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

Nr. 42                               2 februari 2018 

Uitkomstindicatoren dementiezorg 

Datum Aantal casemanagers dat formulieren 
heeft ingevuld 

Aantal cliënten 

21-11 14 35 

8-12 16 46 

28-12 16 49 

2-2 17 58 

➢ Bijna alle casemanagers die ertoe in de gelegenheid zijn, zijn eraan begonnen. 

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

https://www.vilans.nl/projecten/uitkomstindicatoren-dementiezorg  

➢ De 2e spiegelrapportage is verschenen. Deze kun je opvragen bij j.lam@zmbr.nl  

Nieuws uit onze regio 

➢ Begroting 2018: het budget is gelijk aan 2017. De vergoeding per uur geleverd 

casemanagement aan de organisaties (6) die de casemanagers leveren is iets 

gestegen. Daardoor daalt het aantal te leveren uren met 100 (= 1,3 %) van 7.900 

naar 7.800. Er zit geen groei in dit jaar.  

 

➢ Teamvorming casemanagers: De casemanagers zijn ingedeeld in drie teams die 

elk één of enkele gemeenten gaan bedienen: 1. Noord (Heusden, Waalwijk en Loon 

op Zand). 2. Tilburg. 3. Oost-zuid-west (Oisterwijk, Hilvarenbeek, Goirle, Gilze en Rijen, 

Dongen). Het overleg van casemanagers onderling en met de ketenregisseur, 

kennisdeling en waarneming voor elkaar gaat hoofdzakelijk in deze teams 

plaatsvinden. De uitnodigingen voor het eerste overleg per team lopen. In een 

aparte Nieuwsbrief wordt uitvoeriger op doel en werkwijze ingegaan. 

 

➢ Declaraties: Casemanager kunnen weer mailen naar 

debiteurenadministratie@dewever.nl  Dit geldt niet voor de casemanagers, in 

dienst van Thebe. Daar is sinds vorig jaar een andere route voor. 

 

➢ 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 . 

 

➢ Informatie voor praktijkondersteuners: In een aparte mail aan de 

casemanagers ga ik vragen enkele regels aan te leveren over werkwijze en wat 

praktijkondersteuners van casemanagers en van de samenwerking met hen 

kunnen verwachten. Die komt op een a4 voor de poh-ers, op hun verzoek.  

 

➢ In de Brabantse proeftuin dementie is een projectje gestart om een 

deeloplossing te bedenken voor het beruchte probleem van onvoldoende 
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begeleiding bij het eten van maaltijden door alleenstaande mensen met 

dementie thuis. Mail me als je er meer van wilt weten. In de Nieuwsbrief van de 

proeftuin zal er meer informatie over komen. 

 

Overig nieuws 

➢ Vers van de pers: Er is landelijk besloten om de term ‘casemanager dementie’ te 

blijven gebruiken en NIET de term ‘dementieverpleegkundige’.  

 

➢ Er is een nieuwe versie verschenen van de landelijke notitie over modellen 

casemanagement. Deze is besproken in onze regionale werkgroep ketenzorg 

dementie. Gaan we kritisch volgen. 

 

➢ In maart tot en met juni worden weer mantelzorgers geworven (Alzheimer NL, 

Nivel) om de Dementiemonitor in te vullen. Dit gebeurt alle even jaren. Die van 

2016 staat nog op onze site. Ik ga over enkele weken casemanagers vragen een 

flyer met de oproep door te mailen naar mantelzorgers van cliënten. Is begin 

2016 ook gebeurd en is voor casemanagers weinig werk. 

 

➢ De regels van Wmo, Zvw en Wlz over hulp bij maaltijden, kijk eens op: 

https://www.informatielangdurigezorg.nl/volwassenen/maaltijdvoorziening 

Met dank aan Marieke Dooremalen voor het attenderen hier op! 

 

➢ Onlangs zijn er ‘Educatiekaarten Dementie’ uitgegeven. Op een heldere manier 

geven ze antwoord op vragen over ontstaan en beloop van en omgang met 

dementie. Je kunt de kaarten gebruiken bij het gesprek met een patiënt en hun 

naasten. Ze zijn verder heel geschikt voor het onderwijs en voor zorgprofessio-

nals om de kennis over dementie bij te spijkeren. 

De kaarten geven stapsgewijs meer kennis over dementie en wat er verandert in 

de hersenen. Ze zijn duidelijk vormgegeven met een foto op de voorkant en een 

duidelijke uitleg met soms ook tips op de achterkant. Toegankelijk voor iede-

reen, maar vooral mooi materiaal om als zorgprofessional met patiënten en hun 

naasten te bespreken. 

In zeven categorieën komen vragen en problemen waar je tegen aan kunt lopen 

aan bod: de hersenen (1), dementie (2), geheugen en taal (3) veranderingen in 

een gesprek met mensen met dementie (4), veranderingen in een gesprek voor 

de omgeving (5), dagelijkse activiteiten (6) en tips voor succesvol communiceren 

(7). Dit maakt de informatie heel compleet, maar doordat er op elke kaart maar 

een klein onderwerp aan bod komt toch behapbaar. Kijk eventueel op: 

http://www.zorgvoorbeter.nl/ouderenzorg/educatiekaarten-dementie.html 

Als een casemanager erin geïnteresseerd is, mail me dat ( j.lam@zmbr.nl ), dan 

bestel ik een set. 
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Agenda 

➢ 7 februari: deadline mailen declaratie uren casemanagement januari naar  

debiteurenadministratie@dewever.nl 

➢ 22 febr.: Regionaal Overleg Dementie (15. u., Zmbr). 

➢ 27 febr.: Start team casemanagers Tilburg (9.00 – 10.30 u., Korvelplein). 

➢ 31 maart: 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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