Multidisciplinair samenwerken voor ouderen in de wijk
Maak een wijkplan!
MOVIT MD organiseert in 2017 een cyclus van vier bijeenkomsten met als doel:
de gescheiden werelden van zorg en welzijn met elkaar in verbinding brengen op
wijkniveau en een start maken met het oppakken van concrete verbeterpunten in de wijk.
Beste heer/mevrouw,
De aftrap van de MOVIT MD cyclus, heeft 7 februari plaatsgevonden. Na een plenair
programma, hebben ruim tachtig professionals uit zorg en welzijn en enkele ouderen, met
elkaar kennisgemaakt en knelpunten en successen op het gebied van ondersteuning aan
ouderen in de Leidse wijken uitgewisseld. In verschillende wijken kwam naar voren dat er
behoefte is aan een overzicht van wie en wat er in de wijk op het gebied van zorg en welzijn
is. Er is al veel maar men weet elkaar niet altijd te vinden, dat kan beter. Daarnaast zou de
communicatie tussen huisartsen en wijkverpleegkundigen en/of welzijn moeten verbeteren.
De vervolgbijeenkomst op 14 maart haakt in op de besproken knelpunten per wijk. In het
plenaire programma worden inspirerende voorbeelden aangedragen. Vervolgens wordt in de
wijksessie, per wijk de eigen aandachts- en knelpunten omgezet in een wijkagenda waarna
een wijkplan wordt opgesteld. Hiervoor krijgt u van ons een praktische en snelle methode
aangereikt. Het is de bedoeling dat deelnemers zelf de komende maanden met dit wijkplan
aan de slag gaan.
Programma 14 maart 2017
16.30 Inloop en aanmelden
17.00 Opening, programma en werkwijze
17.15 Sociografische Buurtprofielen
Libertas Leiden verzorgt een presentatie over de sinds 2013 ontwikkelde
Sociografische Buurtprofielen. Deze profielen schetsen op wijkniveau een goed
onderbouwd en breed gedragen beeld van wat er leeft in Leidse wijken.
17.30 Inspiratietour met vier pitches:
- Welzijn op Recept in Leiden
- Het Wijkkompas door het Ouderencontactpunt Profburgwijk
- Gestructureerd Periodiek Overleg (GPO)
- Een paramedicus aan het woord
18.00 Pauze met een lichte maaltijd
18.20 Wijksessies:
De aandachts- en knelpunten worden omgezet in een wijkagenda waarna een wijkplan wordt opgesteld. Met dit plan kunnen wijken zelf aan de slag met concrete verbeterpunten.
19.30 Borrel
Datum en locatie:
Datum : dinsdag 14 maart 2017
Tijd
: 17.00-19.30 (ontvangst vanaf 16.30 uur met aansluitend een borrel)
Locatie : Hogeschool Leiden, Zernikedreef 11, 2333 CK Leiden, Tuinkamer
Let op! Hogeschool Leiden heeft een beperkt aantal parkeerplaatsen. Helaas kunnen wij
geen parkeerplaats garanderen. Daarom raden wij bezoekers aan zoveel mogelijk gebruik te
maken van het openbaar vervoer of met de fiets te komen.

Voor wie
De bijeenkomst is gericht op wijken in Leiden en wordt aangeboden aan 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, fysio- en ergo therapeuten (met aandachtsveld geriatrie), projectmedewerkers- en coordinatoren, beleidsadviseurs. Gemeente ambtenaren, managers en financiers. En niet te
vergeten aan ouderen(vertegenwoordigers), mantelzorgers en vrijwilligers uit de wijken.
Accreditatie en kosten:
Aan de bijeenkomst(en) zijn geen kosten verbonden. Accreditatie wordt aangevraagd voor
huisartsen en specialisten ouderengeneeskunde en verpleegkundigen. Bij deelname aan alle
bijeenkomsten kan (op verzoek) aan overige deelnemers een certificaat worden uitgereikt.
Aanmelden:
Aanmelden via: www.movitmd.nl/aanmelden Een aantal dagen voorafgaand aan de scholing
ontvangt u per mail een bevestiging van deelname.

Aanmelden
Stuur deze uitnodiging gerust door aan collega’s of overige geïnteresseerden!
Wij verwelkomen u graag op 14 maart!
Het MOVIT MD team,
Jacqueline Keijser,
Paula Gerring,
Annet Wind,
Mieke van Riel,
Marlou Wallast,

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

