
 

 

 
 

 
 

Uitnodiging MOVIT-scholing 
Integrale zorg en ondersteuning in de wijk 

 
In navolging op eerdere scholingen, organiseert MOVIT ook dit najaar weer scholingen. Waar  
ouderen met een toenemende zorgzwaarte voorheen naar het verzorgingshuis verhuisden, blijven 
zij steeds langer thuis wonen en daar de zorg en ondersteuning ontvangen. Om deze reden zijn de 
MOVIT-scholingen verbreed naar zorg en ondersteuning in de wijk. 
Bij deze willen we u uitnodigen voor de MOVIT-scholing: 
 
 

Integrale zorg  en ondersteuning voor ouderen in de wijk: hoe te starten? 
 
 

Tijdens de scholing komen de volgende vragen aan bod: Wat is nodig en gewenst in de wijk? Wie 
heeft welke zorg en/of ondersteuning nodig? De vragen liggen voornamelijk op het medische en 
sociale domein. Welke mogelijkheden en belemmeringen zijn er om te komen tot integrale zorg en 
ondersteuning in de wijk? Waar moet je beginnen bij de organisatie hiervan? 
 
Tijdens de bijeenkomst hopen we u kennis en praktische handvatten aan te reiken. Hiervoor zullen 
we gebruik maken van landelijke en regionale kennis en good practices. Uiteraard is er voldoende 
gelegenheid voor het uitwisselen van ervaringen en oplossingen. En, zoals u van ons gewend bent, 
staat de multidisciplinaire aanpak weer centraal.  
  
Doelgroep  
Door de verbreding van MOVIT zijn deze scholingen gericht op alle betrokkenen bij de zorg en  
ondersteuning in de verzorgingshuizen én de wijk, de betrokkenen vanuit de gemeenten, het  
Ouderenberaad Zorg & Welzijn Zuid-Holland Noord en overige geïnteresseerden uit de regio.  
De scholingen zijn praktisch van aard, en daarom juist bedoeld voor uitvoerders van de zorg en  
ondersteuning in de regio Zuid-Holland Noord. Geïnteresseerde collega’s uit uw samenwerkingsverband 
zijn ook van harte welkom. 
 
Praktisch 
Datum:  Dinsdag 19 november 2013 
Tijd:   16.00 - 18.00 uur. Ontvangst vanaf 15.30 uur 
Locatie:  LUMC, collegezaal 5 in gebouw 1 (NB: dit is het hoofdgebouw van het LUMC) 
 
Accreditatie wordt aangevraagd voor huisartsen en specialisten ouderengeneeskunde. Overige 
deelnemers kunnen een certificaat van deelname ontvangen.  
Aan de scholing zijn geen kosten verbonden. 
 
Aanmelden bij voorkeur voor 5 november. Stuur daarvoor een e-mail met daarin uw naam,  
functie/organisatie en eventueel BIG-nummer naar: c.s.de_waard@lumc.nl. 
Uiterlijk tien dagen voorafgaand aan de scholing ontvangt u een bevestiging van deelname. 
 
Graag tot 19 november en met vriendelijke groeten namens het MOVIT-team, 
 
Tony Poot, Annet Wind en Claudia de Waard 
 
Contact: Claudia de Waard: 071 – 526 8444 of c.s.de_waard@lumc.nl 


