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

Nr. 44                               3 april 2018 

Nieuws uit Midden-Brabant 

➢ Verdeling capaciteit casemanagement zorgpad 2 

Momenteel wordt een overzicht per gemeente opgesteld van huisartsen 

praktijken en hun groottes. We bekijken hoeveel cliënten er begeleid kunnen 

worden. We stellen vast hoeveel cliënten een praktijk in begeleiding kan geven 

aan een casemanager. Dus als in een gemeente permanent 30 cliënten begeleid 

kunnen worden en een huisartsenpraktijk heeft een aandeel van 10 % van alle 

patiënten, dan kunnen voor die praktijk gemiddeld drie (á vier) cliënten begeleid 

worden. Tenslotte wordt de verdeling van de casemanagers over de praktijken 

bekeken en waar nodig gecorrigeerd. 

 

➢ Drie teams, drie rayons 

In alle drie de rayons is het overleg 

tussen de daar werkzame 

casemanagers gestart. Na de 2e 

ronde van vergaderingen is al 

gebleken dat het in een grote 

behoefte van de casemanagers  

voorziet. Er is gesproken over de 

sociale kaart per gemeente, de zin 

en onzin van afnemen van de 

MMSE test, voor elkaar waarnemen 

(op den duur), casuïstiekoverleg. 

Alle praktische zaken zijn geregeld: 

vergaderplaats, voorzitterschap, 

agenda opstellen, actleijst maken. Al met al een stap voorwaarts in de 

doorontwikkeling en borging van casemanagement en bevordering van de 

kwaliteit van samenwerken en begeleiden. 

 

➢ Start in Gilze en Rijen 

Het gaat er nu echt van komen. In de loop van 2018 kunnen de huisartsen 31 

van hun cliënten in begeleiding gaan geven aan Mária Baijens en Inge Alink, de 

casemanagers dementie. Inge en Mária gaan zo veel mogelijk als duo optreden. 

Zij zullen de komende weken geïntroduceerd worden door Karin Glorius. 

 

➢ Meerjarenplan Dementienetwerken 

Als regio moeten we 1 juli, net als de andere 65 netwerken in NL, een 

meerjarenplan indienen. Het is nuttig voor ons zelf als netwerk en het is nodig 

voor instanties als zorgverzekeraars om te weten wat de regio te bieden heeft 

voor mensen met dementie, wat er mist en wat er op stapel staat om de 

dementiezorg te verbeteren. 
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Ons plan gaat een A3 worden met blokken korte teksten. Noteer al vast één van 

de volgende data in uw agenda:  

15-5, 9-18 uur | 16-5: 10 – 13 uur | 17-5: 16 – 18 uur 

Alle lezers van deze Nieuwsbrief zijn uitgenodigd tussen deze tijdstippen een 

keer bij mij op kantoor in Tilburg langs te komen om teksten die op flipovers 

hangen – en waar u wat mee hebt - van commentaar te voorzien en op post-its 

uw aanvullingen door te geven. 

5-6: 12:30, 13:30, 14:30 of 15:30 uur: Bespreken van het A3-plan. 

Ik mail u deze data ook nog een keer apart. 

Overig nieuws 

➢ Dementiemonitor. In maart tot en met juni worden mantelzorgers geworven 

(Alzheimer NL, Nivel) om de Dementiemonitor in te vullen. Dit gebeurt om het 

jaar. Het rapport van 2016 staat nog op onze site. De casemanagers is per mail 

gevraagd een flyer met de oproep door te mailen naar twee mantelzorgers van 

cliënten. 

 

➢ Casemanagers met social work opleiding en achtergrond 
(uit de mail d.d. 23-3 jl. van de voorzitter van Dementie Netwerk Nederland): 
“Afgelopen woensdag hebben we in de stuurgroep bij BPSW (beroepsvereniging 
professionals sociaal werk) in Utrecht over het eerste conceptprofiel van 
Casemanagement door sociaal werk gesproken. Een zinvolle discussie. Jolanda 
Winters van BPSW gaat opmerkingen verwerken. Op 5 april komt de werkgroep 
van casemanagers weer bij elkaar om het 2e concept te bespreken. Na 
verwerking wordt het concept voorgelegd aan Julie Meerveld en Anne-marie 
Bruijs van Alzheimer Nederland, Gerben Jansen van V&VN en Robbert Huijsman 
van Dementiezorg voor elkaar. De stuurgroep bespreekt op 23 mei de reacties 
en stelt de inhoud van het definitieve concept vast. Het definitieve concept 
wordt voorgelegd aan BPSW, waar het profiel wordt vastgesteld. 
Het uiteindelijke doel is om kwalitatief goed niveau van Casemanagem ent 
dementie te realiseren voor de mensen met dementie. Dus het gaat ons niet om 
een aanvullende functie naast de dementieverpleegkundige en ook niet om een 
overgangsfase. 
We willen bereiken dat Casemanagement dementie kan 
worden uitgevoerd door verpleegkundige of een 
sociaal/maatschappelijk opgeleide werker (Hbo plus een 
aanvullende opleiding casemanagement dementie). 
De uitvoering van het casemanagement is voor beiden gelijk. 
Belangrijk aandachtspunt: het lidmaatschap van BPSW, van 
de casemanagers maatschappelijk werk!!” 
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Agenda 

➢ 4 t/m 6 april: uw ketenregisseur is afwezig. 

➢ 9 april: deadline mailen declaratie uren casemanagement maart naar:  

debiteurenadministratie@dewever.nl 

➢ 23 april: 11:00 uur: werksessie ‘Invoering zorgstandaard jonge mensen met 

dementie in Midden-Brabant’. 

➢ 24 april: 11:30 uur overleg casemanagers team noord. 

➢ 26 april: 08:30 uur overleg casemanagers team Tilburg. 

➢ april: start casemanagement in de gemeente Gilze en Rijen. 

➢ 3 mei: 15:00 uur overleg casemanagers team zuid. 

➢ 15, 16 of 17 mei: inloop Hasseltveste voor aanvullingen op Meerjarenplan 

dementienetwerk. 

➢ 5 juni: 12:30, 13:30, 14:30 of 15:30 uur: bespreking concept meerjarenplan. 

➢ 30 juni: 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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