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

Nr. 39                               21 november 2017 

Uitkomstindicatoren dementiezorg 

Datum Aantal casemanagers dat formulieren 
heeft ingevuld 

Aantal cliënten 

21-11 14 35 

➢ Op 12 oktober zijn alle ingevulde formulieren die gereed waren naar de 

onderzoekers ‘geëxporteerd’. Die maken er nu een rapport van. 

➢ Sinds die datum heeft meer dan de helft van de casemanagers 35 nieuwe 

cliënten ingevoerd. Een mooi aantal. 

➢ Er moeten er nog zo’n 10 dit oppakken. 

Diverse berichten 

➢ Op 1-1-2018 gaat Marjon Broerse als casemanager stoppen. Astrid van Hooft en 

Arlette Hendrickx (volgt de opleiding cm), beiden van Volckaert, gaan de taken 

van Marjon overnemen. 

 

➢ Op 1-1-2018 gaat Yvonne Riphagen (GGZ Breburg) als casemanager stoppen. 

Diny Jacobs, eveneens van GGZ Breburg, gaat Yvonne opvolgen. 

 

➢ Op blz. 3 en 4 van deze Nieuwsbrief staan overzichten van geleverde uren 

casemanagement, per organisatie en per gemeente. 

 

➢ Op 14 november kwamen casemanagers bij elkaar voor casuïstiekoverleg. 

Daarna verzorgden vertegenwoordigers van Home Instead en Buro Zorgregie 

een presentatie over vooral de financiële kant van complexe casussen waarbij 

gebruik gemaakt wordt van middelen uit de Wmo, de Zvw en de Wlz. Dit werd 

door de aanwezigen zeer gewaardeerd. De handout* en enkele aantekeningen* 

van deze bijeenkomst kunnen binnenkort gedownload worden van 

http://www.zorgnetwerkmb.nl/ketenzorg-dementie/informatie . 

 

➢ Als vervolg op het vorige organiseren we in 2018 een workshop voor 

casemanagers o.l.v. René Mijland (Buro Zorgregie) die geheel gewijd wordt aan 

het inzetten van voorzieningen uit deze drie wetten. 

 

➢ Op 30 november a.s. gaan drie casemanager/dementieconsulenten enkele 

casussen presenteren voor zorginkopers van CZ en VGZ en Wmo-ambtenaren 

van enkele gemeenten. Accent ligt op de stapjes die bewust of onbewust gezet 

worden voordat iemand met dementie bij de (juiste) professional komt. Doel is 

de zorgverzekeraars en gemeenten van informatie te voorzien om obstakels weg 

te nemen die er zijn om aan de juiste begeleiding te komen. 

 

http://www.zorgnetwerkmb.nl/ketenzorg-dementie/informatie
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➢ Op 29 januari 2018 wordt ’s avonds door Ine Bertens een training verzorgd voor 

o.a. casemanagers over het werken met een tolk. Zie voor informatie en 

aanmelding de bijlage* bij deze Nieuwsbrief. 

 

➢ In onze regio zijn er acht casemanagers met een maatschappelijk werk 

achtergrond. Naar hen en hun leidinggevenden is informatie gestuurd over de 

landelijke acties om hen voor het casemanagement te behouden. O.a. als er 

voldoende casemanagers in het land met deze achtergrond lid worden van de 

beroepsvereniging https://www.bpsw.nl/ , gaat laatstgenoemde zich daarvoor 

inspannen. Als er nieuwe informatie is zal die worden verspreid. 

 

➢ Het lukt vanwege overvolle agenda’s niet meer de regionale Werkgroep 

Ketenzorg Dementie nog dit jaar om tafel te krijgen. Ik hoop binnenkort met een 

datumprikker te komen om in januari bij elkaar te komen. 

 

➢ De Wever gaat zich inspannen de landelijke Zorgstandaard voor jonge mensen 

met dementie in onze regio in te voeren. Overleg met de ketenregisseur erover 

is gestart. Een van de onderdelen wordt het casemanagement voor jonge 

mensen met dementie. Wordt vervolgd. 

 

➢ Alle dementienetwerken in Nederland moeten op 1-7-2018 een Meerjarenplan 

hebben opgesteld over de koers en voornemens van de ketenzorg dementie. 

Allereerst is dit van belang voor het netwerk zelf: weten wat je gaat doen om de 

dementiezorg in je regio te verbeteren. Daarnaast zullen o.a. de 

zorgverzekeraars dit gaan gebruiken als input voor het misschien apart 

financieren van de organisatie die je nodig hebt om als netwerk te functioneren. 

 

Agenda 

➢ 28 nov.: invullen vragenlijst door casemanagers voor de uitzending van het 

programma ‘De Monitor’ op 10-12-2017 op NPO2. 

➢ 30 nov.: Bespreken en analyseren casussen voor CZ, VGZ en gemeenten Midden-

Brabant. 

➢ 7 dec.: deadline mailen declaratie uren casemanagement november naar  

debiteurenadministratie@dewever.nl 

➢ 10 dec.: uitzending ‘De Monitor’, NPO2, ong. 22.30 uur, over de zorgval (Wlz-zorg 

voor cliënten: minder zorg, maar wél een hogere eigen bijdrage). 

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

de ‘Uitkomstindicatoren dementiezorg’ opgeslagen in 

www.programmakwaliteitvanzorg.nl/dementie 

➢ 29-1-2018: Training werken met tolken, voor o.a. casemanagers. 

 

  

https://www.bpsw.nl/
mailto:debiteurenadministratie@dewever.nl
http://www.programmakwaliteitvanzorg.nl/dementie
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Uren en cliënten geleverd casemanagement 

Per organisatie 

 
Opmerkingen 

➢ Zo’n 90 % van de toegewezen uren zijn besteed. 

➢ De Wever zit dicht in de buurt van de overeengekomen productie. 

➢ Het ElisabethTweestedenziekenhuis (ETZ), GGZ Breburg en Thebe hebben nogal 

minder ingezet dan voor hen gereserveerd is. Met het ETZ is overeengekomen 

dat deze tijdelijk geen nieuwe cliënten in begeleiding neemt. 

➢ Schakelring en Volckaert hebben in % nogal wat meer ingezet, maar absoluut 

gezien gaat het om een klein aantal uren (256, t.w. 3,5 % van het regionale 

productieplafond). 

➢ Ten opzichte van 2016 (2015) is de omzet met 33 % (199 %) gestegen. 

➢ Werd in 2016 (2015) van het budget nog 24 % (21 %) niet besteed, dat is nu 

slechts nog 10 %. De verwachting is dat dit % de komende maanden nog 

enigszins afneemt. 

➢ We verwachten dat de gereserveerde middelen in heel 2017 tussen de 90 – 95 

% worden besteed. Hiermee is de voorgenomen groei grotendeels gerealiseerd. 

➢ Er zijn geen drastische maatregelen nodig om de productieafspraken te halen of 

een forse scheefgroei tussen de organisaties te herstellen. 

➢ Het is niet de bedoeling dat een individuele instelling probeert extra uren in te 

zetten om alsnog de raming te halen, want: 

➢ Als we het hebben over ketenzorg is de productie per organisatie van secundair 

belang. Casemanagement is een voorziening die regionaal wordt ingekocht en 

georganiseerd en lokaal ingezet. Van groter belang is hoe de realisatie er op 

lokaal niveau uitziet. Daar gaat het volgende overzicht over. 

 

  

Datum: 20-11-2017

Organisatie

jan-

dec jan-sep

geleverd

jan-sep

verschil

met

budget

raming 

jan-dec

budget 

jan-sep

geleverd

jan-sep

verschil
(negatief =

over-

schri jding) in %

1 ETZ 200 150 14 136 13.800€     10.350€     966€           9.384€         91%

2 GGZ Breburg 550 413 219 194 37.950€     28.463€     15.111€     13.352€      47%

3 Schakelring 900 675 853 -178 62.100€     46.575€     58.857€     -12.282€     -26%

4 Thebe 2.000 1.500 1.306 194 138.000€  103.500€  90.114€     13.386€      13%

5 Volckaert 450 338 415 -78 31.050€     23.288€     28.635€     -5.348€       -23%

6 Wever, de 3.400 2.550 2.519 31 234.600€  175.950€  173.811€  2.139€         1%

subtotaal 7.500 5.625 5.326 299 517.500€  388.125€  367.494€  20.631€      5%

beschikbaar voor

specialismen 398

totaal beschikbaar 7.898

75 % v.d. uren 2016 3.996

75 % v.d. uren 2015 2.678

Casemanagement dementie jan-sep 2017: geleverde uren en besteed budget

uren €
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Cijfers per gemeente 

 
 

Opmerkingen 

➢ In de regio zijn 824 mensen korter of langer in begeleiding (geweest) in zorgpad 

2. Dit betreft zo’n 19 % van de mensen met dementie die thuis wonen. 

➢ In acht van de negen gemeenten heeft het casemanagement redelijk tot goed 

voet aan de grond gekregen. 

➢ Inwoners van de gemeenten Dongen en Heusden krijgen meer uit de ruif dan 

het aandeel rechtvaardigt. Vooral Heusden valt op. 

➢ Inwoners van de gemeenten Goirle en Hilvarenbeek komen redelijk in de buurt 

van waar ze recht op hebben. 

➢ In de gemeenten Loon op Zand, Oisterwijk, Tilburg en Waalwijk worden 

verhoudingsgewijs nog te weinig uren besteed. Maar de in 2016 geplande 

uitbreidingen zijn wel goed van de grond gekomen. 

➢ In Gilze en Rijen moet nog echt worden gestart. Gaat hopelijk begin 2018 

gebeuren. 

➢ In overleg met de aanbieders van casemanagement, met name de vier VVT-

organisaties, en de huisartsen en hun zorggroepen blijven we de komende tijd 

aandacht besteden aan een evenwichtige bediening van de hele regio. 

➢ Het overschot is vooral gereserveerd voor casemanagement zorgpad 2 in de 

gemeente Gilze en Rijen en voor de implementatie van casemanagement voor 

jonge mensen met dementie. Hier wordt aan gewerkt. 

 

datum: 20-11-'17

gemeente 2017 jan-sep jan-sep te veel te weinig te veel te weinig

1 Dongen 515 386 516 130 33,6% 66

2 Gilze en Rijen 441 331 10 321 97,0% 2

3 Goirle 468 351 374 -23 -6,6% 76

4 Heusden 771 578 1.019 441 76,2% 127

5 Hilvarenbeek 271 203 164 39 19,3% 43

6 Loon op Zand 486 365 244 121 33,1% 48

7 Oisterwijk 609 457 348 109 23,8% 46

8 Tilburg 3.458 2.594 2.111 483 18,6% 334

9 Waalwijk 879 659 508 151 22,9% 77

Overig 0 32 5

Totaal 7898 5.924 5.326 598 10,1% 824

Geleverd casemanagement dementie jan-sep 2017 per gemeente Aantal

cliëntenuren %

gereserveerd geleverde uren

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.nl
mailto:j.lam@zmbr.nl

