
Multidisciplinair samenwerken  
voor ouderen in de wijk 

 
Wat wil de oudere zelf? 

 
Dinsdag 7 februari 2017  

Marlou Wallast  
Jacqueline Keijser 
Paula Gerring 
Mieke van Riel 
Annet Wind    



  

Welkom 



    Doel MOVIT MD 

  Lokale persoonsgerichte, passende, proactieve, 
samenhangende zorg en ondersteuning in de 
ouderenzorg en daarmee: 
 

• Verbeteren van de samenwerking en kwaliteit van de 
eerstelijnszorg rondom zelfstandig wonende 
kwetsbare ouderen binnen de wijk. 

• Kwetsbare ouderen in beeld hebben door vroegtijdige 
signalering van de zorgverleners binnen het netwerk 
en de mantelzorgers 

• Ontdubbelen van de zorg, zorg op de juiste plek, 
samenhang in de zorg, vermindering van acute zorg 
 



 Programma 

17.00  Welkom  
17.05  Joris Slaets over ouderen en eigen regie   
17.35 Panelgesprek  
18.05  Het vlindermodel 
 
18.15  Pauze met een lichte maaltijd 
 
18.35  Wijksessies 
19.15  Plenaire terugkoppeling 
19.30  Borrel  

 



Lezing Joris Slaets  

 



 Panelgesprek 

Panelleden: 

Oudere  Mieke van Riel   

Zorg   Caroline Groffen (kaderhuisarts  
  ouderengeneeskunde) 

Welzijn  Frank van Rooij (directeur Radius) 

Onderwijs  Joris Slaets (hoogleraar    
  ouderengeneeskunde en directeur van 

  Leyden Academy)  

 



 
De oudere is een gelijkwaardige 

samenwerkingspartner in zorg en 
welzijn 

 

  Stelling I 



 
 
 

Binnen de zorgsector wordt te weinig 
aandacht besteed aan de verwijzing 

naar welzijn 
 
 

  Stelling II 



  Stelling III 

Bij het inzetten van zorg of welzijn 
moet een professional  

alle mogelijkheden voorleggen, 
inclusief de optie nietsdoen en 

consequenties daarvan  
 



 Vlinder model 



Ouderenadviseur /  
Maatschappelijk werker 

Huisart
s 

POH 

Logopedie 

Psycholoog 

Ergotherapie 

Fysiotherapie 

WMO:Individuele Voorzieningen / 
Woningaanpassingen 

Huishoudelijke hulp  

Thuiszorg:  
verzorging & verpleging  

Zorginstelling: 
Verzorgingshuis / Verpleeghuis 

Wijkverpleegkundige  
 

Vrijwillige Hulp- en 
Dienstverlening 

Omgeving/  
Sociaal netwerk 

Geriater 

Internist Ouderen 
geneeskunde 

Casemanager PG 

Specialist 
Ouderengeneeskunde 

Dagbehandeling 

Ontmoetingscentrum 
Dementie 

Diëtist 

Geestelijk verzorger (dominee, 
pastoor, Imam, humanist etc.) 



   Wijkessies 
1. Invullen Vlindermodel 
 
2. Eigen regie 
Hoe wordt de oudere nu betrokken in de zorg en welzijn? Hoe zorg je dat er gebeurt 
wat de oudere zelf belangrijk vindt?  
 
3. Aandachtspunten voor de wijk  
Wat zijn aandachts- en knelpunten in de wijk geef deze prioriteit. Wat gaat er al 
goed? Thema volgende bijeenkomst. 
 
4. Wat is nodig? 
Wat heb je nodig voor verbetering van de knelpunten en continuering van wat goed 
gaat?  
 
5. Wie zijn nodig? 
Wie zijn nog nodig om de knelpunten op te lossen? Welke samenwerkingspartner 
mis je aan tafel/in de wijk? 
 
 Bepaal gezamenlijk het thema voor de vervolgbijeenkomst! 
 

 



 Wijkenindelding 

 Stevenshof 

 Boerhaave- en Stationsdisctrict 

 Morsdistrict 

 Leiden Noord 

 Bos- en Gasthuisdistrict 

 Binnenstad 

 Merenwijk 

 Roodenburgerdistrict 

 

  
 



     - PAUZE - 
  

Programma na de pauze:    
18.35 Wijksessies   -  Hal beneden 
19.15 Plenaire terugkoppeling    -  Burumazaal  
19.30 Borrel        -  Hal beneden  

 



 Terugkoppeling 

• Welke knelpunten zijn naar voren gekomen? 

 



 Afsluiten 

 Evaluatie per mail 

  

 Vervolgbijeenkomsten dinsdagen: 
- 14 maart 2017  

- 9 mei 2017    17.00 – 19.00 

- 27 juni 2017 

 

 



Bedankt en tot ziens! 
 
Vervolgbijeenkomsten dinsdagen: 
- 14 maart 2017  
- 9 mei 2017   17.00 – 19.00 
- 27 juni 2017 

 


