Werkvormen casussen huisartsen in achterstandswijken

Levende sociale kaart voor
dementiezorg en -ondersteuning
bij migranten
Met deze werkvorm inventariseer je aan de hand
van een casus wat het zorgaanbod in de buurt is.
Ook stel je een levende sociale kaart van de wijk
samen.




45-60
minuten
5 personen
(minimaal)

Voor wie:

Benodigdheden

Huisartsenpraktijken en apothekers (FTO), gezondheidscentra

•
•
•
•
•
•

(multidisciplinair overleg), dementienetwerk, case-managers,
wijkteams en opleidingen.
Voorbereiding:
Laat deelnemers van tevoren de casus voorbereiden. Download de
digitale versie van de casus “het echtpaar Demir” of print het PDF

Casus ‘het echtpaar Demir’
Pennen
Stiften
Flip-over
Post-its
Groot leeg vel voor het maken
van een levende sociale kaart

bestand van deze casus uit voor alle deelnemers. De casus is te
vinden via www.casussen-uit-achterstandswijken.nl.
Aan de slag:
 Bespreek
 Vraag

kort waar de casus over gaat.

deelnemers naar voorbeelden van patiënten met dezelfde problemen in hun praktijk.

Welke hulpverleners worden/zijn hierbij betrokken? Waar lopen de deelnemers tegenaan?
 Maak

2 flip-over formulieren:

1. Welke persoon/instantie wordt betrokken?
2. W
 elke personen/instanties zouden nuttig kunnen zijn in de praktijk?
 Verdeel

de deelnemers in trio’s, en laat ze 5 tot 10 minuten nadenken over deze twee vragen.

Hun antwoorden kunnen ze noteren op post-its.
 Verzamel

de post-its, en plak ze op de flip-over bij de betreffende vraag.

 Bespreek

eerst plenair: Wat gaat er goed, wie betrekken we al?

 Bespreek

vervolgens: Waar liggen wensen voor verbetering, en waar liggen kansen voor samenwerking?

Is er duidelijk welke mogelijkheden er zijn om samenwerking tot stand te brengen? Gebruik de casus ter inspiratie.
 Gebruik

een groot vel papier. Plaats de patiënt in het midden.

Laat de groep om het papier heen staan en stel samen de levende sociale kaart op.
 Hier

kun je een pauze inlassen.

 Laatste

onderdeel: vraag de deelnemers of zij met elkaar in gesprek gaan.

Hoe vinden zij elkaar in de wijk? Motiveer hen om nog een afspraak met elkaar te maken.

