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en Gezondheidszorg
START: 11 JANUARI 2018

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

Executive leergang Veroudering
en Gezondheidszorg
Bent u op zoek naar inhoudelijke verdieping op het gebied van de zorg voor
ouderen? Leyden Academy biedt u een gevarieerd programma met colleges
van topdocenten, ruimte voor discussie, bijzondere ontmoetingen en diverse
werkbezoeken.
Deze inhoudelijke leergang is bij uitstek geschikt voor ambitieuze managers
en directeuren in de zorg die hun kennis over de zorg voor ouderen op peil
willen brengen. Verder richt de leergang zich op leidinggevenden bij
zorgverzekeraars, (de)centrale overheden en toezichthouders die met
vraagstukken rond de zorg voor ouderen worden geconfronteerd.
Als deelnemer doet u inzichten op over het proces van ouder worden, de
stand van de ouderengeneeskunde, dilemma’s rond het levenseinde, over
ouderenzorg en de organisatie hiervan. De leergang geeft u handvatten om
met uw organisatie beter in te spelen op de vraag van ouderen zelf en het
biedt u inspiratie voor uw beleid en strategie.
Ir. Marieke van der Waal en prof. dr. Joris Slaets
Directie Leyden Academy on Vitality and Ageing

“Het ﬁjne van de leergang is
de wisselwerking in de groep, met
managers en bestuurders vanuit
alle werkvelden, beleidsadviseurs
gemeente, ziekenhuis en
zorgkantoren.”
Lies Zuidema, voorzitter Raad van Bestuur
Brentano, leergang 2016

PROGRAMMA
De executive leergang Veroudering en Gezondheidszorg is opgebouwd uit
vijf theorieblokken van elk twee dagen inclusief avondprogramma, een
werkbezoek in Nederland en een internationale studiereis van vier of
vijf dagen dagen.

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

THEMABLOKKEN 2018
Essentie van het verouderingsproces (gerontologie)

11-12 januari

Waarom leven we steeds langer? Wat zijn achterliggende
mechanismen van veroudering?
Aspecten van de ouderengeneeskunde (geriatrie)

8-9 februari

Wat zijn de meest voorkomende verouderingsziekten en
wat zijn aanverwante geneeskundige aspecten? Kun je
verouderingsziekten voorkomen of vertragen?
Oudere mensen en de gezondheidszorg

15-16 maart

Is het huidige stelsel ﬁnancieel houdbaar? Hoe kan de
zorg meer rekening houden met individuele wensen en
verlangens, en wat betekent dit voor de kwaliteit?
Wat kunnen burgers zelf doen?
De laatste fase van het leven

12-13 april

Zijn er grenzen aan het verlenen van zorg? Wat zijn de
juridische, ethische en levensbeschouwelijke aspecten
van het levenseinde?
Studiereis: de zorg voor ouderen in een ander EU-land

14-18 mei

Vanuit welke visie wordt er zorg aan ouderen geleverd?
Wat is er publiek en privaat geregeld? Welke lessen
kunnen wij hier in Nederland uit leren?
Terug naar de praktijk
Hoe organiseert een andere zorgorganisatie de zorg voor
ouderen? Uitwisseling van opgedane kennis en inzichten.

Kijk voor meer informatie over het programma, docenten, studiereis
en inschrijving op: www.leydenacademy.nl/executive_leergang

21-22 juni

“Ik heb mijn hart
opgehaald tijdens een
gevarieerd programma.
Kennis, wijsheid
en inspiratie.”
Esther Vink, directeur-eigenaar
De Zorgspecialist, leergang 2017

“Het programma biedt
diverse invalshoeken,
ontmoetingen en dilemma’s.
Verwacht visie, wetenschap,
trends en toekomst.”
Marius van de Veen, locatiemanager
Vivium Zorggroep, leergang 2015

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

T (071) 524 0960

Rijnsburgerweg 10

E plasmeijer@leydenacademy.nl
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