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

Nr. 27                       17 maart 2017 

Al vanaf het begin van mijn aantreden hebben casemanagers het 

volgende aangegeven: “We willen graag op ketenniveau aan de gang met 

de kern van ons werk, het begeleiden van mensen met dementie. Er gaat 

te veel overleg zitten in organisatorische zaken.” 

De besprekingen die er tot nu toe zijn geweest gingen inderdaad het 

meeste over de organisatie van het werk. Echter, in zomer en najaar van 

2015 hebben we best veel tijd gestoken in het opstellen van de 

zorgpaden. Dat werd door deelnemende casemanagers ook erg op prijs 

gesteld. 

Maar na de verzuchting die ik pas weer hoorde: “Wanneer gaan we het 

nu eens over de inhoud hebben?” heb ik besloten daar een start mee te 

maken. Daarom staan er nu de volgende overleggen gepland: 

Bijpraatsessie voor alle casemanagers 

Deze staat gepland op donderdag 18 mei van 15.30 – 17.00 uur bij het 

Zorgnetwerk Midden-Brabant. Als je kunt (of dat gaat regelen), noteer 

deze dan alvast in je agenda. T.z.t. doe ik een oproep in de Nieuwsbrief 

om je bij mij op te geven. 

Casuïstiekbesprekingen 

Bespreken in kleine groepen van praktijksituaties die de casemanagers 

zelf aandragen. Daarvan leren aan de hand van een nog vast te stellen 

methode. De volgende drie data staan gepland: 

Nr. 1: Dinsdag 16 mei van 13.30 – 15.00 uur 

Nr. 2: Dinsdag 16 mei van 15.30 – 17.00 uur 

Nr. 3: Donderdag 18 mei van 13.30 – 15.00 uur 

Ook hiervoor geldt: in een volgende Nieuwsbrief roep ik op om je op te 

geven. Ideeën over de te volgen methode, bijv. een stappenplannetje 

hoe je zo’n bespreking doet, zijn al wel welkom.  

En na de zomer: een nieuwe ronde, nieuwe kansen. 

 

Agenda 

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. 

7 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. 

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. 
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