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

Nr. 43                               7 maart 2018 

Nieuws uit Midden-Brabant 

➢ Registratie geleverd casemanagement 

De Wever - debiteurenadministratie@dewever.nl - vraagt de casemanagers die 

het betreft het declaratieformulier van geleverde uren casemanagement 

nauwkeurig en volledig in te vullen. Let er bijv. op dat het cliëntnummer klopt, 

dat er geen regels wit worden gelaten enz. Dit bespaart veel uitzoek- en 

verbeterwerk bij de medewerkers die de formulieren inlezen en 

onvolkomenheden moe(s)ten herstellen.  

 

➢ Afrekening 2017 

Op 16 februari is het bericht naar de organisaties gegaan dat ze de rekening 

voor geleverd casemanagement 2017 naar de Wever konden sturen. Aan het 

herstellen van een fout(je) wordt nog gewerkt. Rond de 7.500 uren worden 

vergoed. Dat is 95 % van wat kon en ruim 40 % meer dan 2016. 

 

➢ Begroting 2018 

Op 7 maart bespreken de besturen van de organisaties die casemanagement 

leveren de begroting en een gemodernsieerde, uitgebreidere versie van de 

samenwerkingsovereenkomst. Hopelijk beschikken we binnenkort over een 

ondertekende overeenkomst. 

 

➢ Afscheid 

Op 22 februari is afscheid genomen van Renee Leenheer, Corine Huijbregts en 

Gina van den Brok. Zij waren naast hun functie als zorgadviseur bij Thebe 

casemanager in Oisterwijk, Hilvarenbeek en Goirle. We hebben hen bedankt 

voor hun grote inzet en betrokkenheid. Het grootste deel van hun opvolging 

neemt collega Inge Alink voor haar rekening. Van Rian Smid nemen we nog 

afscheid. 

 

➢ Teamvorming casemanagers: De casemanagers zijn 

ingedeeld in drie teams die elk een rayon, bestaande uit 

één, drie of vijf gemeenten bedienen: Rayon-Noord 

(Heusden, Waalwijk en Loon op Zand). Tilburg en Rayon-

zuid (Oisterwijk, Hilvarenbeek, 

Goirle, Gilze en Rijen, Dongen). 

Het overleg van 

casemanagers onderling en 

met de ketenregisseur, kennisdeling (bijv. de sociale 

kaart) en waarneming voor elkaar gaat 

hoofdzakelijk in deze teams plaatsvinden. Op 15-2 

resp. 27-2 zijn de teams zuid resp. Tilburg gestart. 
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Op 13 maart komt het team noord voor het eerst bijeen. De reacties zijn 

overwegend zeer positief.  

 

➢ Start in Gilze en Rijen 

Eind februari hebben bijna alle huisartsen 

ingestemd met de komst van casemanagers. 

Mária Baijens en Inge Alink gaan daar 30 – 

35 mensen met dementie in zorgpad 2 

begeleiden. Karin Glorius (Thebe en de 

gemeente) gaat hen vanaf april 

introduceren. Dit betekent dat we straks in 

alle negen gemeenten van Hart van Brabant 

mensen met dementie begeleiden. Daar zijn 

bijna 200 huisartsen en hun 

praktijkondersteuners, de vier zorggroepen 

waar ze bij zijn aangesloten en organisaties 

voor wijkverpleging nauw bij betrokken. 

 

➢ “Kan ik casemanager blijven of worden?”  

Er is een A4 met handvatten beschikbaar – op te vragen bij j.lam@zmbr.nl – om 

tot een antwoord op deze vraag te komen. 

 

➢ Jonge mensen met dementie (< 65 jaar) 

Er is een overleg in voorbereiding met de casemanagers, management van de 

Wever en de ketenregisseur om nadere afspraken te maken over de begeleiding 

van deze groep mensen 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 . 

Daarnaast is Annelein van Sluijs bezig een werksessie voor te bereiden als start 

van het project ‘Implementatie zorgstandaard voor jonge mensen met dementie 

in Midden-Brabant’.  

 

➢ Hoeveel cliënten kunnen per huisartsenpraktijk door een casemanager 

worden begeleid? 

De Zorggroep RCH Midden-Brabant is zo welwillend geweest een overzicht aan 

te leveren met daarop van elke aangesloten huisartsenpraktijk de globale 

grootte, uitgedrukt in het aantal normpraktijken. Bijv. praktijk X met drie 

huisartsen omvat 2,25 normpraktijken (normpraktijk: 2.098 patiënten). De 

komende weken gaan we voor elke gemeente uitrekenen hoeveel cliënten in 

zorgpad 2 van elke praktijk in begeleiding genomen kunnen worden. Dit moet 

leiden tot een evenwichtige verdeling van de 520 cliënten die (op basis van de 

begroting 2018) begeleid kunnen worden over alle praktijken en casemanagers. 

Evenwichtig wil zeggen: naar rato van de omvang van praktijken én van de 

arbeidsduur van elke casemanager.  

 

➢ Betrokken bij DVG? 

Binnenkort krijgen de casemanagers en dementieconsulenten een vragenlijst 

gemaild van PG-raad | Zet (o.a. Wies Arts). Deze gaat over hun betrokkenheid 

bij dementievriendelijke gemeenschappen. De bedoeling is dat de informatie die 
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hieruit komt gebruikt wordt om alle gemeenten in Noord-Brabant op weg te 

helpen om dementievriendelijker te worden. 

 

Overig nieuws 

➢ Dementiemonitor. In maart tot en met juni worden 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 binnenkort de 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. 

 

 

Agenda 

➢ 7 maart: deadline mailen declaratie uren casemanagement februari naar  

debiteurenadministratie@dewever.nl 

➢ 13 maart: start overleg team casemanagers rayon noord; 11:30 u., Eikendonk. 

➢ 13 maart: overleg met Breederode Hogeschool Rotterdam over de mogelijkheid van 

het halen van de post-HBO-opleiding casemanagement dementie naar Midden-

Brabant (15:30 u., Zorgnetwerk Midden-Brabant). 

➢ 22 maart: landelijke werkdag Meerjarenplan van alle dementienetwerken; Utrecht. 

➢ 27 maart: Overleg team casemanagers Tilburg (8:30 u., Korvelplein). 

➢ 29 maart: Overleg team casemanagers zuid (15:00 u., Volckaert, Dongen). 

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

van de ‘Uitkomstindicatoren dementiezorg’ opgeslagen in 

www.programmakwaliteitvanzorg.nl/dementie  

➢ april: start casemanagement in de gemeente Gilze en Rijen 

➢ 1 juli: Meerjarenplan dementienetwerk gereed. 

 

 

 

 

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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