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M E D E D E L I N G E N 
GERIATRISCH NETWERK MIDDEN - BRABANT 

Nr. 1                        3 augustus 2017 

Uit de vergadering van de Stuurgroep d.d. 4 juli 2017 

Samenstelling van de Stuurgroep 

Ten opzichte van de vorige vergadering, 25-1-2017, is de samenstelling nogal veranderd: 

Nieuwe leden, voor het eerst 
aanwezig 

Toelichting 

Samantha de Man, Actiefzorg Opvolger van Marjolijn de Lint 

Edwin Etman, Sociaal ondernemer 
Antoniushof Waalwijk 

Opvolger van Marlies van Kuringen 

Ilonka van Sprang, manager Thebe Opvolger (samen met Anita Maas die 
verhinderd was) van Marijke Megens 

Fons van de Gevel, de Wever Opvolger van Ben Janssen 

Angela van Liempd, huisarts en 
medisch directeur RCH 

Nieuw*. 

*De RCH was in het verleden vertegenwoordigd door Rens Henquet, huisarts die tevens 

kaderhuisarts ouderengeneeskunde was. Onlangs is haar opvolger Joep Hermans met pensioen 

gegaan. Angela was nieuw. De RCH heeft onlangs een huisarts als de nieuwe vertegenwoordiger 

van de huisartsen voorgedragen. Daar komen we in de volgende Mededeling op terug 

Klik (Ctrl ingedrukt houden) hier voor de actuele samenstelling. 

Informatievoorziening 

Er is gesproken over hoe we de leden van de stuurgroep en hun achterban op een frisse 

manier over het netwerk kunnen informeren. Liefst anders dan het verspreiden van 

traditionele notulen. Gedacht wordt aan zoiets als een nieuwsbrief na elke vergadering. 

Deze kunnen de deelnemers dan gemakkelijk doorsturen naar de eigen achterban. Wel 

moet worden gewaakt voor een overvloed aan informatie. Binnen het Zorgnetwerk zal 

bekeken worden hoe dit te combineren valt met de Nieuwsbrief algemeen van het 

Zorgnetwerk.  

Wat u nu leest is de eerste poging van een wat andere informatievoorziening. 

Ambitie, doelen, activiteiten 

Het voorstel van de ‘werkgroep ambitie’ voor een opnieuw geformuleerde ambitie, 

hoofddoelen, subdoelen en activiteiten om die doelen te halen is besproken en 

aangevuld. De werkgroep zal de opmerkingen verwerken in de volgende versie t.b.v. de 

volgende vergadering van de stuurgroep. De samenvatting van de ambitie luidt: “Goede 

zorg, welzijn en diensten voor elke kwetsbare oudere in Midden-Brabant op lichamelijk, 

psychisch en sociaal gebied. Toegankelijke en samenhangende ondersteuning, vanuit een 

netwerk met een menselijk gezicht.” 

 

  

http://www.zorgnetwerkmb.nl/sites/default/files/u11/samenstl%20stuurgr%20op%20de%20site.pdf
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Activiteiten in het netwerk 

Op elke vergadering van de Stuurgroep staat ‘Uitwisselen van informatie ‘op de agenda. 

Het gaat dan om activiteiten die hoofdzakelijk de samenwerking betreffen tussen 

verschillende organisaties. De leden van de Stuurgroep of hun collega’s zijn nl. 

betrokken bij diverse initiatieven om problemen in de zorg voor de doelgroep in de 

samenwerking tussen diverse organisaties aan te pakken. Het gaat om kleinere en 

grotere projecten en innovaties. Over de volgende initiatieven is het e.e.a. verteld: 

✓ Bruggen bouwen 

✓ Bouwen aan vertrouwen 

✓ Crisisregeling PG 

✓ Dementievriendelijke gemeenschappen 

✓ Regionaal Overleg Dementie, onderdeel van de Ketenzorg Dementie Midden-

Brabant 

Verder deden enkele leden mededelingen over nieuwe initiatieven binnen hun 

organisatie. We noemen hier de éne geheugenpoli van het ETZ die in de maak is. Het 

gaat om een nieuwe verdeelstroom tussen neuroloog en geriater, zodat de patiënt met 

zo weinig mogelijk dokters te maken krijgt. 

Over al deze onderwerpen is de nodige informatie te krijgen. Maar het voert te ver dat 

in deze Mededelingen op te nemen. We willen bij de start deze Mededelingen kort 

houden. 

Doorsturen 

Stuurt u deze Mededelingen gerust door naar collega’s van uw eigen organisatie. Als u 

wilt dat die collega’s deze Mededelingen voortaan rechtstreeks krijgen, mail het 

emailadres dan naar j.lam@zmbr.nl . 

De site van het Zorgnetwerk 

Klik hier voor het onderdeel Geriatrisch Netwerk van het ZMBR 

 Agenda 

➢ September: bijeenkomst werkgroep Ambitie. Moet nog worden gepland. De notitie 

over ambitie, doelen en activiteiten van het netwerk wordt verder uitgewerkt. Die 

komt dan voor de volgende vergadering van de stuurgroep op de agenda. 

➢ Oktober/november: derde vergadering van de stuurgroep dit jaar. Moet nog 

worden gepland. 

 

 

Deze Mededelingen verschijnen na een vergadering van de stuurgroep van het Geriatrisch Netwerk. 

Als er écht iets te vertellen is zullen extra Mededelingen worden gedaan. De Mededelingen zijn 

bestemd voor de leden van de stuurgroep en hun collega’s, directies, besturen en enkele andere 

professionals en medewerkers van organisaties, betrokken bij het Geriatrisch Netwerk.  

Reacties zijn welkom op j.lam@zmbr.nl. Tel. Jan Lam: 06 - 2294 3579 (kantooruren). Tel. 

Zorgnetwerk Midden-Brabant: 013 – 465 73 55. 
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mailto:j.lam@zmbr.nl

