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Inleiding 

Mensen worden ouder, de bevolking vergrijst en zorggebruik neemt 

toe met de leeftijd. Dat betekent dat u als fysiotherapeut, ergo- of 

oefentherapeut steeds vaker oudere mensen in uw praktijk 

tegenkomt. Maar wat houdt het proces van veroudering precies in? 

Waar liggen kansen voor vitaal en gezond oud worden? Wat vinden 

ouderen c.q. cliënten en patiënten belangrijk in hun leven? Wat zijn 

hun wensen, verlangens en ambities? En wat zorgt voor leefplezier? 

Oud worden gaat gepaard met diverse verouderingsprocessen 

waaronder bijvoorbeeld een toename van chronische 

aandoeningen en complexe (psychische) gezondheids- 

problemen. Als zorgverlener bent u opgeleid om uw focus te leggen 

op de zorgbehoefte die daaruit volgt. Echter, ouderen beoordelen

de kwaliteit van hun leven met een hoog rapportcijfer. Dat 

betekent dat zij zich goed kunnen voelen, ook als zij volgens de 

zorgprofessional ziek of gehandicapt zijn. Dit wordt ook wel 

de 'disability paradox' genoemd. Hoe kunt u omgaan met deze 

paradox in de benadering en de behandeling van de cliënt?  

Dit alles en meer leert u het in de cursus ‘Ken uw oudere cliënt’, die 

bestaat uit twee klassikale lesdagen in Leiden in combinatie met 

online lesmateriaal, opdrachten en coaching. U krijgt handvatten, 

oefent in teams in een workshopsetting en gaat op werkbezoek. 

De cursus wordt verzorgd door Leyden Academy on Vitality and 

Ageing. Dit kennisinstituut verricht wetenschappelijk onderzoek 

naar vitaliteit en veroudering. Visie, opgedane kennis en inzichten 

wordt vertaald naar o.a. onderwijsprogramma’s voor uiteenlopende 

doelgroepen. 
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Doel  

Na de cursus bent u in staat om met kennis over 

verouderingsprocessen interventies beter af te stemmen op wat er 

daadwerkelijk toe doet voor uw oudere cliënt. Hiermee draagt u 

positief bij aan hun kwaliteit van leven. 

Naast kennis en begrip van de biologie van de veroudering en 

cognitieve veroudering, zetten we in de cursus centraal wat 

ouderen zelf belangrijk vinden. We gaan in op hun wensen en 

verlangens voor welzijn. En hoe oudere mensen elkaar kunnen 

coachen. Meer dan door geboden en verboden kunnen prikkels in 

de fysieke en sociale omgeving kansen scheppen op ontmoetingen 

en verleiden tot gezondere keuzes. 

Met instrumentele kennis als bagage, oefenen we op vaardigheden 

om die kennis toe te passen in de dagelijkse praktijk. Deelnemers 

kunnen zelfzorg en peer-coaching interventies implementeren na 

het volgen van deze cursus. 

Voor wie? 

De cursus is voor (geriatrie)fysiotherapeuten, en voor 

ergotherapeuten en oefentherapeuten. 

Certificaat  

Iedere deelnemer ontvangt een certificaat van deelname. 

Accreditatie voor fysiotherapeuten is aangevraagd bij het KNGF en 

voor ergo- en oefentherapeuten bij ADAP.  
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Kennis van de voornaamste verouderingstheorieën en 

mechanismen van veroudering;  

analyseren van het ontstaan van verschillen in de manier en 

snelheid van veroudering tussen individuen; 

kunnen beschrijven van de ontwikkeling van de hersenen en 

cognitieve functies en het verloop van de verouderingsprocessen; 

kennis van impliciete gedragsbeïnvloedingstechnieken als 

'nudging', 'priming' en 'affordances' en diverse leerstrategieën en 

het kunnen toepassen van deze technieken in het behandelplan; 

verschillen kunnen beschrijven tussen een emic en 

een etic perspectief; 

kennis opdoen van de beeldvorming over ouderen; 

inzicht krijgen in de wensen en ambities van ouderen; 

inzage in de kenmerken van peer-coaching en zelforganisatie 

c.q. zelfzorg; 

verschil tussen een etic en emic 'mindset' kunnen onderscheiden 

en een emic standpunt kunnen innemen in (de besluitvorming 

rond c.q. opstellen van) het behandelplan van de cliënt, gericht 

op leefplezier; 

kunnen beschrijven van positief en negatief welbevinden en 

advies kunnen geven voor het beperken van (verdere) schade; 

handvatten kunnen toepassen in het leren kennen van de cliënt.

Leerdoelen

Uiteindelijk zult u in uw dagelijkse praktijk betere zorg kunnen 

leveren en meer bijdragen aan de kwaliteit van leven van uw 

oudere cliënten.
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LESPROGRAMMA
We starten in week 38:

18 t/m 21 september

met online leren.

In onze digitale leeromgeving

treft u aan:

Literatuur ter introductie tot

het onderwerp;

videomateriaal ter

voorbereiding;

een assessment

leeropdracht ter

voorbereiding.
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22 SEPTEMBER
08.45

 Ontvangst en welkom

09.00 – 10.30

Leefplezier, welzijn en de mindshift

van etic naar emic

door prof. dr. Joris Slaets

10.30 – 12.00

Biologie van de veroudering en de

medische reflex

door dr. David van Bodegom

12.00 – 13.00

Kantoorsafari en lunch

13.00 – 14.30

Cognitie en veroudering, keuze

en gedrag

door dr. Lex van Delden

14.30 – 16.30

Workshop “Ken uw cliënt”

16.30 – 17.00

Plenaire terugkoppeling van de

workshopbevindingen en reflectie

17.00 – 17.30

Netwerkborrel

vrijdag
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OPDRACHT
In week 39:

25 t/m 28 september

Uitvoering van de eindopdracht vindt

plaats in eigen tempo en behelst een

keuze uit een van de twee tools die we

in de workshop hebben geoefend.

U brengt de geoefende

lesstof in praktijk:

a) Life and Vitality Assessment,

kortweg LAVA-tool.

Maak een verslag van uw afname van

de LAVA tool met een cliënt;

  

b) “Ken uw cliënt” persona vormgeven

op basis van interview met een cliënt.

  

U vindt ondersteuning in facultatieve

coaching en in het aangeboden

les- en videomateriaal

in uw online leeromgeving.
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29 SEPTEMBER
08.30 – 08.45

Ontvangst en welkom

09.00 – 10.00

Werkbezoek aan de Vitality Club

met dr. Lex van Delden

Interactie met ouderen en uitleg

over peer coaching

locatie: Bos van Bosman

10.30 – 12.00

Plenaire les: het belang van beweging

en de omgeving

door dr. Lex van Delden

12.00 – 13.00

Hoorcollege: tijdens de lunch luisteren

we naar de lezing over beeldvorming

‘Hoe kijken we naar het ouder worden’,

door dr. Jolanda Lindenberg

13.00 – 15.30

Interactieve presentaties van de

eindopdrachten

15.30 – 16.00

Plenaire afsluiting

  

16.00 – 16.30

Netwerk borrel

vrijdag
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UW DOCENTEN
dr. Jolanda Lindenberg 

sociaal-cultureel antropologe, 

gespecialiseerd in o.a. identiteit en 

beeldvorming van oudere mensen 

 

dr. Lex van Delden 

cognitieve neurowetenschapper en 

bewegingsonderzoeker, 

gespecialiseerd in o.a. sociale interactie, 

veroudering en cognitie 

 

dr. David van Bodegom 

arts, historicus en 

verouderingswetenschapper met 

als aandachtsgebieden 

o.a. zelforganisatie en zelfzorg 

 

prof. dr. Joris Slaets 

hoogleraar ouderengeneeskunde UMC 

Groningen en directeur Leyden Academy 

met als aandachtsgebieden o.a. 

liefdevolle zorg en leefplezier 

 

dr. Josanne Huijg 

sociaal wetenschapper in klinische en 

gezondheidspsychologie, gespecialiseerd 

in welbevinden van oudere mensen 

 

Marie-Louise Kok 

lean start-up coach gespecialiseerd in 

customer journey onderzoek 
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Kosten voor deelname 

Deelname aan deze cursus kost 475 euro incl. koffie, thee, lunch en 

netwerkborrel per deelnemer. De cursus start met het online 

leergedeelte op maandag 18 september 2017 (onder voorbehoud 

van het aantal inschrijvingen).

Betalings- en annuleringsvoorwaarden  

Leyden Academy is als leerinstelling vrijgesteld van btw. Na 

inschrijving ontvangt u van Leyden Academy een factuur. Het is 

altijd mogelijk om een vervangende collega in uw plaats te laten 

deelnemen indien u ons hierover informeert. U kunt zonder 

bijkomende kosten annuleren tot tien werkdagen voor aanvang 

van de cursus. Helaas is restitutie daarna niet meer mogelijk. Voor 

werkgevers zijn zakelijke scholingskosten fiscaal aftrekbaar. Voor 

particulieren zijn scholingskosten aftrekbaar van de 

inkomstenbelasting. Daarbij geldt een drempelbedrag van 250 

euro.
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Contactgegevens 

Voor meer informatie of inschrijving kunt u terecht bij: 

Leyden Academy on Vitality and Ageing 

T.a.v. Jacqueline Leijs 

Poortgebouw Zuid 

Rijnsburgerweg 10 

2333 AA LEIDEN 

Tel.: 071 524 0960 

E-mail: leijs@leydenacademy.nl 

www.leydenacademy.nl 

Disclaimer  

Dit lesprogramma is met grote zorg samengesteld, maar is onder 

voorbehoud van wijzigingen. Er kunnen geen rechten worden 

ontleend aan de verstrekte informatie. 

© 2017, Leyden Academy on Vitality and Ageing 


