Samenwerking zorg en ondersteuning: dit werkt!
Integrale zorg en ondersteuning voor ouderen in de wijk
Hoe vinden medische zorg en maatschappelijke ondersteuning elkaar? Zo dus!
Beste heer/mevrouw,
De vraag hoe zorg en ondersteuning voor ouderen met samengestelde hulpvragen te organiseren blijft
actueel. Ouderen vragen om afstemming van medische zorg en maatschappelijke ondersteuning. Hulpverleners zien uit naar werkbare manieren om dit te kunnen leveren. Managers en bestuurders zoeken
naar manieren om het te organiseren en financieren.
Hoewel het nog steeds lastig is in deze behoeften te voorzien, zijn we de fase van plannen, experimenten en pilots voorbij. Inmiddels zijn er, vanuit allerlei hoeken, goed werkende voorbeelden voorhanden
van afgestemde zorg en ondersteuning. We willen deze initiatieven met u delen, zodat we onze gemeenschappelijke horizon kunnen verbreden en praktische aanknopingspunten mee kunnen nemen.
Daarom organiseren we op dinsdag 9 februari 2016 een nieuwe bijeenkomst in de reeks ‘MOVIT: integrale zorg en ondersteuning voor ouderen’!
Datum : Dinsdag 9 februari 2016
Tijd
: 15.30-18.00 uur
Locatie : LUMC Leiden, gebouw 3, Burumazaal
Programma:
15.00 uur Ontvangst
15.30 uur Plenaire opening: ‘mijn droom’!
16.00 uur Workshopronde 1:
Toelichting praktijkvoorbeelden
Hoe werkt het nu echt?
16.45 uur Workshopronde 2:
Toelichting praktijkvoorbeelden
Hoe werkt het nu echt?
17.30 uur Terugkoppeling en prijsuitreiking
18.00 uur Afsluiting en borrel
Stuur deze uitnodiging gerust door aan collega’s of overige geïnteresseerden. De MOVIT-bijeenkomsten
zijn gericht op alle betrokkenen bij zorg en ondersteuning, zoals: ouderen(vertegenwoordigers),
huisartsen, praktijkondersteuners, specialisten ouderengeneeskunde, apothekers, verzorgenden en
verpleegkundigen, maatschappelijk- en welzijnswerkers, ouderenadviseurs, gemeente ambtenaren,
managers en financiers.
Aanmelden
Aanmelden kan via: movit@lumc.nl. O.v.v. naam, functie, organisatie, e-mailadres en telefoonnummer.
Heeft u zich al aangemeld n.a.v. de vooraankondiging? Dan hoeft u dat niet opnieuw te doen.
Vriendelijke groeten,
Jacobijn Gussekloo, Tony Poot, Annet Wind en Claudia de Waard
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