
1 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het laatste nieuws: 
 Nieuwe casemanager dementie: Lucy de Graaf, stelt zich voor 
 Onvergetelijke kookclub van Alzheimer NL: data dit najaar. 
 Ken je het crisis interventieteam (CIT) van Farent al? 
 Nieuwe werkinstructie bij WZD-IBSen. Wat betekent dit voor jou? 
 Resultaten pilots Dementievriendelijke gemeente Den Bosch 
 TV uitzending over dementie op jonge leeftijd 
 Standby thuiszorg levert nu ook zorg in natura. 
 Hersenonderzoek start een studie: ‘Dementie nu zorgen voor later’. Respondenten gezocht 

voor een interview van een uur 
 Symposium: passende zorg op 7 maart 2023 
 Artikelen: 

o Ook als je oud bent en zorg nodig hebt, wil je aangeraakt worden. 
o Stevig staan bij tweebenig werken in netwerken (1 been in je eigen organisatie, 1 been 

in een netwerkorganisatie) 
o Kabinet stelt paal en perk aan schijnzelfstandigheid in de zorg 
o Urgentie verduurzaming blijft achter in de zorg 
o Alzheimer Cafés, Dementie Vriendelijke Gemeenschap (DVG) en Sociale Benadering 

Dementie (SBD). 

  
 

GEZAMENLIJKE  NIEUWSBRIEF 
NETWERK DEMENTIE 

TRANSMURALE NETWERK ‘FIJN LEVEN’ 

ALZHEIMER NEDERLAND, REGIO ’S-HERTOGENBOSCH-BOMMELERWAARD 

 

 
 

 

Vooraf: Deze eerste gezamenlijke nieuwsbrief is het resultaat van constructief overleg 

tussen drie partners én van hun wil om samen te werken waar dat zinvol is. Het werk dat we 

ieder afzonderlijk doen ligt logischerwijs in elkaars verlengde. We beschouwen het initiatief 

als een pilot die we over een half jaar evalueren.  

Rectificatie vorige nieuwsflits: 
In de tekst over het Zorgpad Parkinson 
in het JBZ, stond dat de ‘psychiater en 
neuroloog’ samen overleggen. Dit 
moeten de ‘geriater en neuroloog’ zijn. 
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1. Nieuwe casemanager dementie: Lucy de Graaf, stelt zich voor 

Mag ik mij even voorstellen, mijn naam is Lucy de Graaf, sinds 1 september werkzaam als 
casemanager dementie bij Vivent. Mijn werkgebied omvat voornamelijk de regio Boxtel en 
Vught.  
Zelf woon ik in het mooie Helvoirt, samen met mijn man. Ben 32 lentes jong en een actieve 
schaatsster en ik rijd met regelmaat marathons.  
Voorheen ben ik bijna 7 jaar werkzaam geweest als wijkverpleegkundige in Boxtel (Vivent). 
Daarvoor heb ik drie jaar gewerkt op een kleinschalige woongroep voor mensen met 
Psychogeriatrie.  
Ik heb heel veel zin in deze nieuwe uitdaging en hoop jullie snel te leren kennen.  
  

2. Onvergetelijke kookclub van Alzheimer NL: data dit najaar 

Deze Onvergetelijke Kookclub voor thuiswonende mensen met dementie en hun naaste wordt 
door deze doelgroep zeer gewaardeerd! 

In de maanden november en december vinden deze gezellige bijeenkomsten niet op de 4de 
maandag van de maand plaats , maar de 3de  maandag . Dus op 21 november en 19 december.  
Zie de flyer! 
 

3. Ken je het crisis interventieteam (CIT) van Farent al? 
Het CIT is een integraal team dat 24/7 bereikbaar en inzetbaar is voor mensen die (acuut) psychosociale 
ondersteuning nodig hebben. 
Het CIT kan snel worden ingezet, is kortdurend en is gericht op beeldvorming, crisisinterventie, regie en 
toeleiding naar passende zorg. 
Het kan dus zijn dat het CIT team in beeld is voordat een zorgverlener betrokken is, maar natuurlijk kun 
je het CIT ook betrekken om mee denken bij zeer zorgelijke en urgente situaties om (hopelijk) crisissen 
te voorkomen. 
  
Elke gemeente heeft een eigen loket hiervoor onder kantoortijden. (nieuws hierover volgt in een 
volgende nieuwsbrief.) 
Buiten kantoortijden is het CIT bereikbaar.  
Zie de flyer, ook voor hun hele werkgebied. 
  

4. Nieuwe werkinstructie bij WZD-IBSen. Wat betekent dit voor jou? 
Cliënten die acuut in crisis raken en waarbij verzet is tegen opname; een drama voor deze mensen en 
hun naasten, en als professional hoop je het ook weinig mee te maken. 
Maar als het toch gebeurt…weet dan wie je moet bellen en welk traject er dan in gang wordt gezet. 

Zie de werkinstructie via deze link:  https://iedereen-zorgt.nl/protocol/ 
Sla de link op en deel deze au met je collega’s! 
  

5. Resultaten pilots Dementievriendelijke gemeente Den Bosch 
Veel gemeentes willen Dementievriendelijk worden. In Den Bosch heeft hier een pilot voor gedraaid in 
3 wijken: Binnenstad, Zuid en Schutskamp. En nu ook Rosmalen centrum. 
De pilots worden gecontinueerd, waarbij de gemeente nauw samenwerkt met de opbouwmedewerkers 
van Farent en lokale partijen en vrijwilligers (Alzheimer Nederland regio ’s-Hertogenbosch-
Bommelerwaard). 
 
Enkele voorbeelden: 

 Diverse winkeliers en medewerkers hebben de GOED training gevolgd om beter om te kunnen 
gaan met een klant met dementie 

 Er zijn bijeenkomsten, festivals en borrelmiddagen georganiseerd voor bewoners. 

https://iedereen-zorgt.nl/protocol/
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 De huiskamer “bij Katrien’ is dementievriendelijk geworden 
 Het Geheugenhuis in Huis073 draait al een tijdje met informatie en activiteiten 

  
6. TV uitzending over dementie op jonge leeftijd 

In de talkshow 'Hilde' is een interview gehouden met een echtpaar, een casemanager dementie en de 
voorzitter van het kenniscentrum dementie op jonge leeftijd. 
De moeite waard om te kijken: https://www.youtube.com/watch?v=XVRhoKfQPI0&t=1936s  
  

7. Standby thuiszorg levert nu ook zorg in natura. 
Standy Thuiszorg heeft de afgelopen jaar zorg in PGB geleverd, maar geeft aan dit nu ook in natura de 
kunnen leveren. 
Zij bieden blokzorg vanuit de WLZ, gericht op een combinatie van verzorging, verpleging en begeleiding. 
Met name aan mensen met dementie. 
Zie de flyer. 
 

8. Hersenonderzoek start een studie: ‘Dementie nu zorgen voor later’. Respondenten gezocht voor 
een interview van een uur 

Dementie: nu zorgen voor later - Hersenonderzoek.nl 
Het is belangrijk om wensen voor toekomstige zorg vroegtijdig te bespreken. Zo kunnen zorgverleners 
zorg geven die het best bij de persoon met dementie past. De COVID-19 pandemie heeft onderstreept 
hoe belangrijk het bespreken van wensen voor toekomstige zorg is.  
Momenteel is nog weinig bekend over hoe dit gesprek het beste gevoerd kan worden. 
Tijdens het onderzoek vullen deelnemers eenmalig samen met een onderzoeker een vragenlijst in. Dit 
duurt ongeveer een uur. Van uw naaste vragen wij om eens in de drie maanden een vragenlijst op 
papier of online in te vullen. 
  

9. Symposium: passende zorg op 7 maart 2023 
Passende zorg is het nieuwe credo. Maar wat betekent dat en hoe doe je dat? 
Daar gaat dit symposium over: https://ods-mailing.springer-
sbm.com/viewer?tid=TIDP1699237X818EBEBBE1DC4520933779FA2D80AD92YI4 
  

10. Artikelen: 
o 'Ook als je oud bent, wil je aangeraakt worden' (vilans.nl) 
o Stevig staan bij tweebenig werken in netwerken (vilans.nl) (1 been in je eigen 

organisatie, 1 been in een netwerkorganisatie) 
o Kabinet stelt paal en perk aan schijnzelfstandigheid in de zorg  - Skipr 
o 'Urgentie verduurzaming blijft achter in de zorg' - Skipr 

 
 

11. Alzheimer Cafés, Dementie Vriendelijke Gemeenschap (DVG) en Sociale Benadering Dementie 
(SBD). 

 

In onze Alzheimer Café regio’s (Bommelerwaard, Den Bosch en ‘t Groene Woud)  vindt er een 
bezinning plaats op alle activiteiten en de onderlinge verhoudingen. Met gemeenten, 
welzijnsorganisaties, de V&V-organisaties en de regionale  afdeling van Alzheimer Nederland wordt 
nagegaan hoe de samenwerking en de onderlinge afstemming is tussen dit gevarieerde aanbod aan 
activiteiten. Er is een tendens naar meer wijkgerichte en dorpskerngerichte benadering bij de DVG 
en de SBD. Nagegaan wordt o.a. hoe de hoogwaardige kwaliteit van informatie en ontmoeting van 
het Alzheimer Café zich hiertoe verhoudt. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=XVRhoKfQPI0&t=1936s
https://hersenonderzoek.nl/lopende-onderzoeken/dementie-nu-zorgen-voor-later/
https://ods-mailing.springer-sbm.com/viewer?tid=TIDP1699237X818EBEBBE1DC4520933779FA2D80AD92YI4
https://ods-mailing.springer-sbm.com/viewer?tid=TIDP1699237X818EBEBBE1DC4520933779FA2D80AD92YI4
https://www.vilans.nl/actueel/nieuws/ook-als-je-oud-bent-wil-je-aangeraakt-worden?utm_source=spotler&utm_medium=email
https://www.vilans.nl/actueel/verhalen/stevig-staan-bij-tweebenig-werken-in-netwerken?utm_source=spotler&utm_medium=email
https://www.skipr.nl/uitgelicht/kabinet-stelt-paal-en-perk-aan-schijnzelfstandigheid-in-de-zorg/?daily=1&utm_medium=email&utm_source=20221120+skipr+weekly+nieuwsbrief-&utm_campaign=NB_SKIPR&tid=TIDP1698019XC132EFC35ECC44F3A6EF26A9E6713E75YI4
https://www.skipr.nl/uitgelicht/grant-thornton-urgentie-verduurzaming-blijft-achter-in-de-zorg/?utm_medium=email&utm_source=20221120%20skipr%20weekly%20nieuwsbrief-&utm_campaign=NB_SKIPR&tid=TIDP1698019XC132EFC35ECC44F3A6EF26A9E6713E75YI4

