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

Nr. 3                         31 juli 2018 

Uit de vergadering van het netwerk d.d. 30 mei 2018 

Samenstelling van het netwerk 

Ten opzichte van de vorige vergadering, (16-11-2017), is de samenstelling 1 niet 

veranderd. Vanuit veertien organisaties zitten er zestien professionals in het netwerk. 

Tweederde bezoekt de vergaderingen. De sectoren die men 

vertegenwoordigt: patiënten/cliënten, huisartsen, ziekenhuis, GGZ, 

welzijn, VVT, kennis en onderzoek. Na een langere tijd was er nu 

weer een huisarts aanwezig, Monique Helmers.   

Mededelingen 

Deze mededelingen komen in de plaats van een traditioneel 

verslag. U kunt ze doorsturen naar collega’s of andere geïnteresseerden. 

Geriatrisch Netwerk: waar gaan we voor? 

De samenvatting van onze 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.” 

Deze ambitie en verdere uitwerking is te vinden op de site van het Zorgnetwerk Midden-

Brabant. 

We laten ons als netwerk informeren, zien toe op afstemming en coördinatie en voeren 

een lichte regiefunctie bij projecten die samenhang in de zorg voor kwetsbare ouderen 

moeten vergroten. 

Activiteiten in het netwerk 

Uitwisselen van informatie stond centraal op de agenda. Deze informatie gaat over 

activiteiten die de samenwerking betreffen tussen verschillende organisaties.  

De leden van het netwerk of hun collega’s zijn betrokken bij initiatieven om problemen 

in de zorg voor de doelgroep in de samenwerking tussen diverse organisaties aan te 

pakken. Het zijn kleine en grote projecten en innovaties. 

Jeannet de Graaf van het ETZ hield een presentatie 

over het project ‘Bruggen Bouwen’. Huisartsen, VVT-

instellingen, het ziekenhuis en de gemeente Tilburg 

voeren dit project uit. Het gaat erom de overdracht 

van kwetsbare ouderen tussen de organisaties zo 

goed mogelijk te laten verlopen. Er is geregeld dat er 

                                                           
1 Houd Ctrl ingedrukt en klik op de link om naar de site te gaan voor meer informatie 

https://www.zorgnetwerkmb.nl/wp-content/uploads/2018/02/samenstelling-Geriatrisch-Netwerk.pdf
https://www.zorgnetwerkmb.nl/wp-content/uploads/2018/02/ambitie-en-doelen-Geriatrisch-Netwerk.pdf
https://www.zorgnetwerkmb.nl/
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op het juiste moment vanuit medisch en verpleegkundig domein op de ketenpartner 

afgestemde informatie beschikbaar is. Deze wordt digitaal verstuurd. Daarnaast is er 

sprake van een warme overdracht. Een overzicht van ELV hoog en laag bedden waar 

patiënten naartoe kunnen, is via een app voor huisartsen beschikbaar. Over de gang van 

zaken, problemen en oplossingen in de praktijk onstond een levendige discussie die voor 

alle partijen leerzaam was. 

De sheets van de presentatie zijn naar de leden van het netwerk gemaild. Voor meer 

informatie: mail naar jn.de.graaf@etz.nl  of tonny.d.groot@dewever.nl . 

Harri Aarts vertelde iets over het project ‘ Bouwen aan vertrouwen ’. Hierin wordt 

gewerkt aan een betere informatie voor mensen met dementie en een 

migrantenachtergrond. Deze mensen komen onvoldoende bij huisarts en andere 

voorzieningen terecht. Met behulp van opgeleide vrijwilligers uit de doelgroep zelf 

worden mensen benaderd en geïnformeerd.  

Wat zit er aan te komen? 

Aan de presentaties die hieronder worden genoemd zijn we niet toegekomen: 

✓ Crisisregeling PG 

✓ Ketenzorg Dementie Midden-Brabant (Jan Lam) 

Daar hopen we de volgende keer aandacht aan te besteden. Daarnaast heeft Wies Arts 

van de PGRaad/ZET beloofd ons dan bij te praten over de DVG’n: Dementie Vriendelijke 

Gemeenschappen. 

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 op de site van het Zorgnetwerk Midden-

Brabant. 

 Agenda 

➢ Sep. en dec. 2018: 2e en 3e vergadering van het netwerk. Wordt half augustus gepland. 

 

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

te melden is, 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. 
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