
 

1 

 

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

Nr. 36                        8 september 2017 

Werkgroep ketenzorg dementie 

In deze werkgroep zitten professionals met verschillende achtergronden om mee te 

denken over de ketenzorg in Midden-Brabant. 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), Ellen Struijcken (Regionale Coöperatie Huisartsen), 

coördinator zorgprogramma ouderen. De Wever werd tot voor kort 

vertegenwoordigd door Ben Janssen die nu met pensioen is. In zijn 

plaats is Annelein van Sluijs gekomen, programmamanager DOT. 

 

Uitkomstindicatoren dementiezorg 

Aantallen ingevulde formulieren 

Datum Aantal casemanagers dat formulieren 
heeft ingevuld 

Aantal cliënten 

29-8-2017 2 3 

8-9-2017 4 10 

 

Géén spaties met je wachtwoord mee invullen 

Als je (casemanager) een nieuw wachtwoord per mail van mij hebt gekregen, je kopieert 

het uit die mail en plakt het om in te loggen in 

www.programmakwaliteitvanzorg.nl/dementie  let er dan op dat je alléén de letters 

plakt. Níet een spatie ervoor of erna per ongeluk ‘meenemen’, want dan herkent het 

programma je wachtwoord niet en kom je niet ingelogd. 

Thebe-extra 

Veel mensen met dementie of hun mantelzorgers waar casemanagers mee in contact 

staan zijn lid van de ledenvereniging Thebe-extra zonder dat ze zich dat altijd bewust 

zijn. Thebe-extra heeft nl. een site waarop bijv. informatie staat over het volgen van een 

e-learning over dementie: 

https://www.thebe-extra.nl/totaalpakket/cursussen-workshops-en-advies/mantelzorg-

en-zelfzorg/omgaan-met-dementie 

Kan wel eens nuttig zijn mensen hierop te attenderen. 
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Agenda 

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

➢ 6 okt.: deadline mailen declaratie uren casemanagement september naar  

debiteurenadministratie@dewever.nl  

➢ Opgave voor onderstaande casuïstiekbesprekingen mailen naar j.lam@zmbr.nl : 

➢ 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). 

➢ 31 dec.: Casemanagers hebben antwoorden van (de meest) 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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