
LEYDEN ACADEMY ON VITALITY AND AGEING
Leyden Academy on Vitality and Ageing is een kennisinstituut dat zich inzet 
voor de kwaliteit van leven van oudere mensen door kansen te scheppen voor 
een vitaal en betekenisvol leven, hecht verbonden binnen de gemeenschap.

MEER INFORMATIE
Leyden Academy on Vitality and Ageing
Ellen Plasmeijer (secretariaat)
Poortgebouw Zuid
Rijnsburgerweg 10
2333 AA  LEIDEN

T  (071) 524 0960
E plasmeijer@leydenacademy.nl
www.leydenacademy.nl/executive_leergang

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

Executive leergang
Goed leven, goede zorg voor ouderen

START: 14 JANUARI 2021

“Ben je bestuurlijk of beleidsmatig betrokken bij de 
ouderenzorg, wil je de kwaliteit verbeteren en ben je  
bereid je eigen denkbeelden ter discussie te stellen?  

Schrijf je dan meteen in voor deze leergang.”

Willem Wolter, zorginkoper Coöperatie VGZ, leergang 2018



Hoe ziet goede zorg voor ouderen eruit, nu en in de toekomst? Die vraag is niet 
eenduidig te beantwoorden. Een familielid zal anders naar kwaliteit kijken dan  
een zorginkoper, en een verzorgende weer anders dan een toezichthouder.  
En wat vindt de groeiende groep ouderen hier eigenlijk zelf van? Er vindt in de 
ouderenzorg een verschuiving plaats naar persoonsgerichte zorg, met oog voor 
welbevinden en leefplezier naast ziekte en verlies. Hoe navigeert u als bestuurder 
tussen die diverse en soms tegenstrijdige belangen en verwachtingen?  
Hoe formuleert u uw visie en beleid in een voortdurend veranderende context? 
Welke waarden geven u houvast, wat geeft u bezieling in uw werk?

Als deze vragen u aanspreken en u op zoek bent naar inhoudelijke verdieping en 
uitwisseling op het gebied van betekenisvol langer leven en goede zorg voor 
ouderen, dan is de executive leergang iets voor u. Al tien jaar biedt deze opleiding 
ruimte aan bestuurders en directeuren om elkaar te inspireren en van elkaar te 
leren, in een kleinschalige, ‘corona proof’ setting. U volgt een gevarieerd 
programma met colleges van topdocenten, volop ruimte voor bespiegeling en 
discussie, bijzondere ontmoetingen met ouderen en werkbezoeken in binnen- en 
buitenland. De leergang reikt u handvatten aan vanuit wetenschap en praktijk om 
met uw organisatie nog beter in te spelen op de wensen en verlangens van 
ouderen zelf.

De executive leergang Goed leven, goede zorg voor ouderen is bij uitstek geschikt 
voor inhoudelijk gedreven bestuurders en directeuren die kennis willen nemen 
van en willen reflecteren op de meest actuele inzichten over goede zorg voor 
ouderen. Verder staat de leergang open voor leidinggevenden bij zorgverzekeraars, 
overheidsinstellingen en toezichthouders die met vraagstukken rond de zorg voor 
ouderen worden geconfronteerd.

Op 14 januari 2021 gaat de elfde editie van deze leergang van start.  
Kijk voor meer informatie en inschrijving op onze website: 
www.leydenacademy.nl/executive_leergang.

PROGRAMMA
De executive leergang Goed leven, goede zorg voor ouderen is opgebouwd uit vijf 
theorieblokken van elk twee dagen inclusief avondprogramma, een werkbezoek in 
Nederland en een internationale studiereis van vier dagen.  

KOSTEN
De kosten voor de executive leergang bedragen € 5.995 (excl. studiereis).

THEMABLOKKEN 2021

De wetenschap van het ouder worden (gerontologie) 
Waarom leven mensen steeds langer? Wat zijn de achterliggende 
mechanismen van veroudering? Willen en moeten we allemaal  
140 jaar oud worden? Hoe gaan we om met het ouder wordende 
lijf, moeten alle rimpels glad gestreken worden?

14-15 januari

De nieuwste inzichten van de ouderengeneeskunde (geriatrie) 
Wat zijn de meest voorkomende verouderingsziekten en wat zijn 
de aanverwante geneeskundige aspecten? Kunnen we deze 
ziekten voorkomen of vertragen? En hoe gaan we hier als 
samenleving mee om?  

11-12 februari

De organisatie van de gezondheidszorg voor ouderen 
Is het huidige stelsel (financieel) houdbaar? Hoe kan de zorg meer 
rekening houden met de individuele wensen en verlangens van 
cliënten en bewoners? Hoe ziet goede zorg eruit, thuis en in het 
verpleeghuis, en hoe kan de kwaliteit worden verantwoord?  
Wat kunnen burgers zelf doen?

11-12 maart

De laatste fase van het leven 
Zijn er grenzen aan het verlenen van zorg? Wat zijn de juridische, 
ethische en levensbeschouwelijke aspecten van het levenseinde? 
Hoe kan goede zorg er in deze fase uitzien?  

8-9 april

Studiereis: de zorg voor ouderen in Zweden  
Vanuit welke visie wordt er in Zweden zorg aan ouderen gegeven? 
Hoe is de zorg er georganiseerd? Wat zijn de verschillen met 
Nederland en welke lessen kunnen we hieruit leren? 

17-20 mei 

Venster op de toekomst 
Hoe geven we in de toekomst vorm aan goede zorg voor ouderen? 
Welke dilemma’s doen zich voor rond de kwaliteit, betaalbaarheid 
en toegankelijkheid van de zorg en het maatschappelijke 
draagvlak? Hoe kan personele inzet gewaarborgd worden en wat 
verwachten we van de informele zorg?

24-25 juni

“Ik zoek geen bevestiging van wat  
ik al weet, maar verrassende 

invalshoeken en intervisie met 
collega’s uit andere sectoren.  

Ik heb heel veel uit de executive 
leergang kunnen putten.”

Hassan Najja, bestuurder woning corporatie 
SOR Rotterdam, leergang 2019

“Naast de leerzame colleges vond 
ik vooral de gesprekken na afloop 

met docent, medecursisten en 
stafleden van Leyden Academy 

heel inspirerend.”

Saskia Danen, eigenaar Dementie Academie,
leergang 2020

Executive leergang 
Goed leven, goede zorg voor ouderen

www.leydenacademy.nl/executive_leergang.
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