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

Nr. 41                               28 december 2017 

Uitkomstindicatoren dementiezorg 

Datum Aantal casemanagers dat formulieren 
heeft ingevuld 

Aantal cliënten 

21-11 14 35 

8-12 16 46 

28-12 16 49 

➢ 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 

➢ Door ziekte is de verschijning van het 2e rapport van onze regio vertraagd. 

Hopelijk gaat dit de komende dagen gebeuren. Zodra er nieuws is en we kunnen 

er wat van opsteken ga ik jullie daarover berichten. 

Nieuws uit onze regio 

➢ Er zijn momenteel veel 

veranderingen gaande 

in het team case-

managers. Vier gaan er 

mee ophouden: Rian 

Smid, Corine Huijbregts 

(niet op de foto), Renee 

Leenheer en Gina van 

den Brok. Hiermee 

vertrekt er ook de 

nodige ervaring. 

Jammer is dat. Wel gaan 

we jullie nog op een 

nette manier bedanken 

en afscheid van jullie 

nemen. 

 

➢ Inge Alink-Jongbloed, nu casemanager in Dongen, gaat het stokje van 

eerdergenoemde collega’s overnemen. Daarnaast gaan we de samenwerking 

tussen casemanagers en verdeling over de huisartsen per gemeente goed tegen 

het licht houden en tenminste de waarneming wat verbeteren. 

 

➢ Achter de schermen vindt momenteel overleg plaats om in februari met 

casemanagement in Gilze en Rijen te beginnen. 

 

http://www.vilans.nl/onze-projecten-uitkomstindicatoren-dementiezorg.html
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➢ Jonge mensen met dementie in ons Dementienetwerk Midden-Brabant. Mail 

voor expertise als collega- casemanager gerust met Marlies Smulders 

epm.smulders@dewever.nl of Ineke van Rooij i.v.rooij@dewever.nl . 

 

➢ Margot Damen van het Laar verlaat de werkgroep ketenzorg dementie vanwege 

het aanvaarden van een functie buiten de regio. Verder wordt momenteel een 

datum gezocht voor het e.v. overleg van de werkgroep tussen 23-1 en 2-2. 

 

 

Agenda 

➢ 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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