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versterkte schakels



Ook in 2021 heeft covid de agenda van veel zorgorganisaties bepaald. 
Bestuurders, managers en zorgprofessionals in Midden-Brabant 

hebben intensief samengewerkt om de zorg voor covidpatiënten en 
de reguliere zorg zo goed mogelijk te kunnen blijven verlenen. 

We hebben samen laten zien en ervaren dat samenwerking over de 
grenzen van de eigen organisaties heen meer dan ooit noodzakelijk is 

en ons ook mooie nieuwe kansen biedt. 

Onze regiovisie ‘Sterke Schakels in Zorg’ hebben wij samen verder 
kunnen operationaliseren en implementeren. Zoals u in dit jaar-

verslag kunt lezen, zijn er in al onze vier de programmalijnen mooie 
stappen gezet: de schakels zijn versterkt!

Door de toenemende druk op de zorg is ook duidelijk geworden 
dat ‘het terugdringen van de zorgvraag’ door meer in te zetten op 

preventie en het stimuleren van de zelfredzaamheid van burgers, erg 
belangrijk is. Dit in nauwe samenwerking met welzijnsorganisaties en 

gemeenten. Thema’s waarmee wij in 2022 verder aan de slag gaan.

Tonny de Groot, directeur Zorgnetwerk Midden-Brabant

Het Zorgnetwerk Midden-Brabant staat voor goed afgestemde zorg 
in de regio. We bekijken de gezamenlijke zorguitdagingen in Midden- 

Brabant. Daarvoor zetten we programma’s in die de zorg en de 
behandeling zo  optimaal mogelijk op elkaar afstemmen. Dat doen wij 

samen met de zorgprofessionals, mantelzorgers en zorgvragers en in 
afstemming met onze partners: de gemeenten, verzekeraars, 

welzijnsorganisaties en woningbouwcoöperaties.

VOORWOORD 1

ZORGNETWERKMB.NL

https://www.zorgnetwerkmb.nl/wp-content/uploads/2020/09/Sterke-schakels-in-de-zorg.pdf
http://www.zorgnetwerkmb.nl
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In 2021 hebben we ons aangesloten bij RSO Nederland: 
de koepelvereniging voor samenwerkingsorganisaties die 

zich bezighoudt met de regionale gegevensuitwisseling. 
We zijn daardoor nauw betrokken bij landelijk initiatieven 

en voor landelijke en regionale organisaties een 
eenvoudig aanspreekpunt.

Het eerste programma waarmee we gestart zijn, is 
eOverdracht en PGO. In 2021 hebben we gezamenlijk met 

het ETZ, het Amphia Ziekenhuis, Thebe, De Wever, Mijzo 
en Het Laar plannen gemaakt, de subsidieaanvraag 

hiervoor verkregen en leveranciers gecontracteerd voor 
de realisatie in 2022. 

Daarnaast zijn we druk geweest met een verkenning 
naar een gezamenlijke ‘zorgnetwerkomgeving’ en met 

een onderzoek naar de status van informatie-uit-
wisseling rondom medicatie in de regio. Beide punten 

staan komende jaren zeker op de agenda. 

Met Zorgen doen we Samen hebben we een 
bestuurlijk platform gecreëerd waar gemeenten en 
zorgpartijen elkaar structureel ontmoeten en knel-
punten die samenwerking in de weg staan oplossen. 
Naast dit bestuurlijke platform, is er ingezet op 
informatiedeling en opschaling van good practices. 
Door informatie te bundelen en te delen, ontstaat een 
lerend regionaal netwerk, waarmee elke organisatie zijn 
voordeel kan doen. 

In 2021 hebben we kennis rondom de verbinding zorg 
en sociaal domein verspreid via drie webinars. Hierbij 
stond naast kennisverrijking ook het delen van goede, 
regionale voorbeelden centraal. Met 80 tot 100 kijkers 
per webinar en een evaluatiecijfer van een 8 zien wij dat 
deze manier van informeren voorziet in een behoefte. 
In 2022 blijven we webinars organiseren. 

PROGRAMMALIJN ZORGEN DOEN WE SAMEN

ZORGEN DOEN 
WE SAMEN

RSO MIDDEN-
      BRABANT

PROGRAMMALIJN REGIONALE GEGEVENSUITWISSELING 
                                                EN ONDERBOUWD MET DATA
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https://www.zorgnetwerkmb.nl/projecten/rso-midden-brabant/eoverdracht-en-pgo/
https://www.zorgnetwerkmb.nl/projecten/zorgen-doen-we-samen/webinars-sociaal-domein-en-zorgdomein/
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Om kwetsbare ouderen die (tijdelijke) vervolgzorg nodig 
hebben zo dichtbij huis als mogelijk, op het juiste moment 

de meest passende zorg te bieden, zijn vanuit Doorstroom 
verschillende activiteiten (door)ontwikkeld. Verwijzers krijgen 

bij het vinden van beschikbare vervolgzorg realtime onder-
steuning met de ZorgbedMB-app. Die breidde in 2021 uit 

met inzicht in de capaciteit van wijkverpleging. De wekelijkse 
wachtlijstbespreking tussen ETZ en VVT-organisaties heeft 

het aantal patiënten dat wacht op vervolgzorg aanzienlijk 
gereduceerd. 

Vanuit doorstroom was er een eerste inventarisatie over de 
ontwikkeling van een regionaal capaciteitsdashboard. Daar-

naast is het project warme overdracht ETZ-breed uitgerold 
in samenwerking met Thebe, De Wever en Mijzo. Tot slot 

hebben de partners ook constructief samengewerkt in de 
zorgketen voor covid-patiënten: onder meer de samen-

werking tussen de wijkverpleging en het ziekenhuis is 
geïntensiveerd. 

PROGRAMMALIJN DOORSTROOM

DOORSTROOM

WONDZORG 
PROGRAMMALIJN TRANSMURALE KETENS
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Het WEC heeft in 2021 een formele basis gekregen 
door de ondertekening van de samenwerkings-
overeenkomst door Thebe en De Wever. Tevens is 
samenwerking met het WEC in West-Brabant verkend. 
De zorgverzekeraar heeft ook voor 2022 de financie-
ring van de regiefunctie complexe wondzorg goed-
gekeurd, ondanks landelijke ontwikkelingen rondom 
afbouw regiefunctie, een mooi resultaat dat laat zien 
dat ook zij vertrouwen hebben in de geleverde kwali-
teit. Daarnaast zijn er inhoudelijk mooie stappen gezet: 
zo zijn er geactualiseerde en nieuwe praktijkkaarten 
voor aandachtsvelders wondzorg en medewerkers 
beschikbaar in de huisartsenpraktijken (onder meer 
basis wondbehandeling en diabetisch verwijsmodel) 
beschikbaar. In samenwerking met Nivel en PrimaCura 
is er bij ZonMW een projectvoorstel rondom wondzorg 
ingediend.

https://www.zorgnetwerkmb.nl/projecten/de-zorgbedmb-app/
https://www.zorgnetwerkmb.nl/projecten/wondzorg/praktijkkaarten-downloads-en-links-wondzorg/
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Er waren 285 zorgvragers die in 2021 de Praktijk voor 
Levensvragen vonden. De geestelijk verzorgers boden 

in totaal 1182 uur ondersteuning aan mensen thuis. De 
aanvragen kwamen uit alle gemeenten verspreid over 

de regio binnen. 
2021 was het jaar van het dreigende subsidie-

plafond. Door een wat terughoudender inzet door de 
geestelijk verzorgers in het laatste kwartaal, bleef de 

overschrijding van het beschikbare budget beperkt. 
Het tekort kon worden opgevangen dankzij onder 

meer een financiële bijdrage van het Bergmanfonds. 

Doordat VWS ingezet heeft op schaalvergroting gaat 
de Praktijk voor Levensvragen Midden-Brabant vanaf 

2022 samen met de centra voor levensvragen Noord-
oost- en Zuidoost-Brabant verder onder de naam 

Centrum voor Levensvragen Oost-Brabant i.o.

PRAKIJK VOOR
LEVENSVRAGEN

PROGRAMMALIJN TRANSMURALE KETENS

Ook in 2021 vormde het transmuraal zorgpad de rode draad 
voor alle activiteiten van dit netwerk. De belangrijkste 
speerpunten en voorwaarden voor goede palliatieve zorg 
blijven het tijdig signaleren, markeren en het voeren van 
levensfasegesprekken over palliatieve zorg (vroegtijdige 
zorgplanning). 
Vier partnerorganisaties brachten hun beginsituatie in kaart 
en zetten stappen om palliatieve zorg structureel te 
ver-ankeren in organisatiebeleid en zorgprogramma’s. 
In de samenwerking via Samendraads is een regionaal zorg- 
en behandelwensenformulier ontwikkeld. De set marke-
ringskaarten palliatieve zorg is uitgebreid met kaarten over 
palliatieve zorg bij dementie en de ziekte van Parkinson.
Omdat kwaliteit van palliatieve zorg begint bij deskundige 
professionals, blijven we onverminderd investeren in het 
delen van kennis. Met 24 ambassadeurs en 14 partner-
organisaties realiseerden we circa 10 scholingsactiviteiten. 

PROGRAMMALIJN TRANSMURALE KETENS

NETWERK 
PALLIATIEVE ZORG

https://centrumvoorlevensvragen-oostbrabant.nl/
https://www.zorgnetwerkmb.nl/projecten/netwerk-palliatieve-zorg-midden-brabant/transmuraal-zorgpad/


Onder de vlag van het DementieNetwerk vonden er 
weer talrijke activiteiten plaats. De belangrijkste vijf op 

een rijtje: 

• Ketenzorg dementie, c.q. casemanagement dementie: 
zo’n 25 casemanagers hadden aan het einde van het 

jaar 871 mensen met dementie thuis in begeleiding. Dat 
is 14% meer dan eind 2020. 

• Huisartsen, wijkverpleegkundigen en casemanagers 
hebben de zorgpaden 1 en 2 dementie geëvalueerd: ze 

werken nog altijd goed, maar er is behoefte aan betere 
voorlichting. 
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PROGRAMMALIJN TRANSMURALE KETENS

DEMENTIENETWERK 

• Vanuit het project Jonge Mensen met Dementie zijn 
professionals van Mijzo, Thebe en De Wever aan de slag 

geweest om bedrijfs- en huisartsen alerter te maken op 
het herkennen van dementie bij jonge mensen 

• Het project ‘bouwen aan vertrouwen’: ondersteu-
ning bij dementie voor mensen met een niet-westerse 

migranten achtergrond, is ondergebracht bij het project 
GGoud van de gemeente Tilburg.

• ‘Groen & Grijs’, kookworkshops voor grootouders met 
dementie en kleinkinderen, is omarmd door 

De Wever. De mogelijkheden om de formule ook voor 
andere doelgroepen in te zetten, naast ouderen 

met dementie, worden in 2022 verder uitgezocht en 
doorontwikkeld.



7

In het kader van het project VergetenTalent heeft de 
talentmakelaar ruim tien organisaties bereid 
gevonden om mensen met dementie, jonger dan 65 
jaar, plaats te bieden om vrijwilligerswerk te doen. 
Acht kandidaten hebben daadwerkelijk een plek 
gevonden. Zij gaven aan dat zij hierdoor - ondanks 
de diagnose dementie op jonge leeftijd - bevestiging 
krijgen dat zij nog veel zelf kunnen en nog veel kunnen 
betekenen. 
“Ik moet zeker nog veel leren, maar ik krijg daar dan 
ook de kans voor. Dat geeft me een goed gevoel. 
Daarom ben ik blij dat ik met behulp van de talentma-
kelaar op deze plek terechtgekomen ben!”, aldus een 
kandidaat. De talentmakelaar: “Voor nu ligt de focus 
op vrijwilligerswerk. In de toekomst is het mooi als dit 
wordt uitgebreid met aanpassingen in je eigen werk.”

In het project Technologie bij dementie thuis is een 
top 10 geselecteerd van producten die effectief be-

wezen en voor iedereen toegankelijk zijn. 

Medido, een medicijndispenser, is daar een goed voor-
beeld van. Deze dispenser wordt steeds vaker ingezet 

in de thuissituatie. Het bevordert de zelfredzaamheid 
en zelfstandigheid van de mensen enorm. 

Zorgprofessionals halen van de site de benodigde 
informatie om mensen thuis te adviseren en om het 

thuis blijven wonen te ondersteunen. 

Samen met een klankbordgroep, bestaande uit tien
professionals van verschillende organisaties en 

disciplines uit alle gemeenten van regio Midden-
Brabant, zijn we tot deze resultaten gekomen.

TECHNOLOGIE BIJ
DEMENTIE THUIS

PROGRAMMALIJN TRANSMURALE KETENS

PROGRAMMALIJN TRANSMURALE KETENS

VERGETENTALENT



Het jaar 2021 begon met een inspirerende kennis-
makingsronde langs het veld door de nieuwe voorzitter 
en programmamanager. De opgehaalde adviezen en 
ideeën zijn meegenomen in het nieuwe Meerjarenplan.

We hebben sociale media aangewend om ons netwerk 
onder de aandacht te brengen en onze doelgroep te 
informeren. Zo hebben we een webinar opgenomen voor 
Café Brein en is onze regionale website NAH-loket 
vernieuwd, met daarop ons eigen logo dat in 2021 is
gemaakt. Op deze site staat informatie over NAH en over 
(de inzet van) ervaringsdeskundigheid. Ook ons regionale 
trainingsaanbod staat erop en de sociale kaart 
Zorgaanbod Midden-Brabant. 

Wil je in een paar minuten helemaal bijgepraat worden? 
Kijk dan naar onze korte terugblik op 2021. PROGRAMMALIJN TRANSMURALE KETENS

HERSENLETSEL
NETWERK

PROGRAMMALIJN TRANSMURALE KETENS

GERIATRISCH
      NETWERK

Dit netwerk functioneerde ook in 2021 weer als een zeer 
waardevol platform, waar professionals en managers uit 

de wijkverpleging, huisartsenzorg, verpleeghuizen, GGz en 
ziekenhuizen elkaar ontmoeten, kennis delen en ervaren 

knelpunten uit de praktijk oppakken. 
Afspraken over crisiszorg voor ouderen thuis met psycho-

geriatrische problemen zijn aangepast. De raamover-
eenkomst voorbehouden handelingen Midden-Brabant is 

ondertekend. Hierin zijn afspraken tussen de VVT-sector, 
het ziekenhuis en de huisartsen over het uitvoeren van 

voorbehouden handelingen vastgelegd. 
De ZorgbedMB-app is geëvalueerd. Dit heeft onder meer 

geresulteerd in een uitbreiding van de app met andere 
vormen van vervolgzorg/bedden. Een voorlichtings-

campagne met als doel zorgprofessionals de weg te 
wijzen in het complexe veld van regelingen, is in voor-

bereiding.8

https://www.zorgnetwerkmb.nl/wp-content/uploads/2018/02/Meerjarenplan-HLN-2021-2022.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=OW0Al8N_ab0
https://www.nah-loket.nl/
https://www.nah-loket.nl/zorgaanbod-midden-brabant/
https://www.youtube.com/watch?v=3CHvcyN7-C0&t=23s

