022/12/Notulen-
netwerkbijeenkomst-10-11-2022-3.pdf  

 Kennisnetwerkbijeenkomst: De Wever neemt deel aan deze bijeenkomsten. 
We bereiden ons samen voor op de visitatie REC ( Regionaal Expertise 
Centrum D-ZEP) met andere organisaties in het land en delen kennis en 
ervaringen.  

 REC D-ZEP: Team Mondriaan heeft hard gewerkt en het eerste 
reflectieverslag met alle bijlagen is verstuurd naar het kenniscentrum als 
toets. We zijn heel benieuwd naar de feedback die we gaan ontvangen. 
Daarna melden we ons aan voor een proefvisitatie.  
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 Werkbezoek vanuit het kennisnetwerk: Janet van Klaveren, transitiecoach 
D-ZEP, heeft een bezoek gebracht aan afdeling Mondriaan. Janet heeft de 
sfeer van de afdeling ervaren en gezien hoe specifiek het werken op 
afdeling Mondriaan is. Het team heeft mooie feedback gekregen.  

 Consultatieteam D-ZEP: Het consultatieteam begint langzaam bekendheid 
te krijgen in de regio Midden-Brabant. Een aanvraag voor een consult bij 
probleemgedrag kun je aanvragen via Buza T  0800 339 3837 of  
E info@dewever.nl  

 Team Mondriaan: in het team van Mondriaan bestaat een brede expertise. 
Professionals die werkzaam zijn op de D-ZEP afdeling zijn: Verzorgende, 
verzorgende IG, zorgcoördinatoren, GVP-ers, woonondersteuners, 
woonbegeleiders, verpleegkundigen, senior verpleegkundigen, 
huishoudelijke dienst, GZ-psycholoog, Specialist Ouderengeneeskunde en 
andere behandelaren. Al deze mensen worden of zijn geschoold voor deze 
doelgroep. Wil jij ook bij dit enthousiaste team horen en je expertise inzetten 
voor de speciale doelgroep “mensen met dementie en zeer ernstig 
probleemgedrag”? Neem dan contact op met Jacqueline van Berkel senior 
verpleegkundige T 013-4644939. 

 Leergang Omgaan met Probleemgedrag: De eerste groep is gestart. In deze 
groep worden ook de cursusleiders opgeleid door de trainer van Amarant. 
De eerste feedback die we ontvangen hebben van de deelnemers is 
positief. Het zijn intensieve dagen en veel lesstof, heel interessant en het 
sluit goed aan bij de praktijk. In januari start de volgende leergang. De 
leergang wordt in eerste instantie aan medewerkers van De Wever gegeven 
zodat de medewerkers van de D-ZEP afdeling en andere specialistische 
afdelingen de juiste kennis en vaardigheden bezitten. In de training zit het 
onderdeel fysieke vaardigheidstraining. Belangrijk is dat deze vaardigheden 
vaak getraind worden. Er zijn voor 2023 daarom al veel fysieke 
vaardigheidstrainingen ingepland. Inmiddels hebben we ook een ruimte 
ingericht waar deze training gegeven kan worden. De fysieke 
vaardigheidstraining worden nu gegeven onder supervisie van de trainers 
van Amarant.  
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 Uitbreiding regio: Het D-ZEP team werkt nu voornamelijk in de regio 
Midden-Brabant. De opdracht voor een REC is om dit te verbreden. In 2023 
gaan we actief contacten leggen met West-Brabant. Als er organisaties uit 
West-Brabant zijn die meer informatie willen over het regionale expertise 
centrum D-ZEP of cliënten hebben met zeer ernstig probleem gedrag neem 
dan contact met ons op. 

 Aangepaste criteria doelgroep D-ZEP:  het Universitair Kennisnetwerk 
Ouderenzorg Nijmegen (UKON) heeft een  explorerend onderzoek naar een 
doelgroepomschrijving D-ZEP uitgevoerd. De doelgroepomschrijving is 
aangepast en kun je vinden op de website    
https://www.dzep.nl/seethook/2022/12/Bijlage-2-
Rapport_Naar_consensus_over_doelgroepafbakening_DZEP.pdf 

 GGZ: Er is samenwerking tussen GGZ en de D-ZEP afdeling. 

 Save the Date werkbezoek D-ZEP regionale partners: op donderdag 30 
maart en op dinsdag 3 oktober 2023 van 13.00 -16.30 uur zijn op de 
Hazelaar weer regionale werkzoeken gepland. 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 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      

 

Weetjes:  

 Landelijke website kennisnetwerk-D-zEP https://www.dzep.nl/ 

 LinkedIn groep: kennisnetwerk D-ZEP  

 https://dewever.nl/professionals/expertise/dementie-zeer-ernstig-
probleemgedrag-d-zep 

 De nieuwsbrief is ook te vinden op de website 
van  https://www.zorgnetwerkmb.nl/projecten/dementie-netwerk-midden-
brabant/ 

 Informatie video D-ZEP voor 
verwijzers:  https://www.youtube.com/watch?v=jufV44zELSE 

 Flyer D-ZEP klik dan hier 

 
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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