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

Nr. 7                         16 juli 2020 

Wie zitten in het netwerk? 

In het netwerk participeren 14 organi-

saties, vertegenwoordigd door 16 pro-

fessionals: 

• ActiefZorg:  

B. de Bijl1 

 

• Alzheimer Mid.Brabant: R. Wijnen 

• ContourdeTwern: N. van Aart 

• De Wever: F. van de Gevel 

• GGZ Breburg: H. van As 

• Het Laar: C. Gaakeer 

• LHV: R. Kramer 

• ETZ: D. Bosch en M. Remijn 

• PGRaad/ZET Brabant: W. Arts 

• RCH: M. Helmers 

• Schakelring: T. v.d. Eijnden (voorz.) 

• Thebe: I v. Sprang en A. Maas 

• Volckaert: E. Biemans 

• Zorggroep Elde Maasduinen: M. 

Kolmans. 

Programmamanager: J. Lam. 

Vanuit het overleg van 2 juli 

Nadat het overleg van 26 maart was 

afgeblazen kwam het netwerk voor het 

eerst weer bij elkaar, online. Waar ging 

het over? 

a. Terugblik coronaperiode 

Door iedereen is dit als een heftige tijd 

ervaren. De noodzaak van de centraal 

geleide aanpak vanuit ROAZ en RONAZ 

werd onderschreven. Door de korte 

lijntjes – dankzij o.a. het Geriatrisch 

Netwerk kent men elkaar - vond men 

elkaar gemakkelijk en kon snel worden 

 
1 Voor het eerst aanwezig 

geschakeld, bijv. in patiënten logistiek. 

In korte tijd moest enorm veel opvang 

voor covid-patiënten worden op- en 

afgetuigd. Afspraken over samenwer-

king liepen goed. Door sluiting van 

dagbestedingen is achter de voordeur 

heel wat afgeleden doordat 

mantelzorgers het misten om even op 

verhaal te komen van het 7x24 uur 

moeten zorgen voor een partner met 

dementie. Vraag naar thuiszorg en 

vormen van tijdelijk verblijf is nu 

ingezakt. Grote daling van inkomsten 

zijn het gevolg. Het netwerk ziet graag 

van het bestuur van ZMBR een evalua-

tie over de samenwerking in het net-

werk op Midden-Brabant niveau tege-

moet. 

b. Crisiszorg en -regeling PG, Wet 

zorg en dwang 

Het voorstel voor een aangepaste 

crisisregeling PG is besproken. Per 1-1-

2020 moet nl. niet meer de GGZ maar 

het CIZ een rechterlijke machtiging 

aanvragen. Gaan specialisten 

ouderengeneeskunde dan de benodigde 

medische verklaring afgeven? Tijdelijk 

wel – is afgesproken - maar hoe nu 

verder? GGZ wil de beoordelingen voor 

plaatsing op en het beheren van de 

crisisbedden blijven doen. Ook de 

verklaring voor een IBS, mits altijd een 

plaats beschikbaar is.  

Op de volgende vergadering evalueren 

we de praktijk en worden regelingen 

voor het voorgaan als concept vastge-

steld en ter besluitvorming aan de 

besturen voorgelegd. 
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Gesproken is over de knelpunten in de 

crisiszorg, zoals onbekendheid van 

diverse professionals met de regelingen 

die er zijn, zoektochten naar een plek in 

een Wlz-instelling in geval van spoed-

zorg, het krijgen van medische verkla-

ringen om patiënten op de juiste plek te 

krijgen. 

Wat zit er aan te komen? 

GRZ en mensen met dementie 

Fons van de Gevel (De Wever) en 

Denise Bosch (ETZ) zijn nog steeds 

bereid de 

presentatie over 

het knelpunt in 

de Geriatrische 

revalidatiezorg 

voor mensen met dementie die ze voor 

26 maart hadden voorbereid, in oktober 

te houden. Dat wordt 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 een 

volgend overleg wordt dit probleem 

verkend.  

 

Agenda 

➢ Oktober 2020: volgend overleg van het netwerk.  Wordt binnenkort gepland

 

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. 013 – 465 73 55 (kantooruren). Zorgnetwerk Midden-Brabant: info@zmbr.nl  

Meer over het Geriatrisch Netwerk: https://www.zorgnetwerkmb.nl/projecten/geriatrisch-

netwerk/ 
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