
 

 

  

 
 

 

Integrale zorg en ondersteuning voor ouderen in de wijk:  

(Mantel)zorg, hoe doen we het samen? 

  
  
Beste heer/mevrouw, 
  
De vraag hoe zorg en ondersteuning voor ouderen met complexe hulpvragen te organiseren blijft actueel. 
Mantelzorg biedt kansen en is essentieel! Daarom organiseren we over dit thema een MOVIT-bijeenkomst.  
 
Programma 

We hebben een gevarieerd en interactief programma opgesteld, dat we graag samen verzorgen met 
Ludwien Wassink, coördinator Bureau Informele Zorg. We hopen dat u aan het eind van de middag naar 

huis gaat met inzicht in de verwachtingen, beperkingen en mogelijkheden van de mantelzorger en de 

professional. Vragen die aan bod komen zijn:  

 

 Wat betekent het om mantelzorg te verlenen, welke dilemma’s kunnen er spelen?  

 Hoe herken ik overbelasting bij de mantelzorger?  

 Waar hebben mantelzorgers behoefte aan? Wat heb ik nodig als professional?  

 Wat kunnen mantelzorger en professional voor elkaar betekenen? 

 Hoe vinden en bereiken mantelzorgers en professionals elkaar? 

 Wat zijn de mogelijkheden in mijn regio?  
  
 
Doelgroep 
De MOVIT-bijeenkomsten zijn gericht op alle betrokkenen bij zorg en ondersteuning, zowel uit de  
verzorgingshuizen als uit de wijk. Denk hierbij aan ouderen(vertegenwoordigers), huisartsen,  
praktijkondersteuners, specialisten ouderengeneeskunde, apothekers, verzorgenden en  
verpleegkundigen, maatschappelijk- en welzijnswerkers, ouderenadviseurs, gemeente ambtenaren,  
managers en financiers. 
Stuur deze uitnodiging gerust ook door aan collega’s of overige geïnteresseerden in uw  
organisatie en/of netwerk. 
  
Datum  : Dinsdag 9 juni 2015 
Tijd       : 16.00 - 18.00 uur (ontvangst vanaf 15.30 uur, aansluitend een borrel) 
Locatie : LUMC, gebouw 3, Burumazaal 
  
Aanmelden via: c.s.de_waard@lumc.nl  
O.v.v. naam, functie, organisatie, e-mailadres en telefoonnummer. 
Ongeveer een week voorafgaand aan de scholing, ontvangt u een bevestiging van deelname. 
  

Accreditatie wordt aangevraagd voor huisartsen en specialisten ouderengeneeskunde. Overige deelnemers 

kunnen een certificaat van deelname ontvangen. Aan de bijeenkomst zijn geen kosten verbonden. 

 
  
Graag tot ziens op 9 juni. 
 
 
Vriendelijke groeten,  
 
Annet Wind, Frédérique van Weering, Tony Poot , Jacobijn Gussekloo en Claudia de Waard 
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