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Een oudere persoon steunen en passende zorg bieden  

kan alleen als alle betrokkenen weten wat die persoon wil en nodig heeft,  

zonder dat het iedere keer opnieuw gevraagd en verteld moet worden.  

Integrale zorg en ondersteuning is informatie delen! 

 

Maar hoe? Deze MOVIT-bijeenkomst helpt u weer stappen maken: 

‘Integrale zorg en ondersteuning voor ouderen in de wijk: informatie delen!’ 
 

 

Beste heer/mevrouw, 

 

De vraag hoe zorg en ondersteuning voor ouderen met complexe hulpvragen te organiseren is  

onverminderd actueel. Zowel binnen MOVIT-XM als daarbuiten zijn er volop initiatieven in gang, om de 

samenwerking tussen zorg en welzijn in de wijk verder vorm te geven. Voor goede samenwerking is het 

delen van informatie essentieel!  

 

Niet iedereen hoeft toegang tot alle informatie te hebben, maar wie heeft welke informatie en welke 

informatie is wel belangrijk om te delen? Hoe doe je dat? Wat kan en mag hierin? Wat is haalbaar en 

wenselijk voor de hulpverlener en de ouderen? Zijn er nieuwe ICT-applicaties nodig of kan het ‘low tech’? 

  

Deze vragen komen aan bod tijdens de MOVIT-bijeenkomst op maandagmiddag 3 november a.s..  

 

Programma:  

Onze ervaring is dat onduidelijkheid over wat wel en niet mag bij het delen van informatie, verdere 

oplossingsgerichte gesprekken frustreert. Daarom krijgt u een heldere uiteenzetting over de (juridische) 

mogelijkheden en spelregels. Een deskundige jurist zal ons laten zien dat er meer mogelijk is dan we 

denken en waar de juridische grenzen liggen.  

 

In kleinere groepen verkent u de behoeften en bereidheid tot het delen van informatie. De wensen en  

behoeften van  ouderen zijn leidend. Plenair wordt geconcludeerd wat er nodig voor is om deze 

broodnodige informatie uitwisseling meteen in gang te kunnen zetten. Aan het eind van deze 

bijeenkomst heeft u inzicht in:  

 Welke informatie er bij wie beschikbaar is 

 De onderlinge bereidheid om informatie te delen 

 Wanneer u welke informatie mag delen.  

Tevens discussiëren we over de manier waarop dit zou kunnen en krijgt u inspiratie en handvatten om 

met uw lokale partners verder aan de slag te gaan in uw eigen netwerk.  

 

Voor wie: 

De MOVIT-bijeenkomsten zijn gericht op alle betrokkenen bij zorg en ondersteuning, zowel uit de 

verzorgingshuizen als uit de wijk. Denk hierbij aan ouderen(vertegenwoordigers), huisartsen, 

praktijkondersteuners, specialisten ouderengeneeskunde, apothekers, verzorgenden en 

verpleegkundigen, maatschappelijk- en welzijnswerkers, ouderenadviseurs, gemeente ambtenaren, 

managers, financiers etc.  

  

Stuur deze ook door aan collega’s of overige geïnteresseerden in uw organisatie en/of netwerk. 
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Datum en locatie: 

Datum  : Maandag 3 november 2014 

Tijd      : 15.30-18.00 uur (ontvangst vanaf 15.00 uur, aansluitend een borrel) 

Locatie : LUMC, gebouw 3, Burumazaal 

  

  

Accreditatie en kosten: 

Aan de scholing zijn geen kosten verbonden.  

Accreditatie wordt aangevraagd voor huisartsen en specialisten ouderengeneeskunde.  

Overige deelnemers kunnen een certificaat van deelname ontvangen.  

 

 

Aanmelden: 

Indien u zich nog niet heeft aangemeld, kunt u dit doen bij Claudia de Waard: c.s.de_waard@lumc.nl  

O.v.v. naam, functie, organisatie, e-mailadres en telefoonnummer. 

Enkele dagen voorafgaand aan de scholing ontvangt u een bevestiging van deelname. 

 

 

 

 

 

 

 

Graag tot 3 november, 

Met vriendelijke groeten, 

 

Tony Poot 

Annet Wind 

Jacobijn Gussekloo 

Claudia de Waard  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contact: 

Afdeling Public Health en Eerstelijnsgeneeskunde (PHEG)  

Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) 

Hippocratespad 21, Postzone V0-P, Postbus 9600, 2300 RC, Leiden 

T: 071 - 526 8444 

E: c.s.de_waard@lumc.nl 

 

 

 


