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

Nr. 38                                    10 oktober 2017 

Casuïstiekbesprekingen & informatiebijeenkomst 

• De casuïstiekbespreking van 24 oktober is vervallen. 

• Kies voor deelname aan de casuïstiekbespreking op 2 of 14-

11. 

• Let op: die op 14-11 begint een kwartier eerder: 15.15 

uur!! Van 15.15 – 16.00 u.: casuïstiek. Van 16 – 17 uur: een presentatie door 

Frits van den Assem (Home Instead) en René Mijland (Buro Zorgregie) over 

complexe financiering (vanuit WMO, ZVW en WLZ) van zorg en begeleiding, 

gekoppeld aan complexe situaties. 

• Kies een casus die je met je collega’s wilt bespreken. Mail naar j.lam@zmbr.nl 

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

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 

10-10 14 (> 50 % nu!) 84 

 
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 eruitziet en wat we ermee kunnen. 

Administratieve verplichtingen voor casemanagers en organisaties 
De Wever zal de eisen die de zorgverzekeraars stellen aan het zorgplan op een rij zetten 

en aan de organisaties sturen waar de casemanagers in dienst zijn. Dit is een wat 

bredere aanpak dan alleen het punt van de handtekening van/namens de cliënt onder 

het zorgplan. Maar dat er iets van een zorgplan van elke cliënt moet zijn is zeker. 

Casemanagers met een maatschappelijk werk achtergrond 

Er komt een overgangsregime van enkele jaren voor deze casemanagers. Dat houdt in 

dat er activiteiten ontplooid moeten worden door casemanagers en hun organisaties om 

op termijn aan de eisen te gaan voldoen om voor financiering van casemanagement in 

aanmerking te komen. Nog niet alle informatie hierover is al bekend. De casemanagers 

en organisaties die het betreft – zo’n tien in onze regio - worden hier apart over 

geïnformeerd. 
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Uren geleverd casemanagement 

Aantal uren geleverd casemanagement jan-aug 2017 : 4.590 

Gereserveerd (excl. cm voor jonge mensen met dementie 400 u.) : 5.000 

Minder geleverd dan toegestaan : 410 

Van die 410 was nodig voor Gilze en Rijen (als we daar waren begonnen) : 280 

Resteert (= 3%) : 130 

Stijging t.o.v. jan-aug 2015/2016 : 93/29 % 

We zitten nagenoeg op volledige besteding van het afgesproken productieplafond. 
 

Gilze en Rijen 

Deze gemeente heeft de ketenregisseur en Thebe uitgenodigd voor 
een overleg op 26 oktober over invulling van de keten van 
dementiezorg daar. Dit gaat hopelijk betekenen dat we er uiteindelijk 
ook kunnen starten met casemanagement, in te vullen door Thebe en 
Volckaert. Dan bedienen we alle negen gemeenten in de regio. 
 

Agenda 

➢ 13-18 okt.: J. Lam afwezig. 

➢ 19 okt.: deadline opgave deelname aan casuïstiekbespreking 2 november. 

➢ 31 okt.: deadline opgave deelname aan casuïstiekbespreking & 

informatiebijeenkomst 14 november. 

➢ 2 nov.: 15.30 – 17.00 uur casuïstiekbespreking 

➢ 7 nov.: deadline mailen declaratie uren casemanagement oktober naar  

debiteurenadministratie@dewever.nl 

➢ 14 nov.: 15.15 – 17.00 uur 1)casuïstiekbespreking tot 16.00 u. 2)informatie over 

financiering zorg vanuit WMO-ZVW-WLZ door Home Instead en Buro Zorgregie. 

➢ 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  

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

