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

Nr. 29                         31 maart 2017 

Declaratie geleverde uren casemanagement maart: 6 i.p.v. 7 april 

Let op, casemanagers: één dag eerder dan gebruikelijk. Dit i.v.m. de op te stellen 

kwartaalrapportage door de Wever. 

Begroting Casemanagement 2017 vastgesteld  

Op 22 maart hebben de bestuurders de begroting voor ketenzorg dementie 

vastgesteld. Er zijn 13 % meer uren begroot dan 2016. Aan invulling van deze 

uitbreiding wordt gewerkt. 

Registratie en declaratie casemanagement 

De Wever als hoofdaannemer van casemanage-

ment dementie heeft onderzocht of  de registratie 

van cliëntgegevens en declaratie van geleverde 

begeleiding juist is gebeurd. Daar is een rapport 

over verschenen. Veel is (bijna) op orde. Zes punten 

moeten opgepakt of verbeterd worden: 

a. Kopie diploma casemanagers in dossier van de Wever. 

b. Cliënten verifiëren aan de hand van het ID-bewijs. 

c. Zorgplan ondertekend door cliënt en instelling. 

d. Hoe is vast te stellen of de begeleiding feitelijk geleverd is? 

e. Een procesbeschrijving opstellen van ketenzorg dementie.  

f. Persoonsgegevens via beveiligd emailverkeer regelen. 

In nieuwsbrief 25 had ik al aangekondigd op deze zaken terug te komen. We beginnen 

bij het begin:  

a. Casemanagers krijgen binnenkort van het secretariaat van het 

Zorgnetwerk een mail met de vraag het diploma of getuigschrift van de 

opleiding of het vak casemanagement als pdf uiterlijk 14 april te mailen. 

Wij leveren ze aan bij de Wever zodat bij de volgende contrôle dit punt 

op orde is. 

b. Casemanagers, vul op het aanmeld-/mutatieformulier van een 

nieuwe cliënt a.u.b. het ID nummer én het soort ID (paspoort of 

ID-kaart) in. 

c. tot en met f: moet ik dieper in duiken en deskundigen raadplegen. 
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Mantelzorgers in onze regio over zorgbelasting en ondersteuning 

Alzheimer Nederland heeft met NIVEL in het 2e kwartaal van 2016 

mantelzorgers gevraagd naar hun ervaring met het zorgen voor hun 

naaste met dementie en de zorg en ondersteuning die ze krijgen. 

Casemanagers dementie hebben mantelzorgers gevraagd aan het 

onderzoek mee te doen. Nu hebben we een rapport gekregen met 

de uitkomsten van onze regio, afgezet tegen de landelijke cijfers. In 

onze regio bijv. werden mantelzorgers minder (66 %) op het recht op 

casemanagement gewezen dan landelijk (43 %). En 97 % van de 

mantelzorgers is positief over de deskundigheid van de 

casemanagers. 

Nieuwsbrieven 

Nieuwsbrieven vanaf 2016 kun je vinden op http://www.zorgnetwerkmb.nl/ketenzorg-

dementie/informatie . 

Casemanagement dementie 2018: inkoopeisen 

Alzheimer NL heeft op verzoek van Zorgverzekeraars NL de wensen voor de 

inkoop van casemanagement 2018 opgesteld. Dit moet helpen om te 

komen tot uniforme afspraken door verzekeraars over de inkoop. Op 13 

april gaan verzekeraars hierover besluiten. Iets uit die wensen: patiënten 

willen door de bomen het bos (blijven) zien in het aanbod van voorzieningen, regels en 

financiering. Dat betekent geen dubbelingen in het aanbod en dat patiënt niet met lege 

handen staat. Met concrete (doorverwijzings-) afspraken in het netwerk, kennis van 

dementie en goed casemanagement dementie kan dit worden 

gerealiseerd. Waardoor de mantelzorger meer lucht krijgt, het langer 

volhoudt en voor de persoon met dementie gerespecteerde 

begeleiding.  

Websites 

➢ Vilans heeft onlangs een nieuwe website gelanceerd als onderdeel van het 

praktijkverbeterprogramma “Dementiezorg voor Elkaar”: 

https://www.dementiezorgvoorelkaar.nl/ .  

Er staat nuttige informatie op voor professionals. Ook kun je je opgeven voor de 

nieuwsbrief die 4x/jaar verschijnt. Een must voor casemanagers. 

 

➢ Dan is er nog dé site voor mensen die zorgen voor iemand met dementie: 

www.dementie.nl Valt onder Alzheimer Nederland. Vooral bedoeld om 

mantelzorgers ernaar te verwijzen. 
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Agenda 

➢ 4 april: Overleg gemeenten, CZ, VGZ, Alzheimer MB en J. Lam. Afstemming over o.a. 

wie wat financiert voor ondersteuning van mensen met dementie thuis. 

➢ 6 april: deadline mailen declaratie uren casemanagement maart naar  

debiteurenadministratie@dewever.nl    Eén dag eerder dan normaal! 

➢ 14 april: deadline mailen pdf van diploma casemanagement naar 

secretariaat@zmbr.nl . 

➢ 10 mei: nascholing voor huisartsen, poh-ers en wijkverpleegkundigen in de Rooi 

Pannen over dementie en zorgpaden. Ook enkele casemanagers nemen deel. 

➢ *16 mei 13.30 – 15.00 uur: casuïstiekbespreking nr. 1 casemanagers, bij het 

Zorgnetwerk 

➢ *16 mei 15.30 – 17.00 uur: casuïstiekbespreking nr. 2 casemanagers, bij het 

Zorgnetwerk 

➢ *18 mei 13.30 – 15.00 uur: casuïstiekbespreking nr. 3 casemanagers, bij het 

Zorgnetwerk 

➢ *18 mei 15.30 – 17.00 uur: bijpraatsessie casemanagers + ketenregisseur, bij het 

Zorgnetwerk 

➢ 23 mei 17.30 – 20.30 uur: nascholing voor huisartsen, poh-ers en 

wijkverpleegkundigen in de Postelse Hoeve over dementie en zorgpaden. Als je je 

hiervoor wilt opgeven, mail naar j.lam@zmbr.nl . Ik stuur je dan een mail met een 

link waarop je kunt klikken om je bij “Stichting huisarts en kwaliteit” aan te melden. 

*Voor deze bijeenkomsten kun je je vanaf nu aanmelden bij j.lam@zmbr.nl  

 

 

Tip: Het kan zijn dat je Ctrl ingedrukt moet houden als je op een link klikt. 

 

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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