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

Nr. 2                         16 januari 2018 

Uit de vergadering van de Stuurgroep d.d. 16 november 2017 

Samenstelling van de Stuurgroep 

Ten opzichte van de vorige vergadering, (4-7-2017), is de samenstelling als volgt 

veranderd: 

Nieuwe leden, voor het eerst 
aanwezig 

Toelichting 

Monique Kolmans, Sociaal 
ondernemer Antoniushof Waalwijk 

Opvolger per 2-11-2017 van Edwin Etman  

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

 

Mededelingen 

De Mededelingen die u nu leest zijn in de smaak gevallen. Deze komen in de plaats van 

een traditioneel verslag. U kunt en mag ze gemakkelijk doorsturen naar collega’s of 

andere geïnteresseerden. 

Geriatrisch Netwerk: waar staan & gaan we voor? 

In 2017 heeft een werkgroep uit het geriatrisch netwerk een voorstel opgesteld voor 

een nieuwe formulering van de ambitie, de doelen en de activiteiten in het netwerk om 

die doelen te bereiken. In de bijeenkomst van 16 november jl. zijn de laatste 

aanpassingen gedaan en is er overeenstemming over bereikt.  

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.” 

Binnenkort is deze ambitie en verdere uitwerking te vinden op de 

site van het Zorgnetwerk Midden-Brabant. 

Besloten is het begrip Stuurgroep te laten vervallen en voortaan eenvoudigweg als 

Geriatrisch Netwerk door het leven te gaan. We sturen nauwelijks, maar laten ons wél 

informeren, zien toe op afstemming en coördinatie en voeren hooguit een lichte 

regiefunctie. 
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Activiteiten in het netwerk 

Op elke vergadering van het GN staat ‘Uitwisselen van informatie ‘op de agenda. Het 

gaat dan om activiteiten die de samenwerking betreffen tussen verschillende 

organisaties. De leden van het GN 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 zijn kleinere en grotere projecten en innovaties. 

Een greep uit de initiatieven waarover iets is verteld: 

✓ Bruggen bouwen, ELV, doorstroom en transmurale overdracht (Titus van den 

Eijnden) 

✓ Bouwen aan vertrouwen (Wies Arts) 

✓ Crisisregeling PG 

✓ Dementievriendelijke gemeenschappen | Programma Dementie Vriendelijk 

Brabant (Wies Arts) 

✓ Ketenzorg Dementie Midden-Brabant (Jan Lam) 

✓ Call traject bij ZONMW voor mensen met een 

verstandelijke beperking en beginnende 

dementie 

✓ Samenwerking GGZ   Thebe.  

Verder deden enkele leden mededelingen over 

nieuwe initiatieven binnen hun organisatie. We noemen hier de intensivering van 

wijkgericht werken door ContourdeTwern (Hélène Vissers) en het werken aan een 

seniorvriendelijk ETZ (Esther van Gerven). 

Over al deze onderwerpen is bij genoemde personen meer informatie te krijgen. Verder 

wordt er een overzicht opgesteld dat telkens wordt geactualiseerd en verspreid (o.a. op 

de site van het ZMBR ( http://www.zorgnetwerkmb.nl/projecten-

programmas/geriatrisch-netwerk/informatie ). 

Doorsturen 

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

deze Mededelingen voortaan rechtstreeks willen krijgen, kunnen ze een mailtje sturen naar 

j.lam@zmbr.nl . 

De site van het Zorgnetwerk 

Klik hier voor het onderdeel Geriatrisch Netwerk van het Zorgnetwerk Midden-Brabant. 

 Agenda 

➢ Februari/maart 2018: 1e vergadering van het Netwerk in 2018. Moet nog worden gepland. 

 

Deze Mededelingen verschijnen na een vergadering van het Geriatrisch Netwerk. Als er iets nieuws  

is te melden, zullen extra Mededelingen worden gedaan. De Mededelingen zijn bestemd voor de 

leden van het Netwerk 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. 

Henk van As: “We organiseren met Thebe 

een gezamenlijke afdeling waar twee 

geldstromen door elkaar lopen; best 

spannend.” 
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