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Samenwerking regio Midden-Brabant 

i.v.m. de Wet Zorg en Dwang 

Werkdocument met een overzicht van afspraken en acties          Versie B (10/2/2020) 

 

Inleiding 
Op 27-1-2020 zijn vertegenwoordigers van zorgorganisaties in de regio Midden-Brabant bij elkaar 

geweest om afspraken te maken over samenwerking bij de uitvoering van de Wet Zorg en Dwang 

(WZD). Ook en vooral omdat diverse zaken rond de WZD nog niet duidelijk zijn. De afspraken gelden 

in eerste instantie tot en met 30-4-2020. 

De volgende vertegenwoordigers waren aanwezig: 

• GGZ Breburg: Henk van As, psychiater 

VVT-organisaties: 

• Schakelring: John Moolenschot, bestuurder en Titus van den Eijnden, manager (tevens 

voorzitter Geriatrisch Netwerk) 

• Thebe: Ans Mulders (1e geneeskundige) en Adriaan de Kinkelder, specialisten 

ouderengeneeskunde (SO). 

• Volckaert: Annet Boekelman, raad van bestuur 

• De Wever: Willem Kieboom, bestuurder 

Andere organisaties: 

• Zorggroep RCH Midden-Brabant: Angela van Liempd, huisarts en medisch directeur 

• Zorgkantoor: Lizan Trommelen, zorginkoper 

• ZMBR: Veronique, Holtmaat (voorzitter), Jan Lam (secretaris) 

 

Bij de tijd blijven 
Zowel binnen als tussen de betrokken organisaties en professionals worden de afspraken tussen 

februari t/m april verder uitgewerkt. Als u onjuiste zaken in dit stuk tegenkomt, nieuwe relevante 

informatie of rapportage van uitgewerkte zaken hebt en dit met anderen in het netwerk wilt delen, 

of collega’s op de verzendlijst van dit document plaatsen, mailt u die dan a.u.b. naar j.lam@zmbr.nl . 

Dat wordt dan verwerkt in volgende versies van dit werkdocument. 
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Afspraken en acties 
Onderwerp Afspraken Rapportage 
Uitgangspunten • Op korte termijn rust creëren 

• Afwachten wat er landelijk geregeld 
wordt. 

• Het is een gezamenlijke 
verantwoordelijkheid 

• Accent op mensen die extramuraal 
wonen 

• Primaat uitvoering WZD bij de VV&T 

 

Inzet Specialisten 
ouderengeneeskunde 
(Afgekort: SO) 

Uitgangspunten: 

• de onafhankelijkheid (zelfcheck) 

• dienstverlenend aan elkaar tussen 
de verschillende organisaties 

 

Acties:  

• Per organisatie een pool vormen  

Registreren: 

• Aantallen cliënten  

• Ureninzet per cliënt 

• Bezetting opvangplaatsen 

 

• Training on the job: van een GGZ-er. 
Afspreken hoe.  

• H. van As benadert Dirk-Jan 

 

• Concept-instructie A. Kinkelder 
vaststellen en verspeiden 

 

RM Mensen die al bekend zijn bij een Wlz-
instelling: 

• door SO van de instelling die met 
(a.s.) cliënt bekend is. 

 

Mensen die nog niet bij een Wlz-
instelling bekend zijn:  

• door SO van instelling met Wlz-
aanbod, actief in gebied van 
woonplaats cliënt. 

 

IBS Blijft GGZ Breburg doen: 

• i.v.m. vereiste deskundigheid 

• 7*24 uur bereikbaarheid 

• Komt niet al te vaak in onze regio 
voor 

• MITS ER BEDDEN ZIJN 

 

Capaciteitsprobleem 
professionals, m.n. 

• SO’n 

• Psychiaters GGZ Breburg 

• Bestuurders VV&T en GGZ pakken 
dit op in hun organisaties 

 

Capaciteitsprobleem: bedden • Bestuurders VV&T regelen intern 
vrijhouden overeengekomen 
bedden 

• Wil het zorgkantoor in meedenken 
en -zoeken naar oplossingen 

 

WZD-functionaris Deze ontbreken. De praktijk moet de 
komende tijd uitwijzen wat dit betekent. 
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Onderwerp Afspraken Rapportage 
Data Overzichten opstellen n.a.v. registraties 

door SO. Evt. met ondersteuning  van 
ZMBR 

 

Financiering Te registreren: 

• Werkzaamheden SO 

• Bezetting bedden 

 

Afspraken, acties en 
samenwerking verder uitwerken 
en monitoren 

Bestaande overlegvormen op regionaal 
niveau optimaal benutten: 

• Programmacommissie ouderenzorg 
van de RCH 

• Regionaal WZD-overleg SO-en 

• Geriatrisch Netwerk 

• Bestuur ZMBR 

• Nog andere? 

 

ETZ Het ziekenhuis i.v.m. PAAZ en geriatrie 
z.s.m. betrekken. 

30-1: Geriater (ETZ) en SO 
(Thebe) via ZMBR met elkaar 
in contact gebracht. 

Evaluatie van deze afspraken Eind april 2020. J. Lam verzorgt 
datumprikker 

 

 

Nog uitwerken 
Onderwerp Uitwerking 
WZD-functionaris  

Relatie met WVGGZ  

Relatie met rol en taken gemeenten Hart van Brabant  

Rol voor Zorgbed App uitzoeken t.z.t.  

Andere, nl. …..  

 

Verzendlijst 
Organisatie Personen 

ETZ D. Bosch, A. Wydoodt 

Gemeente Tilburg S. Timmermans 

GGZ Breburg H. van As 

Schakelring T. v.d. Eijnden, J. Moolenschot 

Thebe Y. Cuijpers, A. de Kinkelder, M. Megens, A.Mulders 

Volckaert A. Boekelman 

Wever A. Gerritsen, F. v.d. Gevel, W. Kieboom 

Zorggroep RCH Midden-Brabant M. Gordijn, M. Helmers, A. van Liempd 

Zorgkantoor L. Trommelen 

Zorgnetwerk Midden-Brabant V. Holtmaat, J. Lam (secretaris, j.lam@zmbr.nl ) 
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