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

Nr. 40                               8 december 2017 

Uitkomstindicatoren dementiezorg 

Datum Aantal casemanagers dat formulieren 
heeft ingevuld 

Aantal cliënten 

21-11 14 35 

8-12 16 46 

➢ Er moeten er nog zo’n 10 dit oppakken. Enkele collega’s zijn ziek. Dit betekent 

dat van de casemanagers die ertoe in de gelegenheid zijn, bijna allen eraan 

begonnen zijn. 

➢ Op de site van Vilans kun je meer info lezen over de uitkomstindicatoren: 

http://www.vilans.nl/onze-projecten-uitkomstindicatoren-dementiezorg.html 

➢ Op 7 december heb ik een landelijk overleg bijgewoond in Utrecht waar alle 

zaken over deze meting voor het voetlicht kwamen. De verschijning van het 2e 

rapport van ons netwerk is door ziekte vertraagd. De verwachting is dat het vlak 

na kerst verschijnt. Dan gaan we dat bestuderen, er met Vilans over praten en 

jullie erover informeren.  

Nieuws uit onze regio 

➢ Op 30 november hebben Rianne Pijnenburg en Chayenna van de Pol een aantal 

casussen gepresenteerd voor de zorginkopers van VGZ en CZ en 

beleidsambtenaren Wmo van Dongen, Tilburg en Oisterwijk. Weer werd 

duidelijk dat zowel vanuit de zvw als de wmo middelen en afstemming nodig 

blijven is om mensen thuis de benodigde ondersteuning te bieden. 

 

➢ Op 1 december is Diny Jacobs begonnen als casemanager 

vanuit GGZ Breburg. Diny is senior verpleegkundige en is voor 

collega casemanagers (NIET voor cliënten) bereikbaar onder 

0683978293, d.jacobs@ggzbreburg.nl  Diny is de opvolger van 

Yvonne Riphagen en wordt de komende tijd ingewerkt. 

 

➢ Op 23 november hebben Annelein van Sluijs (de Wever) en Jan Lam een voorstel 

opgesteld voor de aanpak om te komen tot invoering van de landelijke 

Zorgstandaard voor jonge mensen met dementie in het Dementienetwerk 

Midden-Brabant. Dit voorstel wordt in januari/februari besproken in de 

Werkgroep Ketenzorg Dementie. 

 

➢ In de Brabantse proeftuin dementie gaan we op kleine schaal wat doen aan het 

probleem van de begeleiding bij het nuttigen van maaltijden door 

alleenstaanden met dementie thuis. 
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Overig nieuws 

➢ De BPSW (beroepsvereniging voor professionals social work, zoals 

maatschappelijk werkers) is zich met DNN (Dementie Netwerk Nederland, de 

club van ketenregisseurs) aan het inzetten om het expertiseprofiel voor 

casemanagement dementie zó aan te vullen dat ook zij casemanagement 

kunnen blijven bieden. We kunnen en willen deze beroepsgroep niet missen. Vijf 

van de zeven casemanagers in onze regio met deze achtergrond willen er ook na 

2018 mee doorgaan. Gelukkig maar. Op het overleg van 7 december sprak DNN 

nog eens uit dat de praktijk van alle dementienetwerken laat zien dat het onjuist 

is dat casemanagement dementie het beste en daarom alleen door 

dementieverpleegkundigen kan worden uitgevoerd.  

 

Agenda 

➢ 10 dec.: om 22.30 uur uitzending van ‘De Monitor’ op NPO2 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 

➢ 8 jan.: deadline mailen declaratie uren casemanagement december naar  

debiteurenadministratie@dewever.nl 

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

nieuwsbrief 39). 

 

 

 

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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