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

Nr. 49                              4 maart 2019 

Jaarcijfers 2018 casemanagement dementie 

Bestede middelen (Zvw) per organisatie 

 

• Het ETZ heeft geen casemanagement geleverd (was 

overeengekomen) wegens onvoldoende personele 

capaciteit. 

• Twee organisaties (GGZ Breburg, Volckaert) hebben 

ongeveer de helft minder geleverd van was voorzien. 

• Twee organisaties (Thebe en de Wever) hebben 

nagenoeg geleverd wat gereserveerd was. 

• Eén organisatie (Schakelring) heeft bijna een kwart meer geleverd dan was 

gereserveerd. 

• Er is 8 % minder uit de Zvw uitgegeven dan was gereserveerd. Daar staat 

tegenover dat vanaf augustus 2018 een deel bekostigd ging worden uit de Wlz. 

Daar zijn geen cijfers van bekend.  

  

Datum: 20-02-2019

Nr. Organisatie

gereser-

veerd geleverd

verschil

met

budget

gereser-

veerd geleverd

verschil

met

budget in %

1 ETZ 200 0 -200 13.970€     -€                -13.970€       -100%

2 GGZ Breburg 550 301 -249 38.418€     21.025€     -17.393€       -45%

3 Schakelring 900 1.110 210 62.865€     77.534€     14.669€        23%

4 Thebe 2.000 1.825 -175 139.700€  127.476€  -12.224€       -9%

5 Volckaert 450 221 -229 31.433€     15.437€     -15.996€       -51%

6 Wever, de
(incl. 400 u. jmmd)

3.700 3.694 -6 258.445€  258.026€  -419€             0%

TOTAAL 7.800 7.151 -649 544.830€  499.497€  -45.333€       -8%

Casemanagement dementie 2018: geleverde uren en bestede Zvw-middelen

uren €
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Geleverd casemanagement (Zvw) per gemeente 

 

• In vijf gemeenten is er minder casemanagement uit de Zvw geleverd dan had 

gekund, in twee gemeenten juist meer, in twee gemeenten zit men in de buurt 

van wat geleverd kon worden. Dit laat zien dat de instroom beperkt kan worden 

gestuurd. 

• In 2017 werden 7.500 uren casemanagement geleverd, nu bijna 7.200. Daar 

moeten de uren bijgeteld worden die uit de Wlz zijn vergoed. Het zou zo maar 

kunnen dat in 2018 (wat) meer is geleverd. 

• In Gilze en Rijen is nu echt begonnen. In vorige jaren werden daar zo’n 2 

cliënten begeleid, in heel 2018 zijn er 11 in begeleiding (geweest). Dat aantal is 

groeiende. De doelstelling ‘de beschikbare capaciteit casemanagement zorgpad 

2 in elke gemeente leveren’ is gehaald. Nu nog: naar rato van het aantal mensen 

met dementie thuis per gemeente. 

 

Cliënten en wachtlijst casemanagement dementie  

Op 31 december 2018 waren er 551 (576) mensen met dementie in begeleiding bij een 

casemanager. Op de wachtlijst stonden er 31 (21) waarvan 21 (13) langer dan zes 

weken. Dit is doorgegeven aan de VGZ in het kader van de wachtlijstmeting per 

kwartaal. 

Vanaf 1 december 2018 moeten we maandelijks aantallen cliënten en wachtlijst-

gegevens verzamelen, aanleveren aan Vektis en publiceren op de sites van de 

aanbieders. De besturen van de instellingen in onze en in andere regio’s hebben 

besloten dit niet te gaan doen, bij wijze van protest tegen de administratieve lastendruk.  

Met de wachtlijstmeting zoals we die m.i.v. 2018 elk kwartaal doen, gaan we overigens 

wél door. Mirna Goesten (teamcoördinator casemanagement) onderhoudt hierover 

contact met de casemanagers. 

datum: 20-02-'19 %

gereser-

veerd

gemeente uren

1 Dongen 467 404 -63 -13,5% 64

2 Gilze en Rijen 457 90 -367 -80,3% 11

3 Goirle 467 635 168 36,0% 75

4 Heusden 822 1.178 356 43,3% 115

5 Hilvarenbeek 274 255 -19 -6,9% 29

6 Loon op Zand 436 415 -21 -4,8% 62

7 Oisterwijk 649 463 -186 -28,7% 64

8 Tilburg 3.348 2.974 -374 -11,2% 364

9 Waalwijk 883 709 -174 -19,7% 98

Overig 30 30 5

Totaal 7.803 7.153 -650 -8,3% 887

Geleverd casemanagement dementie (uit de Zvw)

 2018 per gemeente
uren Aantal 

cliënten
(cumulatief)gerealiseerd:

verschil
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Van Meerjarenplan 2019-2021 Dementienetwerk naar actieplan  

Sinds 1-7-2018 hebben we in de regio Hart van Brabant, een Meerjarenplan. Daarin 

staan allerlei initiatieven om de ondersteuning voor mensen met dementie te 

verbeteren. Er wordt nu gewerkt aan een actieplan om te bepalen welke ideeën – nu 

geclusterd - het eerst door wie worden opgepakt. Wie is bereid een keer een uur naar 

het Zorgnetwerk te komen om het concept-actieplan te bespreken en verder aan te 

vullen? Graag mailen naar j.lam@zmbnr.nl Degenen die zich hebben opgegeven krijgen 

enkele tijdstippen gemaild waaruit een datum voor het overleg wordt gekozen.  

 

Brabantse proeftuin dementie 

Op de site hiervan is alles te lezen over de proeftuin. Dus ook 
over de zes initiatieven – waar nieuwe ideeën worden 
uitgewerkt. Die willen het leven van mensen met dementie 
aangenamer maken. Denk aan de technokoffer waar Corrie 
Aarts mee op stap is. 
Een ander initiatief heet Bouwen aan vertrouwen waarvan Chayenna van de Pol (o.a. 
casemanager vanuit Schakelring) de projectleider is. Het richt zich op Nederlanders met 
een niet-westerse migranten afkomst met dementie. Zowel professionals, organisaties 
als gemeenschappen zelf zijn hier nog onvoldoende op voorbereid. ‘Bouwen aan 
vertrouwen tracht kennis te vergroten binnen de gemeenschappen en bruggen te slaan 
met professionals en organisaties.  
 
 

Agenda 
 
➢ 7 maart: deadline mailen declaratie uren casemanagement februari naar:  

debiteurenadministratie@dewever.nl. 

➢ 11 maart 11:00 uur: overleg regioteam invoering werken volgens de zorgstandaard 

jonge mensen met dementie 

➢ 18 maart 13:00 uur: overleg Werkgroep Ketenzorg Dementie 

➢ 21 maart 15:30 uur: ROD (Regionaal Overleg Dementie): acties afspreken om het 

Meerjarenplan van het Dementienetwerk uit te voeren 

➢ 28 maart 08:30 u.: overleg casemanagers rayon Tilburg 

➢ 28 maart 15:00 uur: overleg casemanagers rayon zuid 

➢ 2 april 09:00 uur: overleg casemanagers rayon noord 

 

 

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 het Dementienetwerk 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  

https://www.zorgnetwerkmb.nl/wp-content/uploads/2018/07/Meerjarenplan-Dementienetwerk-2019-2021.pdf
mailto:j.lam@zmbnr.nl
https://www.brabantseproeftuindementie.nl/
https://www.brabantseproeftuindementie.nl/cop-s/techniek-zoekt-thuis/de-technokoffer
https://www.brabantseproeftuindementie.nl/cop-s/bouwen-aan-vertrouwen
mailto:debiteurenadministratie@dewever.nl
mailto:j.lam@zmbr.nl
mailto:j.lam@zmbr.nl

