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

Nr. 4                         3 juni 2019 

Samenstelling netwerk 

In het netwerk participeren 14 

organisaties, die zich door 16 

professionals laten vertegenwoordigen. 

Er is momenteel één vacature. De 

laatste 12 maanden hebben er twee 

wisselingen plaatsgevonden. Er is 

afscheid genomen van Harri Aarts en 

van Esther van Gerven. Kijk op het 

overzicht van het Zorgnetwerk voor de 

samenstelling per 1 mei 2019. 

Titus van den Eijnden is weer benoemd 

tot voorzitter voor 2019-2020. 

Na bijna een kwart eeuw trouwe dienst 

gaat Huub Maas het netwerk verlaten. 

Aan zijn opvolging wordt gewerkt. 

Vergaderingen Geriatrisch 

netwerk 

Sinds de vorige Mededelingen (31 juli 

2018) is het netwerk drie keer bij elkaar 

geweest, nl. in september en december 

2018 en voor het laatst 25 maart jl. Wat 

kwam daar aan bod? 

Dementievriendelijke 

gemeenschappen 

Hierover hield Wies Arts een levendige 

presentatie. Deze is te downloaden van 

de site van het Zorgnetwerk. Wies 

maakte duidelijk dat je op lokaal c.q. 

gemeentelijk niveau de ondersteuning 

op orde moet hebben voor mensen met 

dementie en hun mantelzorgers. Dat 

medewerkers in winkels en banken 

leren om gedrag van mensen met 

dementie te herkennen en daar op de 

juiste manier mee omgaan.  

Daarnaast is het belangrijk dat huisarts, 

praktijkondersteuner en 

wijkverpleegkundige contactgegevens 

van een persoon in een dorp of (stads-) 

wijk hebben om te kunnen overleggen. 

Bijvoorbeeld over welke voorzieningen 

er op welzijnsgebied zijn waar mensen 

met dementie of hun mantelzorgers 

gebruik van kunnen maken om het thuis 

vol te kunnen houden. In vaktermen: 

verbindingen tussen het sociale en het 

medische domein zijn nodig. Voor meer 

informatie of een enthousiast makende 

presentatie: mail naar 

wies.arts@wijzijnzet.nl . 

Regeling crisiszorg PG 

De regeling schrijft voor hoe 

crisisopnames gebeuren van ouderen 

(boven de 65 jaar) met ernstige 

psychogeriatrische klachten, die acute 

intensieve hulp nodig hebben. De 

criteria, relevante zorgaanbieders en de 

werkwijze in crisissituaties staan 

beschreven. Op 24-11-2016 is de 

regeling overeengekomen en 

ondertekend. De werkwijze is 

geëvalueerd aan de hand van de 

ervaringen van het laatste jaar. Doordat 

er twee bedden minder beschikbaar zijn 

is er wel eens een tekort. Ook wordt 

steeds duidelijker hoe belangrijk de 

afstemming tussen de huisarts van de 

patiënt en de specialist 

ouderengeneeskunde is van instelling 

waar de patiënt tijdelijk verblijft. 

Dementienetwerk Midden-Brabant 

Jan Lam, ketenregisseur van dit 

netwerk, heeft e.e.a. verteld over het 

werken met zorgpaden 1 en 2, 

casemanagement dementie in alle 

negen gemeenten van Midden-Brabant 

en over het verschijnen van het 

https://www.zorgnetwerkmb.nl/wp-content/uploads/2018/02/samenstelling-geriatrisch-netwerk-01-05-19.pdf
https://www.zorgnetwerkmb.nl/wp-content/uploads/2018/02/mededelingen-3-vanuit-het-Geriatrisch-Netwerk-31-juli-2018.pdf
https://www.zorgnetwerkmb.nl/wp-content/uploads/2018/02/presentatie-naar-een-dementievriendelijke-samenleving.pdf
mailto:wies.arts@wijzijnzet.nl
https://www.zorgnetwerkmb.nl/wp-content/uploads/2018/02/regeling-crisiszorg-psychogeriatrie-1.pdf
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Meerjarenplan 2019-2021 

Dementienetwerk Midden-Brabant. 

 

Werkplan 2019 – 2020 

Op het overleg van 25 maart jl. heeft 

het netwerk het eigen werkplan voor de 

komende twee jaren vastgesteld. Er 

zullen drie lopende activiteiten in regio 

voor kwetsbare ouderen worden 

gevolgd. Twee lopende activiteiten die 

in 2017-2018 al werden gevolgd, zullen 

ook nu weer de aandacht krijgen die ze 

verdienen. 

Tenslotte 

zullen negen 

thema’s 

worden 

uitgediept 

en bekeken 

wat daar 

mee 

moet/kan 

gebeuren. 

Overleg 9 juli 2019 

Dit belooft weer een interessant overleg 

te worden. Twee medewerkers van de 

Brabantse proeftuin dementie houden 

een presentatie over het project 

‘Bouwen aan vertrouwen’, waarin 

gewerkt wordt aan bet bereiken van 

mensen met dementie en een 

migrantenachtergrond in de reguliere 

zorgverlening. Ook staan we stil bij het 

vertrek van Huub Maas en de komst van 

zijn opvolger. 

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 

➢ 9 juli 2019, 17:00 uur: 2e vergadering 

van het netwerk. 

 

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. 

https://www.zorgnetwerkmb.nl/wp-content/uploads/2018/07/Meerjarenplan-Dementienetwerk-2019-2021.pdf
https://www.zorgnetwerkmb.nl/wp-content/uploads/2018/02/Werkplan-GN-2019-2020.pdf
mailto:j.lam@zmbr.nl
https://www.zorgnetwerkmb.nl/projecten/geriatrisch-netwerk/
mailto:j.lam@zmbr.nl

