
 

Er komt een wijk bij de dokter…… 
 
Op 29 november organiseert vereniging NaoberzorgPunt Roggel in 
samenwerking met de eerstelijnszorg een symposium. Tijdens dit symposium 
gaan we in dialoog over (nieuwe) verbindingen tussen de eerstelijnszorg en 
de vrijwilligerszorg. We gaan op zoek naar het antwoord op de vraag: ‘Wat is 
er nodig om in deze  snel veranderende samenleving goede zorg  en 
ondersteuning te kunnen blijven waarborgen voor iedereen die dit nodig 
heeft? En kunnen we elkaar inspireren en samen zoeken naar werkbare, 
effectieve en creatieve oplossingen, dichtbij huis?’ 
 
Lokaal vangnet 
Wat gebeurt er in de praktijk ‘als er een wijk bij de dokter komt’?  Is er dan 
een lokaal vangnet? Noem het Naoberzorg! Naoberzorg betekent samen 
pionieren in de wijk en met elkaar zoeken naar antwoorden op de vragen die 
leven. NaoberzorgPunt is een lokale, informele netwerkorganisatie in Roggel 
en wil ‘nabuurschap’ in de brede zin van het woord stimuleren. Inmiddels is 
al veel werk verzet, maar er is ook nog veel te doen!   
Samenwerken is een spannende ontdekkingsreis, voor iedere reiziger. 
Samen ga je nog altijd sneller! 
 
Samenwerken 
De wereld verandert. Mensen zullen in de toekomst steeds meer door de 
eerstelijnszorg en de eigen omgeving worden ondersteund. In meer dan 70 
procent van de consulten bij de huisarts speelt psychosociale problematiek 
een rol. Ongeveer 75 procent van de mensen met psychische klachten gaan 
naar de huisarts voor (eerste) hulp.  De druk op de huisarts zal in de toekomst 
alleen maar toenemen. Samenwerken is daarom van groot belang. Niet 
alleen tussen huisarts en andere hulpverleners, maar ook met de vele 
mantelzorgers, familie, vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties in de eigen 
vertrouwde omgeving. Kleinschalige, individuele zorg en ondersteuning, 
dichtbij huis. Dat is Naoberzorg!  
  
 
 

 

 

Programma 
 
09.30 uur: Inloop en ontmoeten 
 
10.00 uur:   Opening door dagvoorzitter 

 - Een kijkje in de keuken van NaoberzorgPunt. 
- Er komt een wijk bij de dokter…toneelspel! 
- Interactief debat onder leiding van de dagvoorzitter.  
 
Denk mee, geef uw mening en vind samen met ons 
het antwoord op de vraag: hoe bereiden we  ons voor 
op de toekomst?  

  
11.15 uur: Pauze 
 

 11.30 uur: Workshops  
Het thema van de workshops is de samenwerking 
tussen eerstelijnszorg en nuldelijnszorg (vrijwilligers). 
Dit thema wordt vanuit verschillende invalshoeken 
uitgewerkt. U kunt ter plekke een keuze maken voor 
een van de workshops.   
 

12.30 uur: Ontmoetingslunch - tijd voor ontmoeting en 
 verbinding. 
 

13.30 uur: Terugkoppeling workshops en panelgesprek.  
De wethouder en de huisarts komen bij de wijk….  
Ze richten hun blik op de toekomst. 

  
14.15 uur: Enkele vragen aan de wethouder…. 

  
14.30 uur: Afsluiting  

Na afloop is er gelegenheid om informeel na te 
praten. 

 

 

 


