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

Nr. 35                        25 augustus 2017 

Verandering huisartsen? 

Soms kom je als casemanager erachter dat een huisarts met pensioen is 

gegaan, of bij een andere praktijk is ingetrokken, of er is een nieuwe huisarts 

gekomen. Dit dan graag mailen naar j.lam@zmbr.nl Ik pas dat aan in de lijst 

huisartsen-casemanagers. 

 

Uitkomstindicatoren dementiezorg 

• Huub Maas en Jan Lam hebben het eerste rapport van onze regio bestudeerd. Er 

komt overleg met Vilans voor hulp bij interpretatie van de uitkomsten. Het rapport 

kun je opvragen bij j.lam@zmbr.nl (komt niet op onze site). Steeds duidelijker wordt 

dat o.a. de zorgverzekeraars dit nauwlettend gaan volgen. 

• De afgelopen weken hebben twee casemanagers al weer een vragenlijst geupload 

naar de site. 

 

Nieuwsbrief Alzheimer NL afd. Midden-Brabant 

Bij deze nieuwsbrief tref je een flyer aan van de afdeling Midden-

Brabant van Alzheimer NL met uitleg over inschrijven voor hun 

nieuwsbrief, gestart in 2017. Een aanrader. 

 

Advies aan ROD (Regionaal Overleg Dementie) 

Op 21 augustus hebben Harri Aarts (voorzitter Alzheimer NL afd. Midden-Brabant) en 

Jan Lam een helder onderbouwd advies naar de gemeenten gestuurd om een minimale 

formatie van dementieconsulent in stand te houden. Het advies kan je opvragen bij 

j.lam@zmbr.nl  

 

Landelijke bijeenkomst modellen dementiezorg 

• Op 22 augustus is de ketenregisseur naar een bijeenkomst geweest over de 

gangbare modellen casemanagement (zoals generalistisch versus specialistisch; 

zoals in onze regio zorgpad 1 en 2).  

• Criteria vastgesteld (bijv.: centrale rol voor huisarts) waar de modellen aan getoetst 

zullen worden. Wordt vervolgd. 
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• Doel: keuze voor enkele modellen. Dit moet o.a. VWS en zorgverzekeraars helpen 

om met een definitieve, liefst aparte financiering voor de ketenstructuur te komen. 

Concept Expertisegebied Dementieverpleegkundige 

De reactie vanuit onze keten is deze week verstuurd. Deze gaat in op de 

opvatting (=misvatting, JL) dat een casemanager dementie het beste een 

verpleegkundige opleiding als achtergrond kan hebben. Reactie kun je opvragen bij 

j.lam@zmbr.nl 

 

Agenda 

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

debiteurenadministratie@dewever.nl  

➢ 13 sep.: J. Lam naar landelijke kerngroep over toekomstige modellen dementiezorg 

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

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

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

➢ Opgave: voor deze overleggen mailen naar j.lam@zmbr.nl  

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

‘Uitkomstindicatoren dementiezorg’ opgeslagen in 

www.programmakwaliteitvanzorg.nl/dementie 

 

 

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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