
 

1 

 

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

Nr. 6                        12 december 2019 

De mensen in het netwerk 

In het netwerk participeren 14 organi-

saties, die zich door 16 professionals 

laten vertegenwoordigen. Sinds de toe-

treding van Marcel Remijn als zorg-

manager namens het ETZ (opvolger van 

Esther van Gerven) zijn er geen vaca-

tures meer. Kijk op het overzicht van 

het Zorgnetwerk voor de huidige 

samenstelling van het geriatrisch net-

werk. 

Vanuit het overleg 

Het netwerk kwam op 13 november jl. 

bij elkaar. Waar ging het over? 

Zorgprogramma ouderenzorg 

Monique Dirks en Monique 

Helmers, wijkverpleegkun-

dige en casemanager 

dementie bij Thebe resp. 

huisarts in Moergestel 

hebben het zorgprogramma van de 

Regionale 

Coöperatie 

Huisartsen Midden-

Brabant 

gepresenteerd (zie de site van het 

ZMBR). Dit is een samenhangend geheel 

van activiteiten door huisartsen en de 

zorgprofessionals met wie ze samen-

werken om kwetsbare, thuiswonende 

ouderen te identificeren en ze gestruc-

tureerd en tijdig de nodige zorg en 

begeleiding te bieden. 

Er ontstond een geanimeerd gesprek 

met de aanwezigen. Een greep uit de 

onderwerpen die de revue passeerden: 

➢ voorkómen en aanpakken van 

crisissituaties 

➢ (on-)voldoende doorstroming van 

de ene naar de andere organisatie 

➢ perikelen rond tijdelijk of definitief 

opgenomen worden in een 

instelling 

➢ de samenwerking met specialisten 

ouderengeneeskunde (gekoppeld 

aan praktijken van huisartsen) 

➢ zorg voor ‘zelfstandig’ wonende 

ouderen in woonzorgcomplexen die 

intensieve zorg vragen, al dan niet 

gecombineerd met behandeling. 

Huiswerk voor de lezers van deze 

Mededelingen: 

- Start hier je bezoek aan de zeer 

informatieve site van de RCH over 

het zorgprogramma. 

- Er staat een overzicht op de site 

met de namen van specialisten 

ouderengeneeskunde en casemana-

gers dementie die met de huis-

artsen samenwerken. 

- Je kunt je abonneren op de 

nieuwsbrief die 2x/maand 

verschijnt → doen! 

- Als je meer wilt weten, mail dan 

naar j.lam@zmbr.nl die je het 

mailadres van de presentatrices 

Monique en Monique stuurt, 

waarna je contact met hen kunt 

opnemen over je vragen. 

- Op de site van het Zorgnetwerk is 

ook de presentatie van Monique en 

Monique te vinden. 

  

https://www.zorgnetwerkmb.nl/wp-content/uploads/2018/02/samenstelling-geriatrisch-netwerk-december-2019.pdf
https://www.zorgnetwerkmb.nl/wp-content/uploads/2018/02/Zorgprogramma-RCH-Ouderenzorg-december-2019.pdf
https://www.zorgnetwerkmb.nl/wp-content/uploads/2018/02/Zorgprogramma-RCH-Ouderenzorg-december-2019.pdf
https://www.zorgnetwerkmb.nl/wp-content/uploads/2018/02/Zorgprogramma-RCH-Ouderenzorg-december-2019.pdf
https://www.rchmbr.nl/professionals/zorgprogramma-s/ouderenzorg
https://www.rchmbr.nl/professionals/zorgprogramma-s/ouderenzorg/zorgverleners
https://www.rchmbr.nl/professionals/nieuws/actueel
mailto:j.lam@zmbr.nl
https://www.zorgnetwerkmb.nl/wp-content/uploads/2018/02/Zorgprogramma-RCH-Ouderenzorg-december-2019.pdf
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Wat zit er aan te komen? 

GRZ en mensen met dementie 

Fons van de Gevel (manager bij de 

Wever) en Denise Bosch (geriater bij het 

ETZ) houden op 

het volgend 

overleg – 26 

maart - een 

presentatie over 

het knelpunt in de Geriatrische 

revalidatiezorg voor mensen met 

dementie. Dat is de basis om er met 

elkaar over in gesprek te gaan en te 

zoeken naar oplossingen. 

 

 

Zorg aan ouderen in woonzorg- 

complexen 

Er ontstaan steeds meer woonzorg-

complexen waar ouderen in theorie 

zelfstandig wonen. Maar de praktijk laat 

zien dat ze soms veel en vaak intensieve 

zorg, behandeling en begeleiding nodig 

hebben Zo veel zelfs dat ze soms een 

Wlz-indicatie krijgen. Noch huisartsen, 

noch specialisten ouderengeneeskunde 

willen en kunnen hier zorg op 

verpleeghuis niveau bieden. Op het 

volgend overleg – 26 maart - wordt dit 

probleem verkend. 

 

Agenda 

➢ 26 maart 2020, 16:30 uur: volgend overleg van het netwerk. Voor broodjes wordt 

gezorgd.

 

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 

mailto:j.lam@zmbr.nl
mailto:j.lam@zmbr.nl
mailto:info@zmbr.nl
https://www.zorgnetwerkmb.nl/projecten/geriatrisch-netwerk/

