
 

 

  

 

 
 
 
Aan de deelnemers van MOVIT 

 
 
Leiden, 30 juni 2011 
 
 
Betreft: Najaarscyclus voor Lokale Werkgroepleden MOVIT 
 

 
Geachte deelnemer, 
 
De overstap als oudere van een thuissituatie naar een verzorgingshuis valt niet mee. Daarom is het 

van belang dat zij of hij daar in goede medische handen is en weet dat het gehele multidisciplinaire 
team een optimale bijdrage levert aan de zorgkwaliteit. 

 
Wij zijn blij dat u deelneemt aan MOVIT en bent betrokken bij een Lokale Werkgroep (LWG). Zoals 
beloofd organiseren wij een aantal bijeenkomsten om het veranderingsproces waar u mee bezig bent 
te ondersteunen; de zogenaamde ’MOVIT najaarscyclus’. Op 6 september a.s. trappen wij af met een 
inspirerende bijeenkomst. Hier komen de deelnemers van de verschillende LWG bijeen zodat zij hun 
ervaringen onderling kunnen delen. Naast deze interactie wordt de stand van zaken vermeld. 
 

De drie daaropvolgende bijeenkomsten hebben een inhoudelijk thema dat is gericht op concrete ver-
beterpunten. Deze thema’s komen voort uit vraagstukken uit de LWG-bijeenkomsten. Wij bieden de 
cyclus aan als geheel voor alle leden van de inmiddels twaalf LWG. U kunt eventueel per module deel-
nemen.  
 

Hierbij treft u het programma voor 6 september aan en de data met de thema’s voor de overige bij-
eenkomsten. Deze vinden plaats in het LUMC, Burumazaal, tussen 16.00 en 18.00 uur. Na afloop is er 

een borrel. 
 
Aan de bijeenkomsten zijn geen kosten verbonden. Wij vragen u zich aan te melden zodat wij weten 
op hoeveel deelnemers wij kunnen rekenen. Voor huisartsen zijn de bijeenkomsten geaccrediteerd. 
 
 

Met vriendelijke groet, 
 
De projectgroep MOVIT, 
 
Monique Caljouw, Jacobijn Gussekloo,Marleen Kruijt-de Ruijter,  
Tony Poot, Claudia de Waard, Annet Wind  
 

 
 
 
Bijlagen: 

- Aanmeldformulier 
- Programma 
- Plattegrond LUMC 



 

 

  

 

 
 

Aanmeldformulier voor MOVIT najaarscyclus 
 

 
Ondergetekende geeft zich op: 
 
Naam:            m/v 
 

Beroep: 
Functie: 
 
Organisatie: 
 

Praktijkadres:  
 

Plaats:  
 
Telefoon:  
 
Fax:  
 

E-mailadres:   
 
Postadres (indien anders):  
Adres:  

Plaats: 

 

U bent: 
 Deelnemer van Lokale Werkgroep: …………………………………………………………………………………………. 

 
 Anders, nl…… 

 
 
Meldt zich aan voor: 
 
 6 september 2011 (Thema: Functionele diagnostiek) tussen 16.00 en 18.00 uur 

 
 29 september 2011 (Thema: Polyfarmacie) tussen 16.00 en 18.00 uur 

 
 13 oktober 2011 (Thema: MDO) tussen 16.00 en 18.00 uur 

 
 22 november 2011 (Thema: Wondbehandeling) tussen 16.00 en 18.00 uur 

 

 
 

Dit formulier volledig ingevuld retourneren 
per fax naar faxnummer: 071 5130590 

per e-mail: ghicks@reos.nl 
per post aan: Reos, Legewerfsteeg 10, 2312 GW Leiden  

Graag opgeven voor 30 augustus 2011 

 
 
 



 

 

  

 

 

 

Programma 6 september 2011 
 
Ter ondersteuning van de lokale werkgroepen (LWG) en om elkaar te inspireren bieden we dit najaar 
4 scholingen aan. De keuze voor deze onderwerpen is tot stand gekomen op grond van in de LWG 
genoemde knelpunten en wensen. Elk onderdeel wordt heel praktisch uitgewerkt, aansluitend bij de 

bestaande behoeften. De inspiratie komt uit good practices, zoveel mogelijk uit de eigen regio.  
Tijdstip: tussen 16.00 en 18.00 uur 
Locatie: LUMC, Burumazaal 
 
 
 

1. Welkom 

 

2. Korte impressie ervaringen LWG bijeenkomsten 

 

3. Terugkoppeling eerste resultaten metingen  

 

4. Presentatie scholingsprogramma LWG  

 

5. Functionele diagnostiek (interactief programma met oefenen zorgbehandelplan). 

Hieronder vindt u meer inhoudelijke informatie. 

 

6. Hoe houden we trendvolgers op de hoogte?  

 

7. Aantal huisartsen per verzorgingshuis  

 

8. Vervolg voortgang  

 

9. Sluiting 

 

10. Borrel 

 

 



 

 

  

 

Beschrijving inhoudelijke thema’s van MOVIT najaarscyclus 
 

Datum Thema Korte omschrijving 

   

6 september  Functionele diagnostiek Bij ouderen schiet het ziektegericht denken vanuit het me-
disch model te kort. Voor veel ziekten geldt dat ouderen zo 
goed mogelijk ingesteld zijn en dat er niet veel ‘winst’ meer 
valt te behalen. Juist dan is het belangrijk om functioneel te 
denken, door je te richten op vragen als: 
 Wat is voor de oudere zelf belangrijk met het oog op de 

kwaliteit van leven? 
 Wat gaat goed en hoe kunnen we dat versterken? 
 Hoe kunnen we andere problemen compenseren? 
 Wat betekent dat voor de behandeling en begeleiding? 
 Hoe regel je dit binnen de setting van het verzorgings-

huis? 
  
Doelgroep: De scholing is voor iedereen die met ouderen 
werkt. Huisartsen, neem je praktijkondersteuner mee! 

 

29/9 (onder 

voorbehoud) 

 

Polyfarmacie, logistiek en 

organisatie 

Wat het jaarlijks medicatiereview inhoudt en hoe u dat doet, 
heeft u vast gehoord via andere kanalen. Het gaat in deze 
scholing vooral om de logistieke organisatie.  
We bespreken de praktische uitvoering van:  

 Het actueel en toegankelijk houden van de medicatielijst 
 Doorvoeren van wijzigingen zó, dat iedereen ervan op de 

hoogte is en er geen fouten optreden in de uitvoering 
 Eenduidig beleid m.b.t. aflevering en controle op inname 

en de taak die een ieder hierin heeft 
 
Doelgroep: Deze scholing is voor huisartsen, apothekers en 
ondersteunend personeel, inclusief verzorgenden. 
 

13/10 

 

Essentie MDO 

 

Het multidisciplinair overleg (MDO) kent vele vormen en vaak 
hebben de verschillende deelnemers verschillende wensen. 
Wat is een vorm die voor iedereen werkt? Wie zit er dan om 
tafel? Is er wel een tafel? Waar gaat het nou in essentie om 
en hoe doe je dat? Wat is er voor nodig om het georganiseerd 
te krijgen? Aan de hand van inspirerende voorbeelden krijgen 
we antwoorden op deze vragen.  
 
Doelgroep: Voor iedereen die bij de patiëntenzorg in verzor-
gingshuizen is betrokken. 
 

22/11  (on-

der voorbe-

houd) 

 

Wondbehandeling (inclu-

sief regionale afstemming) 

 

Ook deze vraag komt uit de lokale werkgroepen. Er zijn ver-
schillende protocollen voor wondbehandeling in onze regio. 
Het is voor alle deelnemers handig om afstemming te krijgen 
over aanpak en materialen. Wat zijn goede, praktische en 
betaalbare oplossingen? Dat vergt natuurlijk wel de bereid-
heid tot het loslaten van oude gewoonten. ‘Zo doen we het 
altijd’ is geen argument! Wat is er nodig voor een effectieve 
uitvoering? 

 
Doelgroep: Voor huisartsen, apothekers en ondersteunend 
personeel, inclusief verzorgenden. 
 

 

 
 
 
 
 
 


