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Nieuwsbrief
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Beste Leden
Nu de coronapandemie voortduurt en we allemaal verlangen naar het normale leven willen wij u
met deze brief informeren over de voortgaande activiteiten en nieuwe ontwikkelingen in onze
zorgcoöperatie waarmee we een start gemaakt hebben vanaf 1 januari 2021.
Allereerst willen wij onze dank uitspreken voor al onze medewerkers die zich het afgelopen jaar en
ook nu nog onverminderd inzetten om de hulpverlening goed te laten verlopen.
Voor mensen die nog maar kort betrokken zijn bij onze coöperatie geven we een kort overzicht
over de ontstaansgeschiedenis.
Kort overzicht
Op 2 november 2005 is een begin gemaakt met het organiseren van kleinschalige zorg in de
gemeente Laarbeek vanuit de filosofie van wat genoemd wordt “familiezorg”, d.w.z dat de patiënt
en zijn familie centraal staan in de zorgverlening waaraan beroepsmatige zorg en deskundigheid
wordt toegevoegd zodat de eigen regie van de patiënt zo maximaal als mogelijk
gerespecteerd wordt.
In de loop der jaren is onze organisatie gegroeid en staan 25 medewerkers in vaste dienst van de
zorgcoöperatie klaar voor de zorgverlening. Onze kracht is dat wij werken met een kleinschalig en
een betrokken team met korte lijnen. Wij zijn makkelijk bereikbaar en kunnen zorg dan ook snel
inzetten. Tot uw Dienst heeft nog ruimte voor zorg in Laarbeek.
Met de gemeente Laarbeek zijn drie overeenkomsten gesloten nl. huishoudelijke ondersteuning;
begeleiding en Kort Verblijf.
Met zorgverzekeraars CZ en VGZ zijn contracten afgesloten voor de functie wijkverpleging en
vanaf 1 januari 2021 casemanagement dementie. Hierdoor kunnen we de indicatie stellen en
gecontracteerde zorg leveren.
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Nieuwe ontwikkelingen
1. Casemanagement dementie
Vanaf 1 januari 2021 zijn de contracten met de zorgverzekeraars CZ en VGZ uitgebreid met functie
casemanagement dementie.
Wat is een casemanager dementie?







Een casemanager dementie is een persoonlijk begeleider met een speciale opleiding. Hij of
zij is er voor de persoon met dementie én de mantelzorger.
De casemanager dementie is een speciaal opgeleide dementieverpleegkundige of sociaal
werker. Met beroepsprofielen en gecertificeerde opleidingen verbeteren de
beroepsgroepen de kwaliteit van hun vak.
Mensen met dementie mogen een beroep doen op een casemanager vanaf het
diagnosetraject. De begeleiding gaat door tot aan het overlijden of verhuizing naar het
verpleeghuis.
Casemanagement dementie wordt helemaal vergoed vanuit de basis zorgverzekering.

Wat doet de casemanager dementie?





Een casemanager is de steun en toeverlaat van mensen met dementie en hun
mantelzorgers. De casemanager volgt hen op de voet en kijkt met hen vooruit. De
casemanager biedt een luisterend oor, verwijst naar de juiste professionele instellingen en
organisaties in de regio, bemiddelt bij het regelen van (vrijwillige) hulp en helpt bij het
maken van lastige keuzes.
Op afgesproken tijden komt de casemanager bij de mensen thuis. Daarnaast is hij of zij
telefonisch en per e-mail bereikbaar voor hulp, ondersteuning en advies.
De meerwaarde van casemanagement dementie is wetenschappelijk bewezen. De hulp van
de casemanager zorgt ervoor dat mensen met dementie beter en langer thuis kunnen
wonen en langer actief blijven.

Voor Tot uw Dienst heeft Karin Spoorendonk de opleiding voor casemanager Dementie afgerond
en deze functie op zich genomen.
2. Eerste Lijns Verblijf
Zoals u in de pers heeft kunnen lezen is in Lieshout het zorgpension “Tijdelijk Thuis bij Kaat”
gerealiseerd. Tot uw Dienst is met Karin Huijgens een overeenkomst aangegaan om samen de zorg
te organiseren. Sinds 1 januari 2021 is de eerste gast opgenomen.
Met zorgverzekeraar CZ is een overeenkomst afgesloten voor Eerste Lijns Verblijf laag complex.
Het gaat om mensen die moeten herstellen na een ziekenhuisopname en nog niet naar huis
kunnen. Op indicatie van een huisarts of specialist kan de opname plaatsvinden. De consulent van
de gemeente Laarbeek kan ook een indicatie afgeven als de opname onder de WMO valt.
Met de gemeente Laarbeek is een overeenkomst afgesloten voor Kort Verblijf. Mensen die in
afwachting zijn van een intramurale opname of een korte periode niet zelfstandig kunnen wonen
zijn hiervoor geïndiceerd.

Karin Spoorendonk en Monique Hubrechsen nemen deze taak voor hun rekening in samenwerking
met Karin Huijgens.
3. Initiatiefgroep Gemeenschapskracht
Het toenemend aantal senioren, de grote druk op de zorg en de veranderingen in het
overheidsbeleid vraagt om een antwoord om de zorg toekomstbestendig te maken.
Het bestuur van Tot uw Dienst heeft daarom een initiatiefgroep gemeenschapskracht in het leven
geroepen. Het doel van de initiatiefgroep is om samen met de inwoners in de vier kernen van
Laarbeek de zorg voor elkaar te versterken en te verbinden met de beroepsmatige zorg.
Op wijk en buurtniveau zullen concrete activiteiten worden ontwikkeld en gestimuleerd om elkaar
te helpen. Zorg om het dorp in Mariahout is daarvoor een goed voorbeeld.

4. Overzicht van hulp door TUD
Voor de duidelijkheid geven we hier aan welke zorg TUD u kan bieden;
 Huishoudelijke zorg via wmo indicatie of zelf bekostigen
 Persoonlijke verzorging/verpleging (ook mogelijk als u niet bij CZ of VGZ verzekerd bent)
 Hulp vanuit de Wet Langdurige Zorg via een persoonsgebonden budget (PGB)
 Begeleiding door de case manager dementie
 Tijdelijk 24 uurs zorg via ‘Tijdelijk Thuis bij Kaat’
Wij maken u er op attent dat zorg vanuit het ziekenhuis of een huisarts standaard voor u geregeld
wordt. Wilt u dat TUD de zorg aan u geeft? Geeft u dit dan duidelijk aan. U heeft een vrije keuze in
het kiezen van een zorgaanbieder. Onze zorg is per direct te leveren. Weet u al dat u zorg nodig
heeft, vanwege b.v. een operatie, dan kunt u vooraf met ons contact opnemen via het algemene
nummer.
Informatie
Voor vragen en informatie over huishouding, verzorging, verpleging en opname bij Tijdelijk Thuis
bij Kaat kunt u contact opnemen met:
Algemene nummer is: 06-30640121
E-mail: wijk@ctud.nl

Wijkverpleegkundigen: Karin Spoorendonk en Monique Hubrechsen
Karin Huijgens, eigenaar Tijdelijk thuis bij Kaat:
Tel
: 06- 29 52 10 05
e-mail: info@byberry.nl

