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

Nr. 26                       14 maart 2017 

De vorige Nieuwsbrief verscheen 29 december jl. We zijn nu ruim tien 

weken verder. Dit is een te lange periode tussen twee nieuwsbrieven in. 

Want er is nu (te) veel te vertellen en te vragen. Om niet in dit nummer 

de hele informatieachterstand in één keer in te lopen zullen jullie nu wat 

korter achter elkaar nieuwsbrieven in je mailbox zien verschijnen. 

Begroting 2017 

Op 22 maart komen de bestuurders van de organisaties die casemana-

gers ter beschikking stellen bij elkaar om te besluiten over de begroting 

en de samenwerkingsovereenkomst. In 2016 zijn ruim 5.300 uren 

gedeclareerd (begroot: 7.000), ruim 1.700 uren meer dan in 2015, een 

stijging van bijna de helft. Voor 2017 zijn er 7.900 uren begroot, bijna 13 

% meer dan in 2016 was begroot. De uitbreiding verloopt wat langzamer 

dan was voorzien, maar gaat wél door. 

 

Huisartsen (bij Zorroo) en casemanagers 

Op 9 maart jl. heeft de zorggroep Zorroo laten weten de informatie over 

de samenwerking tussen huisartsen en casemanagers duidelijk te vinden. 

De komende tijd wordt deze informatie gestuurd naar huisartsen in 

Rijen, Dongen, Sprang-Capelle en Waalwijk. Als die informatie is 

verstuurd kunnen de casemanagers met deze huisartsen afspraken 

maken om kennis te maken en te gaan samenwerken. Met de huisartsen 

in Dongen wordt al jaren samengewerkt. Dat betekent 

dat we binnenkort in alle negen gemeenten van Hart 

van Brabant actief zijn met casemanagement 

dementie. 

 

Casemanagers – CIZ - Wlz-indicaties aanvragen 

Op 30 januari jl. hebben drie casemanagers en de ketenregisseur een 

overleg gehad met het CIZ. Het ging over het verbeteren 

van het proces van aanvragen van een Wlz-indicatie voor 

een cliënt. Het verslag van dit gesprek incl. tips voor het 

indienen van aanvragen zijn van de site van het Zorg-

netwerk te downloaden.  

  

 

Agenda 

21 maart: Overleg keten-

regisseurs en zorgverzeke-

raars (Utrecht) over 

onderzoek naar relatie 

tussen organisatie 

dementienetwerk  <=> 

uitkomstindicatoren 

dementiezorg. 

22 maart 13-14 uur: overleg 

bestuurders casemanagers 

over begroting 2017. 

31 maart: Casemanagers 

hebben antwoorden van zo 

veel mogelijk cliënten op 

vragen ‘Uitkomstindica--

toren dementiezorg’ voor 

de 1ste keer opgeslagen in 

www.programmakwaliteit 

vanzorg.nl/dementie 

4 april: Overleg gemeen-

ten, CZ, VGZ, Alz.MB en 

J.Lam. Afstemming over o.a. 

wie wat financiert voor 

ondersteuning van mensen 

met dementie thuis. 

5 april: deadline mailen de-

claratie uren casemanage-

ment maart naar  

debiteurenadministratie@ 

dewever.nl 

10+23 mei: nascholing door 

SKH in de Rooi Pannen over 

dementie en zorgpaden. 

Ook enkele casemanagers 

nemen deel. 

http://www.zorgnetwerkmb.nl/sites/default/files/downloads/Samenwerking%20huisartsen%20%28Zorroo%29%20-%20casemanagers%20dementie.pdf
http://www.zorgnetwerkmb.nl/sites/default/files/downloads/Casemanagers%20-%20CIZ%20-%20Wlz.pdf
http://www.programmakwaliteitvanzorg.nl/dementie
http://www.programmakwaliteitvanzorg.nl/dementie
mailto:debiteurenadministratie@dewever.nl
mailto:debiteurenadministratie@dewever.nl
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Uitkomstindicatoren dementiezorg 

De deadline is verschoven van 16 december 2016 naar 31 maart 2017. (Om nu eerlijk te zijn: er is 

geen échte deadline. Maar de zorgverzekeraars dringen er wél bij ons aan dat we dat we als keten 

meedoen.) Overzicht ingevulde formulieren: 

 

Op 17 maart worden de vragenlijsten die de casemanagers tot dan toe hebben ingevuld geanonimi-

seerd aan Vilans ter beschikking gesteld. Vilans verwerkt de gegevens tot een rapport. Eind maart 

wordt de 1ste spiegelrapportage van onze regio opgeleverd. We krijgen op het niveau van onze keten 

informatie over het gevoel van welbevinden van mantelzorgers en het effect van de begeleiding. 

Onder verantwoordelijkheid van ZN (Zorgverzekeraars Nederland) gaan de zorgverzekeraars 

onderzoeken of er een relatie is tussen de organisatie van de dementienetwerken en óf dat van 

invloed is op de kwaliteit van zorg voor mensen met dementie. Daar worden de uitkomsten van de 

rapportages uit de ‘Uitkomstindicatoren dementiezorg’ bij betrokken. Uit de flyer over dit project: 

“De zorgverzekeraars willen gezamenlijk een bijdrage leveren aan het Deltaplan 

Dementie door, samen met zorgaanbieders en cliënten & hun naasten, inzicht te 
krijgen in de effectiviteit van de verschillende samenwerkingsmodellen in de 
dementiezorg. Zij gaan niet opnieuw het wiel uit vinden, maar zullen in dit project 
gebruik maken van alle relevante gegevens die beschikbaar zijn. Het gaat daarbij 
onder andere om onderscheidende factoren van samenwerkingsmodellen van 
dementienetwerken, kwaliteitsindicatoren dementie (kwaliteit van leven, proces- en 
structuurinformatie) en de kosten van zorg vanuit de zorgverzekering (Zvw), de 
langdurige zorg (Wlz) en welzijn (Wmo).  
 
Het project heeft twee doelen:  
- inzicht krijgen in de slaag- en faalfactoren van samenwerkingsmodellen voor 
dementiezorg  

- beschikken over bouwstenen voor de inkoop van dementiezorg, die zoveel mogelijk 
worden gedragen door zorg- en welzijnsaanbieders en cliëntenorganisaties.” 

 

Datum Aantal casemanagers dat formulieren  
heeft ingevuld 

Aantal cliënten 

14-03-2017 12 109 
03-01-2017 8 57 
29-12-2016 7 40 
06-12-2016 6 37 
09-11-2016 6 36 
10-10-2016 5 24 
26-09-2016 4 23 

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. 

http://www.zorgnetwerkmb.nl/sites/default/files/downloads/Samen%20op%20weg%20info%20voor%20de%20netwerken.pdf
mailto:j.lam@zmbr.nl

