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20 augustus: Jaaroverleg besturen casemanagement
dementie
Er zijn zes organisaties die casemanagers dementie ter beschikking
stellen. De casemanagers vormen met elkaar drie rayonteams. De
afspraken over de samenwerking tussen de organisaties hebben de
besturen beschreven en vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst die loopt van
2017-2019.
Op 20-8-2019 van 13:30 – 14:30 uur komen de besturen – of hun afgevaardigden – voor
hun jaarlijkse overleg bij elkaar bij het Zorgnetwerk Midden-Brabant (Tilburg). Ze gaan
het hebben over de voortzetting van de samenwerking per 1-1-2020. Zeer waarschijnlijk
treedt in 2020 een zevende organisatie toe: het Laar in Tilburg.
Tot en met de zomer van 2018 werd het casemanagement vergoed uit de Zvw.
Zorgverzekeraars spraken met de Wever een productieplafond af, de Wever deed dat op
zijn beurt met de collega-instellingen. Per 1-1-2020 gaat elke instelling zelf met
zorgverzekeraars productieafspraken maken. Verder is de Wlz als financieringsbron erbij
gekomen. Dat regelen de organisaties zelf.
De zorgverzekeraars zijn ermee akkoord gegaan dat ze voortaan bij de
verschillende organisaties inkopen. Wel stellen ze als voorwaarde dat de
ketenregie in stand blijft. Lees meer over de afspraken> die de
zorgverzekeraars landelijk hierover hebben gemaakt.

Wachtlijst casemanagement dementie
Op 1 juli waren er 572 mensen met dementie in begeleiding bij een
casemanager. Op de wachtlijst stonden er 15 waarvan 11 langer dan zes
weken. Dit is doorgegeven aan de VGZ in het kader van de wachtlijstmeting
per kwartaal.

Meerjarenplan 2019-2021 Dementienetwerk
In het 2e kwartaal is n.a.v. dit plan een Werkplan opgesteld. Daarin staan
de acties die gemeenten, zorgverzekeraars en aanbieders van zorg en
welzijn oppakken om de ondersteuning van mensen met dementie en hun
naasten in onze regio te verbeteren.

Regionaal Overleg Dementie
Op 1 juli is dit overleg (gemeenten, zorgverzekeraars, PGRaad/ZET, Alzheimer NL afd.
Midden-Brabant, ketenregisseur Dementienetwerk) bij elkaar geweest. Er is afgesproken
om op het overleg van 10 oktober aandacht te besteden aan respijtzorg. Welke
voorzieningen zijn er in regio? Vanuit welke wetten bekostigd? Voldoen ze? Waar
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mankeert het aan? Wat kan er beter? Een tijdelijk werkgroepje gaat dit voorbereiden.
Als u aan de werkgroep onderwerpen of vragen mee wilt geven, vooral als u
professional bent en vanuit de praktijk signalen opmerkt, mailt u die dan in augustus
a.u.b. naar j.lam@zmbr.nl .

Brabantse proeftuin dementie
Vanuit de proeftuin wordt aan de weg getimmerd. Op het
ROD van 1 juli – zie vorig bericht – heeft Esther Felix, lid van
het coördinatieteam en onderzoeker bij Fontys, een
presentatie gehouden over de Technokoffer en Tiptop. Dit
zijn 2 initiatieven om mensen met dementie, hun naasten en
professionals te informeren over de mogelijkheden die technologie kan bieden om thuis
wonen te ondersteunen.
Op 9 juli hebben Chayenna van de Pol en Melissa de Laat het Geriatrisch Netwerk
bijgepraat over het project ‘Bouwen aan vertrouwen’. Dit richt zich op het informeren
van mensen met dementie en een migrantenachtergrond en ze helpen de weg naar
ondersteuning te vinden.

Symposium ‘jong en dement, wie is het die mij herkent’
Op 17 september vanaf 16:30 uur wordt dit symposium
gehouden in de Hazelaar (Tilburg). Er is een boeiend
programma samengesteld. Meer hierover, ook over hoe
je je kunt opgeven, is te vinden op de site van het
Zorgnetwerk.

Werkgroep ketenzorg dementie
Deze werkgroep kwam bijeen op 9 juli. Ook hier (net als in het ROD) werd gesproken
over het werkplan om de ondersteuning van mensen met dementie in onze regio de
komende jaren te verbeteren. Afgesproken is dat een werkgroepje een aanpak gaat
bedenken om de aandacht voor de inzet van technologische hulpmiddelen en eHealth in
de zorg voor mensen met dementie te borgen.

Agenda
➢
➢
➢
➢
➢
➢

7 augustus: deadline mailen declaratie uren casemanagement juli naar:
debiteurenadministratie@dewever.nl.
3 september 09:00 uur: overleg casemanagers rayon noord
19 september 08:30 u.: overleg casemanagers rayon Tilburg
26 september 15:00 uur: overleg casemanagers rayon zuid
10 oktober 15:00 uur: Regionaal Overleg Dementie, Zmbr
29 oktober, 15:30 uur: Werkgroep ketenzorg dementie, Zmbr

Deze Nieuwsbrief verschijnt met een tussenpoos van enkele weken. Bestemd voor casemanagers, leden
werkgroep ketenzorg dementie en ROD, directies, besturen, professionals en medewerkers van organisaties,
betrokken bij het Dementienetwerk Midden-Brabant. Reacties zijn welkom op j.lam@zmbr.nl. Als u deze
nieuwsbrief niet meer, of juist rechtstreeks wilt ontvangen, mailt u dit dan naar j.lam@zmbr.nl
De nieuwsbrieven staan op de site van het Zorgnetwerk Midden-Brabant.
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