
Executive leergang  
Veroudering en Gezondheidszorg

Start: 29 januari 2015 

Op zoek naar inhoudelijke verdieping 
op het gebied van de zorg voor ouderen?



Start: 29 januari 2015

Deze inhoudelijke leergang is bij uitstek geschikt voor 
ambitieuze managers, directeuren en bestuurders in de zorg 
die hun kennis over zorg voor ouderen op peil willen brengen. 
De leergang is echter ook gericht op leidinggevenden bij 
zorgverzekeraars, (de)centrale overheden en toezichthouders 
die met vraagstukken rond gezondheidszorg voor ouderen 
worden geconfronteerd.

Deelnemers doen nieuwe inzichten op over ouderen, 
het proces van ouder worden, het levenseinde en over 
ouderenzorg en de organisatie hiervan. Dit alles geeft u 
handvatten om uw organisatie beter in te richten op de 
vraag van ouderen zelf en het biedt u inspiratie voor 
toekomstig beleid. 

Na afloop kunt u inhoudelijk meepraten met behandelaars, 
beleidsmakers, zorgverzekeraars en besluitvormers over de 
moderne (medische) zorg voor ouderen.

Executive leergang 
Veroudering en Gezondheidszorg



Voor meer informatie: www.leydenacademy.nl

Programma
De executive leergang Veroudering en Gezondheidszorg is opgebouwd uit zes 
theoretische blokken, werkbezoek in Nederland en een internationale studiereis. 
Elk blok duurt twee dagen inclusief één avondprogramma. Tijdens de leergang 
is er veel ruimte voor discussie.  

Themablokken 2015
• De essenties van het verouderingsproces (gerontologie) 29-30 januari
 - Wat is veroudering en hoe gaan we ermee om?
 - Kunnen we veroudering voorkomen en hoe?

• Aspecten van de ouderengeneeskunde (geriatrie) 26-27 februari
 - Welke nieuwe geriatrische inzichten zijn er?
 - Is er aandacht voor multimorbiditeit?

• Solidariteit als oudedagsvoorziening 26-27 maart
 - Hoe is onze gezondheidszorg ontstaan? 
 - Hoe gaan we om met stijgende kosten van de zorg? 
 
• Waardige zorg: lengte en kwaliteit van leven 23-24 april
 - Wat zijn de grenzen voor het verlenen van zorg?
 - Wie beslist over het einde van het leven?

• Studiereis: hoe is ouderenzorg in een ander land 18-22 mei
 georganiseerd?
 
• Kwaliteit en innovaties in de ouderenzorg 25-26 juni
 - Wat is de rol van de Inspectie voor de Gezondheidszorg?
 - Worden domotica en ICT voldoende ingezet?

• Best practices en toepassing 17-18 september
 - Werkbezoek: hoe organiseert een andere zorgorganisatie 
  de zorg voor ouderen?
 - Hoe passen we de opgedane kennis toe? 
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Meer informatie
Neem contact op met ir. Marieke van der Waal, 
directeur van Leyden Academy on Vitality and Ageing, 
071 524 0960 of waal@leydenacademy.nl. 
U kunt ook kijken op www.leydenacademy.nl.
Leyden Academy on Vitality and Ageing is te volgen op 
Twitter, LinkedIn en Facebook.

Reacties van deelnemers:
“Tijdens de executive leergang hebben we geleerd om vanuit een ander 
perspectief naar ouderen en ouderenzorg te kijken. Met de veranderingen 
in het zorgstelsel en het krimpend zorgbudget is de urgentie groot om 
andere vormen te bedenken.”

“De leergang leverde mij veel inzicht op in de complexiteit van de zorg 
voor ouderen en gaf mij hierdoor bouwstenen voor het ontwikkelen van 
een betere beleidsvisie.”

Aan de executive leergang werk(t)en onder andere mee:
Dr. A.F.I. Bannenberg, CEO Van Neynselgroep
Ir. M. de Bruyn, toezichthouder en adviseur in de corporatiesector
Prof. dr. M. van Buchem, Neuroradiologie, LUMC
Prof. dr. J.D.M. van der Geest, Medische antropologie, UvA
Dr. R. Kok, ouderenpsychiater, Parnassia
Dr. J.J. Meij, directielid Amphia Ziekenhuis
Prof. dr. J.J. Polder, Gezondheidseconomie, RIVM
Prof. dr. M. Schuurmans, Verplegingswetenschap, UMC Utrecht
Prof. dr. mr. E. Sutorius, Stichting Uit Vrije Wil; Strafrecht, UvA
Prof. dr. R.G.J. Westendorp, Ouderengeneeskunde, LUMC
Drs. G. Wouters, Pensioenfonds MT; voorzitter ILC Nederland



Voorlichtingsbijeenkomst
 Op woensdag 19 november 2014 organiseert 
 Leyden Academy on Vitality and Ageing een 
 voorlichtingsbijeenkomst voor geïnteresseerden in 
 de executive leergang Veroudering en Gezondheids-
 zorg. Prof. dr. Rudi Westendorp en ir. Marieke van 
 der Waal, beiden directeur van Leyden Academy, 
 schetsen een beeld van de inhoud en opzet van de 
 leergang. Daarnaast bestaat de mogelijkheid om 
 dieper in te gaan op de inhoud van het programma.

Tijd:  18.30 – 20.30 uur
Plaats:  Poortgebouw LUMC, ingang Zuid, kamer 0.13, Leiden
 (direct tegenover het NS-station, uitgang achterzijde)

 Broodjes worden door ons verzorgd.

 U kunt zich voor deze bijeenkomst inschrijven via 
 info@leydenacademy.nl.

19 november 2014



Leyden Academy on Vitality and Ageing
Poortgebouw ingang ‘Zuid’
Rijnsburgerweg 10
2333 AA LEIDEN

T 071 524 0960
F 071 524 0969
info@leydenacademy.nl
www.leydenacademy.nl

U kunt ons ook vinden op
LinkedIn, Twitter en Facebook

Leyden Academy on Vitality and Ageing
Leyden Academy on Vitality and Ageing is een kennisinstituut dat 
ontwikkelingen initieert, opleidingen biedt en onderzoek doet op 
het gebied van vitaliteit en veroudering. Haar missie is het bevorderen 
van de kwaliteit van leven van ouderen.


