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

Nr. 31                         20 juli 2017 

Mocht u denken een nieuwsbrief te hebben gemist: de vorige verscheen 12 april. 

Deze nieuwsbrief is te vinden op http://www.zorgnetwerkmb.nl/ketenzorg-dementie/informatie  

Terugkoppeling casuïstiekoverleg casemanagers dementie 

Op 16 en 18 mei zijn er drie geweest. Dertien casemanagers hebben eraan 

deelgenomen. Enthousiaste deelname.  Moeilijke casussen zijn van diverse 

kanten belicht. Casemanagers die situaties inbrachten voelden zich gesteund 

en kregen handvatten mee. Verzoek is om dit graag voort te zetten. In een 

nieuwsbrief in augustus komen de data te staan voor de besprekingen in 

oktober/november. 

Terugkoppeling overleg casemanagers-ketenregisseur 18 mei 

o bijgepraat over regionale en landelijke ontwikkelingen rond casemanagement 

en ketenzorg dementie, en wat er aan zit te komen. 

o Korte evaluatie n.a.v. koppeling casemanagers aan huisartsenpraktijken en het 

werken met zorgpad 1 en 2 

o Vragen over registratie, declaratie en financiering directe en indirecte tijd en 

overleg met begeleiders zorgpad 1 (wijkverpleegkundigen., poh-ers). 

o Inventarisatie onderwerpen om in bijscholing te behandelen 

Op deze onderwerpen wordt in nieuwsbrieven en op bijeenkomsten teruggekomen. 

Terugkoppeling overleg Werkgroep Ketenzorg Dementie 5 juli 

Samenstelling: Harri Aarts (Alzh.MId.Br.), Suzanne Boot (Volckaert), Margot Damen (het Laar), 

Tijn Kloet (Schakelring), Huub Maas (ETZ), Martien Pepping (GGZ Breburg), Ilonka van Sprang 

(Thebe), Jan van Gils (de Wever), Ellen Struijcken (Regionale Coöperatie Huisartsen), coördinator 

zorgprogramma ouderen. 

o Gesprek met Canan Yenice van het Netwerk Ouder Migranten Brabant over hun 

voorstel voor de ontwikkeling van een expertisecentrum om kennis van en 

netwerk onder oudere migranten in te brengen in de reguliere zorg. 

o Bespreking van de landelijke initiatieven om de zorg voor mensen met dementie 

op een hoger plan te brengen. De werkgroep onderstreept het belang van 

deelname casemanagers aan de ‘Uitkomstindicatoren dementie’.  

o We gaan bij Vilans ondersteuning vragen bij de invoering van uitkomsten uit 

onderzoeken onder ketenregisseur, mantelzorgers, mensen met dementie om 

de ketenzorg in Midden-Brabant te verbeteren. 

Casemanagers 

o Gestopt: José van Gestel (Thebe). 

http://www.zorgnetwerkmb.nl/ketenzorg-dementie/informatie
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o Tijdelijk minder inzet: Daniëlle Daems (ETZ), wegens capaciteitsproblemen; 

neemt geen nieuwe cliënten (zorgpad 2) in begeleiding. Begeleiding bestaande 

cliënten en deelname aan overleggen lopen door. 

Zorgverzekeraars Nederland (ZN) en casemanagement dementie 

In een brief van 12 mei jl. heeft ZN uiteengezet hoe ze met organisatie en financiering 

van casemanagement dementie de komende jaren willen omgaan. Onderwerpen: 

inkoop, keuze voor beperkt aantal modellen casemanagement, conclusie verbinden aan 

de ‘Uitkomstindicatoren Dementie’ (vragenlijsten die de casemanagers 2x/jaar bij 

cliënten invullen en op een site invoeren) en de keteninfrastructuur.  

Ga naar - evt. Ctrl ingedrukt houden - http://www.zorgnetwerkmb.nl/ketenzorg-

dementie/informatie , en lees de brief ‘Casemanagement dementie: inzet verzekeraars 

2018.’ Bij diverse onderwerpen in komende Nieuwsbrieven zal ik hiernaar verwijzen. Het 

kan je helpen om niet voor verrassingen komen te staan. 

Mantelzorgers gevraagd 

Op 25-9 a.s. is er in Tilburg van 9.30 – 12.30 uur een 

bijeenkomst voor met name professionals die te maken 

hebben met mensen met dementie en hun 

mantelzorgers. Zij worden geïnformeerd over wat er aan 

ondersteuning is, wat er beter kan en dat zij daarvoor aan 

de slag moeten. De organisatie is op zoek naar drie 

mantelzorgers die óf in een panel zitting willen nemen en 

vragen van bezoekers beantwoorden, óf onder de toehoorders plaats willen nemen. 

Thema’s: “Hoe kan de mantelzorger goed voor zichzelf zorgen en blijven meedoen?” en 

“Welke faciliteiten zijn beschikbaar voor mantelzorgers?”  

Vraag aan de casemanagers: willen jullie deze mail a.u.b. doorsturen naar een 

mantelzorger waarvan je inschat dat die bereid is en het leuk vindt hieraan bij te 

dragen? De mantelzorger kan zich aanmelden bij j.lam@zmbr.nl Daarna wordt er 

contact met hen opgenomen over het hoe en wat. 

Agenda 

➢ 24 juli: deadline beantwoording door (nu nog) zeven casemanagers van de drie 

vragen (enqûete wachtlijsten) uit de mail van Jan Lam van 26 juni (herinnering 

verstuurd: 11 juli). 

➢ 7 aug.: deadline mailen declaratie uren casemanagement juli naar  

debiteurenadministratie@dewever.nl . 

 

 

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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