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

Nr. 37                        28 september 2017 

Oproepen aan casemanagers i.v.m. casuïstiekbesprekingen 

• Kies voor deelname aan een casuïstiekbespreking. 

• Kies een casus die je met je collega’s wilt bespreken. 

• Zie in ‘Agenda’ (blz. 2) voor deadlines van je reacties. 

 

Uitkomstindicatoren dementiezorg 

Aantallen ingevulde formulieren (sinds inlevering d.d. 4 mei jl.) 

Datum Aantal casemanagers dat formulieren 
heeft ingevuld 

Aantal cliënten 

29-8 2 3 

8-9 4 10 

28-9 13 48 

 
Op 12 oktober worden de vragenlijsten die tot dan toe zijn ingevuld ‘geëxporteerd’ en 

gaat Vilans de 2e spiegelrapportage van onze regio opstellen. Als die is verschenen 

worden jullie erover geïnformeerd hoe die er uit ziet en wat we ermee kunnen. 

Administratieve verplichtingen voor casemanagers en organisaties 
vooraankondiging 

In nieuwsbrief 29 zijn verbeterpunten genoemd n.a.v. een onderzoek 

door de Wever naar registratie en administratie van het 

casemanagement. Dit heeft te maken met de verplichtingen waar we 

aan moeten voldoen die de financiering vanuit Wijkverpleging 

onderdeel AIV met zich meebrengt. Op 4-9- jl. hebben ketenregisseur 

en de verantwoordelijken bij de Wever de stand van zaken t.a.v. de verbeteracties 

besproken. Daar komen weer verschillende vervolgacties uit voort: 

a. Casemanagers die nog niet hun diploma casemanagement hebben ingeleverd 

worden binnenkort individueel gevraagd dat z.s.m. te doen. 

b. De Wever gaat een brief sturen naar de organisaties met de vraag ervoor te 

zorgen dat binnen de organisaties zorgplannen zijn die door cliënt of diens 

vertegenwoordiger zijn ondertekend. 

c. De Wever gaat (moet) e.e.a. verantwoorden naar de zorgverzekeraars. 
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Wie kan helpen? 

Welke casemanager kan wat info mailen naar j.lam@zmbr.nl om een familie op het 
juiste spoor te zetten?  
Men mailde de proeftuin nl. het volgende: 
“Mijn schoonmoeder van 88 jaar woont zelfstandig maar vergeet te eten. We hebben 
verschillende mogelijkheden geprobeerd waaronder kant&klaar maaltijden en bellen 
vlak voor etenstijd om haar eraan te herinneren. Ze zegt dat ze eet maar wij kunnen de 
maaltijden weggooien. We kunnen 2 maal per week langskomen maar wonen in België. 
De buren zijn jong en kunnen we niet vragen. Ze houdt niet van ' vreemden'. Graag uw 
advies over evt mogelijkheden?” 
 

Expertisegebied dementieverpleegkundige 

Rianne Pijnenburg mailde de volgende links naar dit onderwerp: 
 
https://www.venvn.nl/Berichten/ID/2032115/Van-casemanager-dementie-naar-
dementieverpleegkundige 
 
https://www.skipr.nl/blogs/id3283-dementieverpleegkundigen-voor-casemanagement-
2.0.html 
 
Wordt in volgende nieuwsbrieven op teruggekomen. 
 

Agenda 

➢ 3 okt.: J. Lam naar landelijk overleg over toekomstige modellen dementiezorg 

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

debiteurenadministratie@dewever.nl 

➢ 10 okt.: deadline casemanagers voor opgave deelname aan en/of mailen casus naar 

j.lam@zmbr.nl voor casuïstiekbespreking 24 oktober. 

➢ 13-18 okt.: J. Lam op vakantie 

➢ 19 okt.: deadline casemanagers voor opgave deelname aan en mailen casus voor 

casuïstiekbespreking 2 november. 

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

➢ 31 okt.: deadline casemanagers voor opgave deelname aan en mailen casus voor 

casuïstiekbespreking 14 november. 

➢ 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 meeste) 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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