Uitnodiging: MOVIT-scholing en kick-off pilots MOVIT-XM
Integrale zorg en ondersteuning voor ouderen in de wijk: w at breng jij m ee?

Geachte collega in de ouderenzorg,
De afname van verzorgingshuisplaatsen heeft de aandacht van media en bevolking. De vraag hoe zorg
en ondersteuning voor thuiswonende ouderen met complexe hulpvragen te organiseren wordt daardoor
nog meer actueel.
Zowel binnen MOVIT-XM als daarbuiten zijn er diverse initiatieven gestart of in ontwikkeling, om de
samenwerking tussen zorg en welzijn in de wijk te realiseren. Omdat goed samenwerken
duidelijkheid vergt over je eigen toegevoegde waarde en grenzen, is het thema van de MOVIT-scholing:
Integrale zorg en ondersteuning voor ouderen in de wijk: w at breng jij m ee?
De scholing markeert tevens de start van de MOVIT-XM pilots te Oegstgeest, Katwijk en Leiden (Stevenshof).

Datum: Maandag 12 mei 2014
Tijd:
15.30 - 18.00 uur. Ontvangst vanaf 15.00 uur
Locatie: LUMC, gebouw 3, Burumazaal
Programma:
Aan de hand van concrete casuïstiek en ervaringen uit de praktijk, gaat u zelf op zoek naar uw toegevoegde waarde bij het organiseren van integrale zorg en ondersteuning in de wijk. Voor welke onderdelen kunnen de anderen een beroep op u doen als professional of wijkbewoner? En waar liggen uw grenzen? Aan het eind van deze bijeenkomst heeft u inzicht in:
de eigen meerwaarde en heeft u geoefend hoe u dit kunt communiceren naar anderen;
de toegevoegde waarde van ketenpartners;
hoe u elkaar kunt vinden.
Er is veel ruimte voor onderlinge uitwisseling en interactie.
Deelnemers:
De MOVIT-scholingen zijn gericht op alle betrokkenen bij zorg en ondersteuning, zowel uit de verzorgingshuizen als uit de wijk. Bijvoorbeeld:
Deelnemers MOVIT-XM wijk pilot (lopend of beginnend)
MOVIT-werkgroepleden verzorgingshuizen
Deelnemers aan een sociaal wijkteam of ander bestaand initiatief
Net als eerdere MOVIT-scholingen gaat het om een multidisciplinaire groep: ouderen (vertegenwoordigers), huisartsen, praktijkondersteuners, specialisten ouderengeneeskunde, apothekers, verzorgenden en
verpleegkundigen (verzorgingshuizen en thuiszorg), maatschappelijk werkers, ouderenadviseurs, gemeente ambtenaren, managers, financiers etc.
U bent vrij om deze uitnodiging door te sturen aan belangstellenden binnen uw organisatie/netwerk.
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Deze bijeenkomst sluit aan bij de eerdere bijeenkomsten rond de thema’s ‘Zorg en ondersteuning voor
ouderen in de wijk: hoe te starten’ en ‘ouderenparticipatie’. Ook indien u de vorige scholingen niet heeft
bijgewoond, bent u van harte uitgenodigd voor deze bijeenkomst.
Aanmelden:
Aanmelden bij voorkeur voor 30 april aanstaande. Stuur daarvoor een e-mail met daarin uw naam en
functie/organisatie naar: c.s.de_waard@lumc.nl.
Uiterlijk tien dagen voorafgaand aan de scholing ontvangt u een bevestiging van deelname.
Aan de scholing zijn geen kosten verbonden.
Accreditatie wordt aangevraagd voor huisartsen, specialisten ouderengeneeskunde. Overige deelnemers
kunnen een certificaat van deelname ontvangen.

Graag tot 12 mei en met vriendelijke groeten namens het MOVIT-team,
Tony Poot
Annet Wind
Jacobijn Gussekloo
Frédérique van Weering en
Claudia de Waard

Contact: Claudia de Waard, 071 – 526 8444 of c.s.de_waard@lumc.nl
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