Uitnodiging voor oudere Leidenaren
Praat mee over zorg en welzijn voor ouderen in uw wijk!
Weten professionals wat ouderen zelf willen?
Hoe kan men ervoor zorgen dat er gebeurt wat de ouderen zelf graag wil?
Wat gaat goed en waar liggen verbeterpunten in de wijk?
Beste heer, mevrouw,
MOVIT MD nodigt u uit voor een bijeenkomst op dinsdag 7 februari 2017 waar u samen met
professionals en andere ouderen uit uw wijk kunt praten over zorg en welzijn rondom ouderen in uw wijk. Er zal gesproken worden over aandachtspunten die in uw wijk gelden en er
is mogelijkheid te discussiëren over (on)gewenste ontwikkelingen.
Wanneer ouderen zorg nodig krijgen is het van belang dat de professionals werkzaam in
zorg en welzijn met elkaar samenwerken. Van oudsher zijn deze domeinen gescheiden. Er
zijn verbeteringen nodig, daarom wordt deze bijeenkomst georganiseerd.
Mogelijk heeft u zelf geen hulp of ondersteuning nodig, wellicht heeft u wel in uw omgeving
mensen die hulp of ondersteuning nodig of heeft u ideeën over hoe de zorg het beste kan
worden geregeld. U bent in alle gevallen van harte welkom.
Programma 7 februari 2017
16.30 - 17.00
Inloop en aanmelden
17.00 – 17.05
Welkom
17.05 – 17.35
Spreker Joris Slaets (Leyden Academy) over ouderen en eigen regie
17.35 - 18.05
Panelgesprek tussen professionals uit zorg en welzijn en ouderen
18.05 - 18.15
Het vlindermodel toegelicht
18.15 - 18.35
Pauze met een lichte maaltijd
18.35 - 19.15
Wijksessies met collega’s en ouderen uit de wijk
19.15 – 19.30
Plenaire terugkoppeling met een blik op de toekomst
19.30
Borrel
Datum en locatie:
Datum : dinsdag 7 februari 2017
Tijd
: 17.00-19.30 (ontvangst vanaf 16.30 uur met aansluitend een borrel)
Locatie : LUMC, Hippocratespad 21, 2333 ZD, Gebouw 3 in de Burumazaal
Vervolgbijeenkomsten
De bijeenkomst is de aftrap van een cyclus bijeenkomsten. U kunt de gehele cyclus maar
ook per bijeenkomst deelnemen. De vervolgbijeenkomsten zullen plaatsvinden op dinsdagen
van 17.00 tot 19.30 met als richtdatum: 14 maart, 9 mei en 27 juni. De locatie zal in Leiden
zijn, deze wordt later bekend gemaakt.
Voor wie
De bijeenkomsten is gericht op wijken in Leiden en wordt aangeboden aan ouderen(vertegenwoordigers), mantelzorgers en vrijwilligers. En alle betrokkenen bij de zorg en
welzijn van ouderen in de wijk werkzaam in Leiden. Zoals: huisartsen, praktijkondersteuners, specialisten ouderengeneeskunde, casemanagers (dementie), wijkverpleegkundigen,
maatschappelijk- en welzijnswerkers, mantelzorgondersteuners, Wmo consulenten, fysioen ergo therapeuten (met aandachtsveld geriatrie), projectmedewerkers- en coördinatoren,
beleidsadviseurs. Gemeente ambtenaren, managers en financiers.
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Aanmelden:
Aan de bijeenkomst(en) zijn geen kosten verbonden. Aanmelden bij voorkeur voor
31 januari 2017 via het aanmeldformulier op onze website: http://movitmd.nl/aanmelden/
U kunt zich ook telefonisch aanmelden via Stichting Radius 071- 707 42 00. In de week voorafgaand aan de scholing ontvangt u een bevestiging van deelname.

Aanmelden
Stuur deze uitnodiging gerust door aan uw wijkgenoten of overige geïnteresseerden! Per
wijk hopen wij ongeveer drie ouderen te mogen ontvangen.
Wij verwelkomen u graag op 7 februari!
Het MOVIT MD team,

Paula Gerring,
Jacqueline Keijser,
Annet Wind,
Mieke van Riel,
Marlou Wallast,

projecten en ontwikkeling stichting Radius
stafverpleegkundige, Eerste Lijns Zorggroep Haaglanden
kaderhuisarts ouderengeneeskunde, docent PHEG LUMC
lid Ouderenberaad Zuid Holland Noord
docent verpleegkunde Hogeschool Leiden

Contactpersonen:
Paula Gerring
Jacqueline Keijser

p.gerring@radiuswelzijn.nl
jkeijser@elzha.nl

071- 707 42 00
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