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N I E U W S B R I E F 
KETENZORG DEMENTIE MIDDEN - BRABANT 

Nr. 46                               2 oktober 2018 

Nieuws uit Midden-Brabant 

Verzoeken aan de casemanagers  

➢ Wat als je cliënt overgaat van Zvw naar Wlz? 

Als je een cliënt begeleidt en deze krijgt een Wlz-indicatie, dan moet je twee 

acties ondernemen: 

1. Via het ‘Aanmeld-/mutatieformulier’ (met het logo van de Wever rechts bovenin) de 

datum van beëindiging van de begeleiding doorgeven aan 

bureauzorgadvies@dewever.nl  

2. Aanmelden bij de afdeling van je eigen organisatie die de vergoeding vanuit 

de Wlz in gang zet. 

 

➢ Aanleveren wachtlijstgegevens 

Uiterlijk 7 oktober de mail van Jan Lam d.d. 25 september met als onderwerp: 

‘wachtlijstmeting 1 oktober’ beantwoorden (aantal cliënten, aantal op 

wachtlijst, aantal dat langer dan zes weken wacht). 

 

➢ “Handvatten samenwerking huisartsenpraktijk, wijkverpleegkundige en 

casemanager dementie” (dit is een link) 

Graag dit document aan je collega’s geven van huisartspraktijken en 

wijkverpleging met wie je werkt. (Door op de link te klikken open je het 

document) en waar nodig bespreken en toelichten. 

 

Overig nieuws Midden-Brabant 

➢ Instructie vergoeding casemanagement aan cliënten met een Wlz-indicatie 

Op 26 juli is de ‘Instructie vergoeding casemanagement uit Wlz (versie A)’ naar 

alle casemanagers, hun leidinggevenden en medewerkers van de afdelingen 

administratie van de deelnemende organisaties gestuurd. De maand augustus 

wordt de eerste dat declaraties van geleverd casemanagement aan cliënten met 

een Wlz-indicatie door de zorgverzekeraars worden afgewezen. We houden de 

ontwikkelingen in de gaten en komen met nieuwe informatie als dat nodig is. 

 

➢ Verloop onder casemanagers 

Vanaf a.s. december tot en met eind 2019 vertrekt minsten een kwart van de 

casemanagers i.v.m. pensionering en vervroegde uittreding. De ketenregisseur is 

in overleg met de casemanagers en hun leidinggevenden over het vertrek, 

overdracht van cliënten, opvolging en koppeling aan huisartsenpraktijken. 

 

➢ Casemanagers in opleiding 

Op 20 september is in Hasseltveste een klas gestart van wijkverpleegkundigen, 

mailto:bureauzorgadvies@dewever.nl
https://www.zorgnetwerkmb.nl/wp-content/uploads/2018/02/Handvatten-samenwerking-casemanager-huisarts-en-poh-er-wijkverpleegkundige.pdf
https://www.zorgnetwerkmb.nl/wp-content/uploads/2018/02/Handvatten-samenwerking-casemanager-huisarts-en-poh-er-wijkverpleegkundige.pdf
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maatschappelijk werkers en zorgadviseurs voor de post-HBO opleiding 

Casemanagement Dementie. De opleiding wordt georganiseerd door Breede-

rode Hogeschool uit Rotterdam. Van de achttien cursisten komen er acht uit 

Midden-Brabant, in dienst van Thebe, Schakelring en de Wever. T.z.t. kunnen de 

afgestudeerden de te ontstane vacatures van casemanagers of de invulling van 

eventuele uitbreiding voor hun rekening nemen. 

 

➢ Teamcoördinator casemanagers 

Op 1-11-2018 start Mirna Goesten als teamcoördinator. Mirna is nu zowel 

zorgadviseur voor de Wever als casemanager dementie in rayon Tilburg. Deze 

laatste functie gaat Mirna neerleggen. Mirna wordt aangesteld voor 12 uren per 

week en zal vnl. maandagmiddag, woensdagmorgen en donderdagmorgen 

werken, vanuit het Zorgnetwerk Midden-Brabant. De komende weken gaat Jan 

Lam de overdracht van taken met Mirna voorbereiden. Zodra Mirna 

aanspreekpunt wordt, informeren we iedereen daarover die er mee te maken 

krijgt. We zijn blij met de komst van Mirna en wensen haar succes toe. 

Jan Lam blijft (12 uren minder) doorgaan als ketenregisseur voor het 

Dementienetwerk en blijft zich vooral bezighouden met de taken die het hele 

netwerk betreffen, zoals de coördinatie van het uitvoeren van het Meerjaren-

plan 2019-2021. 

 

Overig nieuws 

 
➢ Hospice Volckaert 

Afdeling Heuvel is een psychogeriatrische afdeling op locatie Buurstede in Oos-

terhout waar palliatieve zorg wordt geboden. Hier verblijven zowel cliënten in 

hun laatste stadium van dementie, als somatische cliënten 

in hun laatste levensfase. Tevens beschikt afdeling Heuvel 

over enkele hospice kamers voor cliënten met dementie in 

de terminale fase. Continue begeleiding en verzorging van 

de cliënt door de partner/familie of het verplegend 

personeel is hier aan de orde van de dag. Voor vragen, bel 

0162 – 424 600 (u kunt vragen naar toestel 650), of mail 

hospiceheuvel@volckaert.nl  

 

➢ Nieuwsbrief ‘Zorg voor beter’ 

Tot de basisuitrusting van elke casemanager hoort in ieder geval 

bovengenoemde nieuwsbrief. 
 

➢ Nieuws van het CIZ 
In nieuwsbrief 114 ( zie ook https://ciz.nl/zorgprofessional/nieuwsbrief ) staat 
belangrijke informatie over het gebruik van Portero. 

 
  

https://www.zorgnetwerkmb.nl/wp-content/uploads/2018/07/Meerjarenplan-Dementienetwerk-2019-2021.pdf
https://www.zorgvoorbeter.nl/nieuws/nieuwsbrief-langdurige-zorg?utm_source=flexmail&utm_medium=e-mail&utm_campaign=zorgvoorbeternieuwsflits2okt2018&utm_content=eerdere+nieuwsbrieve
https://www.ciz.nl/component/acymailing/mailid-55?key=W3htV0dx&subid=13072-xDeIybd1aLLqz0&tmpl=component&Itemid=148&lang=nl
https://ciz.nl/zorgprofessional/nieuwsbrief
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Agenda 
 
➢ 5 oktober: deadline mailen declaratie uren casemanagement september naar:  

debiteurenadministratie@dewever.nl 

➢ 5 oktober: deadline voor casemanagers: mailen wachtlijstgegevens naar 

j.lam@zmbr.nl  

➢ 9 oktober: 13:00 – 17:00 uur werkconferentie Zorgtechnologie, Avans Hogeschool 

Breda. Aanmelden bij mvdpoel@zorgacademie-mb.nl 

➢ 12 – 17 oktober: J. Lam afwezig i.v.m. vakantie 

➢ 30 oktober: 08:30 – 10:30 uur overleg casemanagers rayon noord, Eikendonk. 

➢ 1 november: start Mirna Goesten als teamcoördinator casemanagement 

➢ 7 november: deadline mailen declaratie uren casemanagement oktober naar:  

debiteurenadministratie@dewever.nl 

➢ 8 november: 08:30 – 10:00 uur overleg casemanagers Tilburg, Korvelplein. 

➢ 29 november: 15:00 – 17.00 uur overleg casemanagers rayon zuid, Zorgnetwerk 

Tilburg. 

➢ 1 december: start maandelijkse aanlevering wachtlijstgegevens. Het is nog maar de 

vraag of we dit vanuit onze regio gaan doen. 

 

 

Deze Nieuwsbrief verschijnt met een tussenpoos van enkele weken. Bestemd voor casemanagers, leden 

werkgroep ketenzorg dementie, directies, besturen en enkele andere professionals en medewerkers van 

organisaties, betrokken bij de Ketenzorg Dementie in Midden-Brabant.  

Reacties zijn welkom op j.lam@zmbr.nl. Tel. Zorgnetwerk Midden-Brabant: 013 – 465 73 55.  

Als u deze nieuwsbrief niet meer, of juist rechtstreeks wilt ontvangen, mailt u dit dan naar j.lam@zmbr.nl  
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