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

Nr. 30                         12 april 2017 

ROD Regionaal Overleg Dementieketen 

Op 4 april jl. is dit overleg geweest. Dit zijn vertegenwoordigers van 

gemeenten, CZ, VGZ, Alzheimer NL afd. Midden-Brabant, de PGRaad en 

de ketenregisseur dementiezorg. Er is afgesproken om 4x per jaar bij 

elkaar te komen. Het overleg wordt dé tafel waaraan alle onderwerpen 

worden besproken die met het regionale dementienetwerk te maken 

hebben. Denk aan de dementievriendelijke gemeenschappen, de ketenzorg dementie, 

de Brabantse proeftuin dementie en de informatie die uit landelijke initiatieven gaat 

komen. 

Bijeenkomst casemanagers 20 april over zorgtechnologie 

Joost Mulders, student bij Avans mailde me over het volgende. Joost volgt de 

opleiding gezondheidszorg & technologie in Tilburg en is bezig met zijn afstudeerstage 

bij het bedrijf Consyst. Tijdens de stage onderzoekt Joost waar kansen/mogelijkheden 

liggen voor het inzetten van zorgtechnologie bij mensen met dementie. Hiervoor is hij 

op zoek naar casemanagers dementie (of dementie consulenten/zorgtrajectmedewer-

kers) die hem hierbij willen helpen. Tijdens zijn stage heeft Joost al verschillende 

mantelzorgers gesproken van mensen met 

dementie, en de ervaring op gedaan dat het 

inzetten van technologie soms erg lastig kan zijn. 

Joost is benieuwd wat de mening is van 

casemanagers over dit onderwerp, wat de 

praktijkervaringen zijn en of ze verbeterpunten 

hebben. 

“Om hier achter te komen ben ik bezig met het 

organiseren van een eenmalige bijeenkomst binnen mijn stagebedrijf: Consyst in Sint-

Oedenrode. Aan de hand van impressie filmpjes van zorgtechnologie ga ik het gesprek 

aan en delen we ervaringen. Het wordt een leuke en interactieve ervaring om kennis op 

te doen over wat technologie kan betekenen bij dementie. Daarnaast is het ook een 

goed moment om te netwerken.” 

De bijeenkomst is gepland op 20 april om 15.00 tot 16.30. Voor aanmelding kun je 

mailen naar joost.mulders@hotmail.com. Verdere informatie zoals de topic lijst wordt 

na aanmelding toegestuurd. 

 

  

mailto:joost.mulders@hotmail.com
https://www.google.nl/imgres?imgurl=http://www.modernedementiezorg.nl/upl/Proud%20to%20play%20Cover%20in%20gebruik.jpg&imgrefurl=http://www.modernedementiezorg.nl/project.php?id%3D1&docid=liDU20TtmGyfeM&tbnid=aLTSGCerbFrwXM:&vet=10ahUKEwiUiNmv0Z7TAhXKDxoKHQv3DFgQMwhfKDIwMg..i&w=1024&h=768&hl=nl&authuser=0&bih=934&biw=1920&q=zorgtechnologie dementie&ved=0ahUKEwiUiNmv0Z7TAhXKDxoKHQv3DFgQMwhfKDIwMg&iact=mrc&uact=8
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Nieuwsbrief Zorgnetwerk Midden-Brabant 

Op 19 april rolt de 1ste nieuwsbrief van het Zorgnetwerk in je mailbox. Ik 

ben zo vrij geweest de mailadressen van de casemanagers op de verzend-

lijst te plaatsen. Kijk maar wat je ervan vindt. Mocht het je te veel worden: 

met één muisklik kun je afmelden. 

Websites 

➢ Als je gaat naar http://www.zorgvoorbeter.nl/ouderenzorg/toolbox-interactie-

dementie.html?utm_source=flexmail&utm_medium=e-

mail&utm_campaign=Zorg+voor+Beter+nieuwsflits+28+feb+2017&utm_content

=Bekijk+de+toolbox , kom je de volgende interessante informatie tegen: 

“Toolbox voor communicatie met mensen met dementie en hun 

naasten 

De zorg en begeleiding van mensen met dementie vraagt veel expertise. 
Casemanagers en onderzoekers in Nederland, België en Canada hebben de 
handen ineengeslagen om samen te werken aan het professionaliseren van hun 
werk. Het resultaat is deze toolkit voor een goede interactie met mensen met 
dementie. 

Dementie brengt 
communicatieproblemen 
met zich mee, dus de 
interactie met cliënten 
met dementie verloopt 
niet altijd vlekkeloos. In 
het eerste deel van de 
toolkit is dan ook aan-
dacht voor de complexi-
teit van interactie tussen 
eerstelijnsprofessionals en 
mensen met dementie en 
hun netwerk. Drie voor-
beelden van good practi-

ces verhelderen dit. 

Het tweede gedeelte beschrijft een aantal interactietools: concrete handvatten 
voor de professionals. De toolkit is primair bedoeld voor de professionalisering 
van de functie casemanagement dementie. De bundel bevat echter tal van 
modules die ook voor andere zorgprofessionals geschikt zijn.” 

➢ https://www.alzheimer-
nederland.nl/dementieopjongeleeftijd?utm_medium=email&utm_campa
ign=voor-ik-het-vergeet&utm_source=voor-ik-het-vergeet-mail-2-non-
opens 

 

http://www.zorgvoorbeter.nl/ouderenzorg/toolbox-interactie-dementie.html?utm_source=flexmail&utm_medium=e-mail&utm_campaign=Zorg+voor+Beter+nieuwsflits+28+feb+2017&utm_content=Bekijk+de+toolbox
http://www.zorgvoorbeter.nl/ouderenzorg/toolbox-interactie-dementie.html?utm_source=flexmail&utm_medium=e-mail&utm_campaign=Zorg+voor+Beter+nieuwsflits+28+feb+2017&utm_content=Bekijk+de+toolbox
http://www.zorgvoorbeter.nl/ouderenzorg/toolbox-interactie-dementie.html?utm_source=flexmail&utm_medium=e-mail&utm_campaign=Zorg+voor+Beter+nieuwsflits+28+feb+2017&utm_content=Bekijk+de+toolbox
http://www.zorgvoorbeter.nl/ouderenzorg/toolbox-interactie-dementie.html?utm_source=flexmail&utm_medium=e-mail&utm_campaign=Zorg+voor+Beter+nieuwsflits+28+feb+2017&utm_content=Bekijk+de+toolbox
https://www.alzheimer-nederland.nl/dementieopjongeleeftijd?utm_medium=email&utm_campaign=voor-ik-het-vergeet&utm_source=voor-ik-het-vergeet-mail-2-non-opens
https://www.alzheimer-nederland.nl/dementieopjongeleeftijd?utm_medium=email&utm_campaign=voor-ik-het-vergeet&utm_source=voor-ik-het-vergeet-mail-2-non-opens
https://www.alzheimer-nederland.nl/dementieopjongeleeftijd?utm_medium=email&utm_campaign=voor-ik-het-vergeet&utm_source=voor-ik-het-vergeet-mail-2-non-opens
https://www.alzheimer-nederland.nl/dementieopjongeleeftijd?utm_medium=email&utm_campaign=voor-ik-het-vergeet&utm_source=voor-ik-het-vergeet-mail-2-non-opens
https://www.google.nl/imgres?imgurl=https://admin.kuleuven.be/icts/english/information-security/images/mailbox.jpg&imgrefurl=https://admin.kuleuven.be/icts/english/information-security/images/mailbox.jpg/view&docid=ifb33vy2rG0v8M&tbnid=b58uXrEUKOzZOM:&vet=10ahUKEwi8tb2L1J7TAhVEAxoKHTVSBqIQMwhWKBcwFw..i&w=6017&h=6033&hl=nl&authuser=0&bih=934&biw=1920&q=mailbox&ved=0ahUKEwi8tb2L1J7TAhVEAxoKHTVSBqIQMwhWKBcwFw&iact=mrc&uact=8
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Agenda 

➢ 14 april: deadline mailen pdf van diploma casemanagement naar 

secretariaat@zmbr.nl . 

➢ 20 april: bijeenkomst bij Consyst over zorgtechnologie voor mensen met dementie 

➢ 1 mei: deadline opgave casemanagers voor de bijeenkomsten op 16 en 18 mei 

➢ 5 mei: deadline mailen declaratie uren casemanagement april naar  

debiteurenadministratie@dewever.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 wijkverpleeg-

kundigen 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 de bijeenkomsten met een * kun je je 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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