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

Nr. 5                         23 juli 2019 

Samenstelling netwerk 

In het netwerk participeren 14 organisaties, 

die zich door 16 professionals laten 

vertegenwoordigen. Er is momenteel één 

vacature, vanuit het ETZ. Er is afscheid 

genomen van Huub Maas. Zijn opvolger is 

Denise Bosch, geriater. Kijk op het overzicht 

van het Zorgnetwerk voor de samenstelling 

per 12 juni 2019. 

Vanuit het overleg 

Het netwerk kwam op 9 juli jl. bij elkaar. 

Waar ging het over? 

Ouderen met een migranten-

achtergrond 

Chayenna van de Pol, ( Chayenna.van. 

de.Pol@schakelring.nl ) en Melissa de Laat ( 

mdelaat@zmbr.nl ) van de Brabantse 

proeftuin dementie hebben een presentatie 

gehouden over het project ‘Bouwen aan 

vertrouwen.’ Allerlei acties worden 

ondernemen om mensen met een 

migrantenachtergrond en met dementie bij 

de reguliere 

zorgverlening te 

krijgen. Denk 

bijv. aan het 

organiseren van 

theehuizen voor 

mantelzorgers waar voorlichting wordt 

gegeven en relaties worden gelegd. Of aan 

filmpjes in het Arabisch die op schermen in 

wachtkamers van huisartsen worden 

vertoond. De presentatie is bij deze 

‘Mededelingen nr. 5’ meegestuurd. 

Mantelzorgondersteuning 

Claar van Roessel ( Claar.van. 

Roessel@schakelring.nl ), projectleider van 

het project ‘Langer thuis en mantelzorg 

ondersteuning. Samen blijven leven met 

dementie’ presenteerde dit project. De 

presentatie is bij 

deze ‘Mededelingen 

nr. 5’ meegestuurd. 

Programma 

kwetsbare 

ouderen 

Afgesproken is om de Zorggroep RCH 

Midden-Brabant (huisartsen) te vragen over 

dit programma een presentatie te 

verzorgen tijdens het volgend overleg. De 

exacte vraagstelling wordt half augustus 

vastgesteld. 

GRZ en mensen met dementie 

Op het volgend overleg wordt afgesproken 

hoe in het overleg daarná het knelpunt in 

de Geriatrische revalidatiezorg voor mensen 

met dementie wordt behandeld. Daar moet 

eerst voorwerk 

voor worden ge-

daan om het er 

zinvol over te 

kunnen hebben. 

Afscheid van 

Huub Maas 

Er werd stilgestaan bij het vertrek van Huub 

Maas, lid en voorheen ook medisch 

coördinator van het netwerk. Bijna een 

kwart eeuw geleden stond Huub aan de 

wieg ervan. Voorzitter Titus van den Eijnden 

benoemde dat het Geriatrisch netwerk 

eerst meer medisch georiënteerd was. Het 

accent is nu verschoven naar netwerk-

vorming en kennisdeling. Huub maakte zich 

er sterk voor de goede onderwerpen aan te 

pakken. Zelf droeg hij vaak de juiste zaken 

aan. Het netwerk hoopt dat Huub dat blijft 

doen, al is het via zijn opvolger, Denise 

Bosch. “Bedankt voor je inspanningen, je 

goede lach en je actief zijn”, aldus Titus. 

Veronique Holtmaat, directeur van het 

Zorgnetwerk, bracht Huub de dank over van 
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het bestuur. Huub wordt gezien als een 

pionier van het samenwerken in de regio. 

“Bijzonder was de manier waarop je altijd 

weer de geriatrische cliënt centraal stelde.” 

Zelf bedankte 

Huub iedereen 

voor de mooie 

woorden. Hij 

vroeg opnieuw 

aandacht voor het 

belang van de regionale gezondheidszorg en 

dingen binnenhalen. Het Geriatrisch 

netwerk was eerst van het dingen 

opstarten, maar is nu vooral een platform 

waar nuttige zaken worden uitgewisseld. 

“Veel succes gewenst, bedankt voor de 

samenwerking”, aldus Huub Maas. 

Agenda 

➢ September 2019, 11:00 uur: 3e  overleg 

van het netwerk. Datumprikker is in 

voorbereiding. 

 

Deze Mededelingen. 

Wanneer: meestal na een vergadering van het Geriatrisch Netwerk.  

Voor wie: de leden van het Netwerk en hun collega’s, directies, besturen, professionals en 

medewerkers van organisaties, betrokken bij het Geriatrisch Netwerk.  

Verspreiding: 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  

Reacties: Welkom op j.lam@zmbr.nl.  

Contact: Tel. Jan Lam: 06 - 2294 3579 (kantooruren). Zorgnetwerk Midden-Brabant: info@zmbr.nl 

Meer over het Geriatrisch netwerk: zie de site van het Zorgnetwerk Midden-Brabant 
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