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

Nr. 33                        4 augustus 2017 

Deze nieuwsbrief is na 21 augustus te vinden op http://www.zorgnetwerkmb.nl/ketenzorg-

dementie/informatie  

Bekostiging casemanagement in geval van WLZ-zorg 

Regelmatig vragen casemanagers hoe te handelen als ze een cliënt begeleiden (zorgpad 

2) en het CIZ verstrekt een wlz-indicatie. Officieel mogen dan uren geleverd 

casemanagement niet meer uit de Zvw worden vergoed. In Nieuwsbrief 28 is uitgelegd 

hoe dit zit en dat we het landelijke initiatief afwachten voor de omgang met dit 

probleem. Ook kun je de notitie over de ‘Zorgval’ van de site van het ZMBR downloaden. 

Diploma’s gevraagd van de casemanagers 

In het 2e kwartaal heeft Daniëlle (secretariaat Zorgnetwerk) jullie 

gevraagd om een kopie van je diploma casemanagement te mailen naar 

d.bolwerk@zmbr.nl De meesten hebben dat gedaan. Van Yvonne 

Riphagen, Maaike Veldkamp, Gina van den Brok, Marjon Broerse, Marjan 

van Dijk, Marlies Smulders en Phil Mutsaers is nog geen kopie ontvangen. Willen jullie 

dat a.u.b. en z.s.m. doen? (Als je bij de Wever in dienst bent en zeker weet dat je destijds een 

kopie hebt ingeleverd, dan hoeft dat nu niet nog een keer.) 

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 dit bericht a.u.b. kopiëren en mailen 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. 

N.a.v. de vorige oproep heeft een geïnteresseerde zich aangemeld. 
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Tweede peiling Robbert Huijsman 

In het kader van het (landelijke) Actieplan Casemanagement Dementie heb ik de 

casemanagers in juni vragen gemaild over aantal cliënten in begeleiding, wachtlijsten 

e.d. Enkele gegevens daaruit:  

Aantal casemanagers (van de 27) dat de vragen heeft ingevuld (resp. heeft 
kunnen invullen) 

: 22 

Aantal cliënten op 1 juli in begeleiding (zoals doorgegeven, incl. die van de 
afwezigen) 

: 550 
(ongeveer) 

Aantal mensen op de wachtlijst voor casemanagement (zorgpad 2) : 25 

Van de 22 cm-ers verwachten er geen, een kleine of een grote(re) stijging 
in de vraag naar casemanagement 

: 3, 14, 5 

Aantal FTE casemanagers in dienst : 7,4 

Aantal casemanagers met een opleidingsachtergrond als maatschappelijk 
werker (zie bericht hierna) 

: 10 

 

 

Casemanager: ook met een maatschappelijk werk achtergrond? 

In het kader van het Actieplan Casemanagement Dementie is er een concept-rapport 

opgesteld om te komen tot een herziening van het expertisegebied van de 

casemanager. De vakgroep Casemanagers Dementie van de V&VN is hierin een 

belangrijke partij. Deze vakgroep wil bijvoorbeeld dat casemanagers voortaan een 

achtergrond hebben als verpleegkundige. Voor de huidige casemanagers dementie met 

een maatschappelijk werk achtergrond wordt dan gestreefd naar een overgangsregime. 

Daar wordt voor een plan voor gemaakt. 

Ik – en vele anderen – ben gevraagd een reactie op het ‘Concept Expertisegebied 

Dementieverpleegkundige’ te geven. Stuur een mail naar j.lam@zmbr.nl als je het 

rapport gemaild wilt krijgen of mij je opmerkingen bij dat rapport wilt meegeven. Ik 

moet uiterlijk 22 augustus mijn reactie geven. 

Agenda  
Let op: nieuwe data casuïstiekbesprekingen 

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

debiteurenadministratie@dewever.nl . 

➢ 24 okt.: casuïstiekbespreking casemanagers. Meer informatie: t.z.t. 

➢ 2 nov.: casuïstiekbespreking casemanagers 

➢ 14 nov.: casuïstiekbespreking casemanagers 

 

 

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  
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