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

Nr. 32                         26 juli 2017 

Deze nieuwsbrief gaat hoofdzakelijk over uren en budgetten geleverd casemanagement dementie 

zorgpad 2 en is na 21 augustus te vinden op http://www.zorgnetwerkmb.nl/ketenzorg-

dementie/informatie  

Geleverde uren en besteed budget casemanagement per 

organisatie 

 

Opmerkingen 

➢ Zo’n 90 % van de toegewezen uren zijn besteed. 

➢ Schakelring en Thebe zitten dicht in de buurt van de overeengekomen 

productie. 

➢ Het ElisabethTweestedenziekenhuis (ETZ), GGZ Breburg en de Wever hebben 

nogal minder ingezet dan voor hen gereserveerd is. Het ETZ kampt met 

personele onderbezetting en neemt de komende tijd geen nieuwe cliënten in 

begeleiding. 

➢ Volckaert heeft in % nogal wat meer ingezet, maar absoluut gezien gaat het om 

en klein aantal uren (45). 

➢ Ten opzichte van 2016 (2015) is de omzet met 47 % (126 %) gestegen. 

➢ Werd in 2016 (2015) van het budget nog 24 % (21 %) niet besteed, dat is nu 

slechts nog 10 %. De verwachting is dat dit % de komende maanden nog 

enigszins afneemt. 

➢ We verwachten dat de gereserveerde middelen in heel 2017 tussen de 90 – 95 

% worden besteed. Hiermee is voorgenomen groei grotendeels gerealiseerd. 

Datum: 26-7-2017

Organisatie

2017 jan-juni

geleverd

jan-juni

verschil

met

budget 2017 jan-juni

geleverd

jan-juni

verschil
(negatief =

over-

schri jding) in %

1 ETZ 200 100 6 94 13.800€     6.900€       414€           6.486€         94%

2 GGZ Breburg 550 275 170 105 37.950€     18.975€     11.730€     7.245€         38%

3 Schakelring 900 450 477 -27 62.100€     31.050€     32.913€     -1.863€       -6%

4 Thebe 2.000 1.000 959 41 138.000€  69.000€     66.171€     2.829€         4%

5 Volckaert 450 225 270 -45 31.050€     15.525€     18.630€     -3.105€       -20%

6 Wever, de 3.400 1.700 1.492 208 234.600€  117.300€  102.948€  14.352€      12%

subtotaal 7.500 3.750 3.374 376 517.500€  258.750€  232.806€  25.944€      10%

beschikbaar voor

specialismen 398

totaal beschikbaar 7.898

50 % uren 2016 2.664

50 % uren 2015 1.785

uren €

Casemanagement dementie jan-juni 2017: geleverde uren en besteed budget
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➢ Er zijn geen drastische maatregelen nodig om de productieafspraken te halen of 

een forse scheefgroei tussen de organisaties te herstellen. 

➢ Als we het hebben over ketenzorg is de productie per organisatie overigens van 

secundair belang. Casemanagement is een voorziening die regionaal wordt 

ingekocht en georganiseerd en lokaal ingezet. Van groter belang is hoe de 

realisatie er op lokaal niveau uitziet. Daar gaat het volgende overzicht over. 

 

Cijfers per gemeente 

 

Opmerkingen 

➢ In de regio zijn 660 mensen koter of langer in begeleiding (geweest) in zorgpad 

2. Dit betreft zo’n 15 % van de mensen met dementie die thuis wonen. 

➢ In acht van de negen gemeenten heeft het casemanagement redelijk tot goed 

voet aan de grond gekregen. 

➢ Inwoners van de gemeenten Dongen en Heusden krijgen meer uit de ruif dan 

het aandeel rechtvaardigt.  

➢ Inwoners van de gemeenten Goirle, Hilvarenbeek en Oisterwijk komen redelijk 

in de buurt van waar ze recht op hebben. 

➢ In de gemeenten Loon op Zand, Tilburg en Waalwijk worden verhoudingsgewijs 

nog te weinig uren besteed. Maar de in 2016 geplande uitbreidingen zijn wel 

goed van de grond gekomen. 

➢ In Gilze en Rijen moet nog echt worden gestart. Ook de inwoners daar hebben 

er via hun basisverzekering voor betaald en hebben er recht op. 

➢ In overleg met de aanbieders van casemanagement, met name de vier VVT-

organisaties, en de huisartsen en hun zorggroepen maken de komende tijd extra 

werk van een evenwichtige bediening van de hele regio. 

➢ Het overschot (zie tabel blz. 1) is vooral gereserveerd voor casemanagement 

zorgpad 2 in de gemeente Gilze en Rijen en voor de implementatie en spreiding 

van casemanagement voor jonge mensen met dementie. In komende 

overleggen zal hier in het najaar op worden ingegaan. 

  

datum: 26-7-'17

gemeente 2017 jan-juni ontvangen te veel te weinig te veel te weinig

1 Dongen 515 258 363 106 41,0% 57

2 Gilze en Rijen 441 221 5 216 97,7% 1

3 Goirle 468 234 230 4 1,7% 53

4 Heusden 771 386 647 262 67,8% 111

5 Hilvarenbeek 271 136 110 26 18,8% 26

6 Loon op Zand 486 243 133 110 45,3% 38

7 Oisterwijk 609 305 250 55 17,9% 33

8 Tilburg 3.458 1.729 1.342 387 22,4% 280

9 Waalwijk 879 440 271 169 38,3% 55

Overig 0 24 6

Totaal 7898 3.949 3.375 574 14,5% 660

Aantal

cliënten

gereserveerd ontvangen

uren %

Ontvangen uren casemanagement dementie jan-juni 2017 per gemeente
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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 

➢ 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.  

Als u deze nieuwsbrief niet meer, of juist rechtstreeks wilt ontvangen, mailt u dit dan naar j.lam@zmbr.nl  

mailto:j.lam@zmbr.nl
mailto:debiteurenadministratie@dewever.nl
mailto:j.lam@zmbr.nl
mailto:j.lam@zmbr.nl

