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

Nr. 34                        11 augustus 2017 

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

dementie/informatie  

Uitkomstindicatoren dementiezorg: de doorstart 

De stand van zaken 

✓ In het 2e kwartaal van 2016 is in nieuwsbrieven 19 en 20 de start aangekondigd 

van deze actie: casemanagers die hun cliënten vragen voorleggen en de 

antwoorden op een site invoeren waar wij als regio een rapport van krijgen. 

✓ Op 14 maart jl. hadden 12 casemanagers voor 109 cliënten de vragenlijsten 

ingevuld. 

✓ Juni jl. hebben we op basis van het voorgaande de eerste ‘spiegelrapportage’ 

van onze regio gehad. Daarin staat bijvoorbeeld dat de mantelzorgers van onze 

cliënten gemiddeld het cijfer 7,4 geven voor hun ervaren gezondheid. En 41 % 

geeft aan nog langer dan twee jaar voor diens naaste te kunnen zorgen, 59 % 

dus niet. 

✓ Je kunt het rapport opvragen door een mailtje te sturen naar j.lam@zmbr.nl  

✓ De zorgverzekeraars bekijken hoe ze de uitkomsten uit deze permanente meting 

van klantbeleving gaan gebruiken. Bijvoorbeeld om vast te stellen hoe het er 

met de dementiezorg in de verschillende regionale netwerken van dementiezorg 

voorstaat. Of dat er aanknopingspunten in zitten voor verbetering en voor een 

betere financiering van casemanagement dementie. 

✓ Elke vrijblijvendheid is eraf, we zullen allemaal aan de bak moeten. 

✓ Hierna staan de instructies uit de Nieuwsbrieven 19 en 20 nog eens op een rij. 

✓ Als je al cliënten had ingevoerd kun je hen na een half jaar weer de vragen gaan 

stellen. 

Instructies werken met de ‘Uitkomstindicatoren dementiezorg’ 

1. Plan een uur om met dit stappenplan te beginnen. 

2. Ga naar http://www.free-learning.nl/modules/dementie/start.html 

3. Klik op de knop met ‘Download materiaal’, download de documenten en sla ze 

op. 

http://www.zorgnetwerkmb.nl/ketenzorg-dementie/informatie
http://www.zorgnetwerkmb.nl/ketenzorg-dementie/informatie
mailto:j.lam@zmbr.nl
http://www.free-learning.nl/modules/dementie/start.html
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4. Bekijk het ‘Invulformulier’ (bijlage I) en lees de ‘Instructiekaart’ (bijlage II), en 

‘Instructie bij invulformulier Uitkomstindicatoren Dementiezorg’ (geen 

bijlagenummer). 

5. Volg de E-learning, waarin de werkwijze wordt uitgelegd. Dit kost circa 60 

minuten. Houd de bijlagen bij de hand. 

6. Raadpleeg eventueel een van je collega’s die er al mee heeft gewerkt. 

7. Ga naar www.programmakwaliteitvanzorg.nl/dementie en log in met 

gebruikersnaam en wachtwoord dat Jan Lam je heeft gemaild.  

8. Als je je wachtwoord bent kwijtgeraakt of het werkt niet (meer) kun je 

j.lam@zmbr.nl om een nieuwe vragen. 

9. Verdeel je cliënten met wie je in gesprek gaat over de maanden die komen. 

10. Probeer de vragen te stellen tijdens een bezoek dat je toch al zou brengen. 

11. Zorg dat je op 31 december 2017 van de cliënten aan wie je de vragen hebt 

gesteld de antwoorden hebt ingevoerd. 

12. Bij de volgende cliënten hoef je de vragen niet te stellen:  

o cliënten van wie je inschat dat het stellen van de vragen problemen 

oplevert (je bent bijvoorbeeld nog volop bezig vertrouwen op te 

bouwen wat maar in hele kleine stapjes gaat); 

o cliënten waar je sporadisch komt, ter ondersteuning van een poh-er of 

wijkverpleegkundige. 

13. Voor vragen (of een nieuw wachtwoord) kun je mailen naar j.lam@zmbr.nl . 

 

Ter overweging: pro en contra 

Pro Contra 

Gestructureerd inzicht krijgen in 
welbevinden cliënten door op 
verschillende niveau’s (cliënt, regio, NL) 
informatie te vergaren, te bewerken en 
te vergelijken. 

Weer een extra klus bovenop alles wat je 
al moet doen. 

Uniformering deel werk casemanagers  

E.e.a. is ontwikkeld met cliënten, 
mantelzorgers, wetenschappers en 
zorgprofessionals. 

Tijdrovend. 

Bijdrage leveren aan bouwstenen voor 
een goed beleid dementiezorg, w.o. 
casemanagement. 

Twijfelachtig of de uitkomsten iets gaan 
toevoegen aan wat we toch al weten. 

Werkgroep ketenzorg dementie – w.o. de 
ketenregisseur - en enkele collega’s die er 
mee hebben gewerkt zien het nut ervan 
in. 

 

http://www.programmakwaliteitvanzorg.nl/dementie
mailto:j.lam@zmbr.nl
mailto:j.lam@zmbr.nl
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Agenda  

➢ 20 aug.: Eventuele (dus: niet verplicht) reacties op het rapport ‘Concept 

Expertisegebied Dementieverpleegkundige’ naar j.lam@zmbr mailen 

➢ 22 aug.: J. Lam naar landelijk overleg over toekomstige modellen dementiezorg (vnl. 

casemanagement) 

➢ 7 sep.: deadline mailen declaratie uren casemanagement augustus naar  

debiteurenadministratie@dewever.nl . 

➢ 21+22 sep.: J. Lam afwezig 

➢ 24 okt.: 15.30 – 17.00 uur casuïstiekbespreking casemanagers (nr. 4).  

Meer informatie volgt t.z.t. 

➢ 2 nov.: 15.30 – 17.00 uur casuïstiekbespreking casemanagers (nr. 5). 

➢ 14 nov.: 15.30 – 17.00 uur casuïstiekbespreking casemanagers (nr. 6). 

➢ 31 dec.: Casemanagers hebben antwoorden van cliënten op vragen 

‘Uitkomstindicatoren dementiezorg’ opgeslagen in 

www.programmakwaliteitvanzorg.nl/dementie  

 

Voor het geval iemand 

op het punt staat 

op vakantie te gaan 

 

 

 

 

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
mailto:debiteurenadministratie@dewever.nl
http://www.programmakwaliteitvanzorg.nl/dementie
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