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eHealth & domotica bij dementie thuis 
Op 1 maart is Vera Snels bij het Zorgnet-

werk begonnen. Vera gaat een regionale 

top 15 samenstellen van hulpmiddelen met 

een toelichting bij wat er komt kijken als je 

over een hulpmiddel moet adviseren t.a.v. 

aanschaf en gebruik. De top-15 komt op de 

site van Zmbr te staan. Verder gaat Vera 

een programma ontwikkelen voor voor-

lichting, instructie en training voor de 

professionals die mensen met dementie 

thuis begeleiden. Dat zijn wijkverpleegkun-

digen, praktijkondersteuners bij huisartsen 

en casemanagers dementie. Zij kunnen 

daarna op de juiste manier voorlichten over 

die hulpmiddelen. Ook wordt de regionale 

werkgroep voor dit thema weer bijeenge-

roepen (Alzheimer M.Br., PrimaCura, Thebe, 

Wever, Zmbr) om deze ontwikkelingen te 

begeleiden. Vera werkt op ma-di-do-vr. Mail 

voor meer informatie naar v.snels@zmbr.nl  

Documenten over dementie 

In de komende Nieuwsbrieven wordt tel-

kens geattendeerd op een informatief stuk 

over dementiezorg in NL en in Midden-

Brabant. Het zijn: 

• Dementiemonitor Midden-Brabant 

• Overzicht gebruik casemanagement 

Midden-Brabant 

• Gebruik zorgvoorzieningen door 

mensen met dementie 

• Meerjarenplan 2019-2021 

• Zorgstandaard Dementie 

• Nationale dementiestrategie 

Dementiemonitor Midden-Brabant 

In 2020 hebben bijna 100 mantelzorgers in 

de regio een enquête (2-jaarlijks) ingevuld 

van Nivel en Alzheimer NL over hoe ze het 

mantelzorgen ervaren, welke hulp ze daar-

bij krijgen en hoe ze die waarderen. “In dit 

rapport staan de uitkomsten van de 

Dementiemonitor Mantelzorg beschreven, 

op basis van de ervaringen van mantel-

zorgers die binnen uw regio deelnamen. 

Tevens zijn de uitkomsten binnen uw regio 

één op één vergeleken met de landelijke 

uitkomsten. Dit geeft een beeld van de 

situatie binnen uw regio in vergelijking met 

de rest van Nederland” (blz. 7).  Het gaat 

over mensen die thuis of in een instelling 

wonen. Het rapport is lezenswaardig, telt 25 

blz. incl. een samenvatting en is hier > te 

lezen. Daar is ook een infographic > te 

vinden. 

Interactief meezing-programma 
Er is een programma opgezet ter ondersteu-

ning van de daginvulling voor mensen met 

dementie, thuis of in een instelling. Kijk 

voor meer informatie op 

https://zingenindezorg.nl/wp-

content/uploads/2021/01/Zing-Cirkel-

Online-PRO.pdf 

-0-  

Agenda 

25 maart, 11:00 u.: ROD (Regionaal Overleg 

Dementie van gemeenten, zorg, Alzheimer 

M.Br., PGraad [d.i. Programmaraad Zorgver-

nieuwing Psychogeriatrie]). Voor meer 

informatie: j.lam@zmbr.nl  

25 maart, 12:00 uur: Regioteam jonge 

mensen met dementie. Voor meer 

informatie, mail a.v.sluijs@dewever.nl  

-0- 

Deze Nieuwsbrief  

verschijnt om de paar weken. Bestemd voor 

professionals en belangstellenden, 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 . 

Ga voor vorige nieuwsbrieven naar de site van 

ZMBR. [Houd Ctrl ingedrukt en klik op 

onderstreepte woorden om naar sites te gaan.
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