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Voorwoord Raad van Commissarissen

Voor u ligt het tweede jaarverslag van de Leyden Academy on Vitality and Ageing. Deze jonge

organisatie is in november 2008 opgericht vanuit haar missie om de kwaliteit van leven van de

steeds ouder wordende mens te verbeteren. De Leyden Academy wil een bijdrage leveren aan de

oplossing van het sociale en medische vraagstuk hoe gezond te blijven en ouder te worden.

Na de start eind 2008 is hard gewerkt aan het inrichten van de organisatie. En met goed gevolg.

De opleidingen zijn van start gegaan, de eerste onderzoeksresultaten zijn gepubliceerd en

spraakmakende symposia zijn of al georganiseerd of staan op de agenda.

Een woord van welkom is op zijn plaats voor de nieuwe directeur, mevrouw ir. Marieke A.E. van

der Waal. Samen met Prof. Dr. Rudi G.J. Westendorp vormt zij de Raad van Bestuur.

Een bijzonder moment was het vertrek van Commissaris Prof. Dr. H.P.M. Knapen vanwege het

aanvaarden van een nieuwe taak als Staatssecretaris van Buitenlandse Zaken. Wij danken hem

voor de inspanning die hij heeft geleverd voor het opbouwen van Leyden Academy.

Dankzij de inzet van de medewerkers in 2010 kijken wij met vertrouwen naar de toekomst. Graag

wil ik hen namens de Raad van Commissarissen dan ook danken voor de geleverde prestatie.

Dr. W.M. van den Goorbergh

Voorzitter
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Voorwoord Bestuurders Leyden Academy

De Leyden Academy positioneert zich als een kennisinstituut met een internationaal

programma voor onderwijs en onderzoek. Zij leidt jonge artsen en ambitieuze professionals op

tot pioniers op het terrein van de veroudering, geneeskunde en zorg. Het onderzoeksprogramma

betreft interdisciplinair onderzoek.

Het tweede jaar van de Leyden Academy kan succesvol worden genoemd. De Leyden Academy

mocht zich verheugen in een brede belangstelling vanuit wetenschap, gezondheidszorg en

politiek. Door gerichte presentaties en vertegenwoordiging kon de Academy ook bijdragen aan

de publieke bewustwording van het onderwerp veroudering in binnen- en buitenland.

In 2010 was er veel aandacht voor de levensverwachting in Nederland. Beleidsmakers, politici en

pensioenfondsen laten zich telkens weer verrassen door de stijgende levensverwachting. Keer op

keer worden de prognoses naar boven bijgesteld en blijven de schattingen achter bij de

werkelijkheid. Uit de nieuwe wetenschappelijke inzichten over ziekte en dood, over het

verouderingsproces en de sociaal- en economische ontwikkelingen leren we onze studenten en

cursisten dat de bevolking in westerse landen minder snel veroudert en de levensverwachting

alsmaar toeneemt. Nederland is eventjes in een periode van een stagnerende levensverwachting

terecht gekomen. In 2010 heeft de Leyden Academy laten zien hoe we de weg terug kunnen

oppakken. Onze eigen analyse laat zien dat overmatig roken de toenemende achterstand van

mannen vrijwel geheel kan verklaren. Vrouwen in Nederland hebben door ongezond gedrag een

nog grotere achterstand opgelopen ten opzichte van sommige andere westerse landen. Naast het

overmatig roken lijkt er meer aan de hand te zijn. De sterftecijfers van oudere vrouwen, veelal

verweduwd, zijn opmerkelijk hoog. Het is aannemelijk dat de geboden zorg tekort schiet. De

Leyden Academy wil de komende jaren haar bijdrage blijven leveren aan het zoeken naar

antwoorden op deze en andere verouderingsvraagstukken.

In september is de eenjarige postinitiële masteropleiding van start gegaan. De onderwijs- en

onderzoeksactiviteiten stellen ons in staat om jonge professionals, bestuurders en managers in

de zorg te voorzien van “up to date” kennis. De Leyden Academy-alumni zullen onze pioniers

zijn, die nieuwe inzichten over preventie, behandeling en zorg gaan toepassen en overdragen.

Wij zien met vertrouwen uit naar de verdere uitbouw en ontwikkeling van de Leyden Academy

in de komende jaren.

Ir. Marieke A.E. van der Waal en prof. dr. Rudi G.J. Westendorp

Bestuurders
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Onderwijs

De Leyden Academy on Vitality and Ageing is een kenniscentrum dat onderwijs-

programma’s aanbiedt op het gebied van vitaliteit, veroudering en geriatrie. In onze eigen

collegezaal verzorgen wij opleidingen voor jonge professionals, studenten, managers en

bestuurders in de zorg. Het onderwijs wordt verzorgd door topacademici met een internationale

reputatie, bestuurders en door ouderen zelf.

Masteropleiding Vitality and Ageing

In september 2010 is de masteropleiding Vitality and Ageing van start gegaan. Deze postinitiële

masteropleiding duurt één jaar en is geaccrediteerd door de NVAO. De Nederlands-Vlaamse

Accreditatieorganisatie (NVAO) is een publieke instelling die in Nederland en Vlaanderen de

kwaliteit van het hoger onderwijs waarborgt. De masteropleiding richt zich op studenten die in

ouderen zijn geïnteresseerd en hun kennis over veroudering en vitaliteit willen verdiepen en

verbreden. De opleiding is uniek omdat op dit moment soortgelijke initiatieven ontbreken.

Tien studenten uit onder meer Iran, Nigeria, Oekraïne, Engeland en Nederland hebben zich

ingeschreven voor het academisch jaar 2010-2011. Daarnaast zijn er zes toehoorders die alleen het

thematische onderwijs volgen. Het eerste trimester is in september gestart en al afgerond. Het

onderwijsprogramma is positief beoordeeld. De studenten zijn enthousiast over de

internationale staf en de state-of-the-art kennis die ze verkrijgen. De studenten hebben

praktische opdrachten gedaan waarbij de nadruk lag op het ontwikkelen van zelfstandig denken

en vaardigheden. Zo hebben studenten een subsidieaanvraag geschreven, een interview met een

ouder persoon gehouden en een beleidsaanbeveling geschreven. Eén van de studenten heeft te

horen gekregen dat zijn essay, een van de eindopdrachten, is geaccepteerd voor publicatie.

Daarnaast hebben twee studenten een promotieplaats aangeboden gekregen.

Voordat kon worden gestart met de opleiding zelf, is er in het gehele jaar 2010 volop gewerkt aan

het verkrijgen van de accreditatie en het werven van nieuwe studenten. Voorafgaand aan de

accreditatie is een dossier opgesteld, zijn vragen beantwoord en is een bezoek van het NVAO-

accreditatiepanel voorbereid. Het accreditatiepanel heeft op basis van haar bevindingen een

positief advies gegeven aan de NVAO. In juli is het proces met succes afgerond. In het Centraal

Register Opleidingen Hoger Onderwijs (CROHO) zijn de gegevens van de masteropleiding

opgenomen als bewijs dat het een erkende universitaire opleiding betreft. Omdat de Leyden

Academy zelf geen universiteit is, is voorafgaand aan het accreditatietraject een samenwerking

aangegaan met de Universiteit Leiden. Daardoor sorteert de masteropleiding formeel onder de

Universiteit Leiden en zij betrekt het LUMC bij de opleiding. De Leyden Academy draagt zorg

voor de uitvoering. Deze samenwerking zorgt ervoor dat studenten zich bij de Universiteit

Leiden kunnen inschrijven en na goed gevolg een erkend diploma van deze universiteit

ontvangen.
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Vanaf september 2010 zijn de wervingsactiviteiten voor het academische jaar 2011-2012 gestart,

dan wel voortgezet. Internationale webportals zijn bijgewerkt met de meest recente informatie

en een nieuwe webcampagne is opgezet. Naast de corporate website (www.leydenacademy.nl) is

een aparte website voor de masteropleiding in ontwikkeling (www.mastervitality.nl). Deze

website is bedoeld voor en door masterstudenten. Naast online campagnes worden uiteraard ook

traditionele wervingsactiviteiten zoals inhoudelijke workshops en presentaties in binnen- en

buitenland ingezet. In augustus verzorgde de Leyden Academy een keynote lecture op een

internationaal medisch studentencongres in Indonesië en in oktober zijn enkele Academy

medewerkers voor een presentatie en een workshop in Berlijn uitgenodigd. Via direct mailing

zijn decanen en voorzitters van geneeskunde opleidingen en studenten organisaties benaderd.

Sinds het verkrijgen van de accreditatie is verspreiding van brochures via NESO-kantoren in

diverse landen en vermelding op websites via Nuffic mogelijk. Ook met Universiteit Leiden

wordt nauw samengewerkt. Zo doet Leyden Academy inmiddels mee aan de masterdagen van de

Universiteit Leiden en wordt ons pr-materiaal meegenomen naar evenementen. Tenslotte wordt

regelmatig via lokale en landelijke pers aandacht gegenereerd voor onze opleiding.

Executive leergang Veroudering en Gezondheidszorg

In september 2009 is de eerste Executive leergang gestart met twaalf deelnemers. De leergang

bestaat uit acht thematische blokken en een studiereis. In juni is de eerste leergang Veroudering

en Gezondheidszorg afgesloten, gevolgd door een terugkomdag in september. De gemiddelde

waardering voor de gehele leergang was een 8,1.

Tijdens de leergang, bedoeld voor managers, directeuren en bestuurders die meer inhoudelijke

kennis willen op doen over de zorg voor de ouderwordende mens, staan alle aspecten van

geriatrie en gerontologie centraal. Daarbij is er ruime gelegenheid voor discussie en verdieping.

Daarnaast wordt er tijdens elk (maandelijks) blok een ontmoeting met een of meerdere ouderen

georganiseerd en wordt van gedachten gewisseld over het thema van het studieblok. ZonMw

bevestigt het belang van de opleiding en biedt tijdelijk studiebeurzen aan voor mensen uit de

zorg.

Vanaf mei is onder meer een wervingscampagne uitgezet voor de tweede leergang via banners en

advertenties in Zorgvisie en dergelijke. Gedurende de zomermaanden bleef het aantal

inschrijvingen achter bij de verwachting. Uit gesprekken met potentiële deelnemers, alumni en

collega organisaties bleek dat de startmaand september voor de doelgroep van de Executive

leergang ongunstig is. In augustus is besloten om de leergang te verplaatsen naar januari 2011.

Vanaf september is een nieuwe direct mailing en belcampagne opgezet. De alumni zijn benaderd

voor het promoten van de leergang. Ook is een bannercampagne via Skipr, een digitale

nieuwsbrief voor managers en directeuren in de zorg, opgestart en is er een

voorlichtingsbijeenkomst georganiseerd. Begin december werd het maximum aantal

deelnemers van twintig bereikt. Vanaf die datum werd een wachtlijst gehanteerd. De
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inschrijvingen komen voort uit het alumni en het netwerk van de Leyden Academy, congressen

en banners. De cursisten vormen een mooie mix van bestuurders, directeuren, senior

beleidsadviseurs en managers zowel uit de cure en care als uit adviserende organisaties.

Keuzevak The Ageing Process

Het keuzevak The Ageing Process voor bachelor studenten geneeskunde was een groot succes.

Vierentwintig studenten hebben in 2010 het keuzevak in Leiden gevolgd. De bijeenkomsten

werden dit jaar voor het eerst in de collegezaal van de Leyden Academy gehouden en dit werd

zeer gewaardeerd. De inhoud en het format worden onverminderd hoog beoordeeld met

gemiddeld een 4,7 uit 5 punten.

The Ageing Process is dit jaar voor het eerst niet alleen in Leiden, maar op verzoek ook aan de

Universiteit van Amsterdam (UvA) gegeven. Ook hier was de evaluatie zeer positief: 80% van de

studenten gaf in de evaluatie een 8 voor het vak als geheel en 20% waardeerde het met een 7.

Naar aanleiding van dit vak hebben twee studenten van de UvA de Leyden Academy benaderd of

ze hier het onderzoek, dat ze tijdens het keuzevak hebben opgezet, onder begeleiding van de

Young Excellence Class (meer hierover in het volgende kopje) met ons kunnen voortzetten. Deze

studenten onderzoeken nu het effect van intensief sporten op de levensverwachting in een

databestand van 7.000 Olympische sporters, dat ze zelf hebben verzameld op internet.

Young Excellence Class

De Young Excellence Class is in september 2010 weer van start gegaan. De groep is gegroeid van

12 naar 16 studenten. Zij komen tweewekelijks samen op de dinsdagavond om te discussiëren

over veroudering en wetenschap. De nieuwe studenten zijn gerekruteerd uit de 20 studenten die

het keuzevak The Ageing Process hebben gevolgd.

Begin oktober was er een bijzondere bijeenkomst met een internationale gast, Aubrey de Grey.

De Grey is een bekende Britse gerontoloog die stelt dat er geen limiet is aan de menselijke

levensverwachting.

Naast de discussiebijeenkomsten hebben de studenten uit de Young Excellence Class ook weer

geholpen met het begeleiden van de jongerejaars geneeskunde studenten bij hun onderzoek, dat

zij deden in het kader van het keuzevak The Ageing Process. Dit werd door alle studenten

(wederzijds) als heel positief ervaren.
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Onderzoek

De Leyden Academy is in 2009 begonnen met een beperkt onderzoeksprogramma. Het

onderzoek past binnen de missie van de organisatie en bevindt zich in een niche. Binnen het

onderzoeksprogramma is een promotieprogramma opgezet.

Promotieprogramma

Het PhD-programma is een continu proces en betreft vooralsnog drie promotieplaatsen. De

eerste drie promovendi zijn in 2010 aangesteld; een econoom, een socioloog en een

demografisch ingestelde doctorandus geneeskunde. In het eerste jaar van aanstelling worden de

promovendi als student ingeschreven bij de masteropleiding Vitality and Ageing. De

daaropvolgende jaren worden besteed aan het onderzoek zelf en het schrijven van het

proefschrift. Vanuit de productieve samenwerking tussen de Universiteit Leiden, het LUMC en

de Leyden Academy zullen de promovendi waarschijnlijk bij de Universiteit Leiden promoveren.

De onderwerpen van de huidige promovendi zijn:

- het ontrafelen van sterfte op hoge leeftijd;

- de economische waarde van de oudere mens;

- ouderenmishandeling.

-

Meerlandenstudie

Vanuit de wetenschappelijke staf is in 2009 begonnen met een meerlandenstudie. In 2010 is deze

studie afgerond met een publicatie. In vijf landen is onderzocht welke factoren een rol spelen in

het succesvol ouder worden en wat wij in Nederland kunnen leren van de Verenigde Staten,

Japan, Frankrijk en Zweden. Japan is het land met de hoogste levensverwachting van de wereld,

Frankrijk het land met de hoogste levensverwachting van Europa en de Verenigde Staten en

Zweden zijn vergelijkbaar met Nederland.

Op 1 oktober hebben we het rapport ‘Dutch life expectancy from an international perspective’

gepubliceerd. Het rapport is in digitale vorm uitgebracht, in samenwerking met het Nederlands

Interdisciplinair Demografisch Instituut (NIDI). In het rapport worden de oorzaken van de

stagnatie van de Nederlandse levensverwachting onderzocht en dan met name het effect van

roken op de gemiddelde levensverwachting. Daarnaast is er een vergelijking gemaakt tussen

Japan en Nederland wat betreft institutionalisering en informele zorg.

Het rapport heeft tot onze tevredenheid veel landelijke persaandacht gekregen: van de

voorpagina Trouw (en interview met bestuurder Westendorp) tot Radio 1 en van BNR tot het

lokale LUMC-blad Cicero. Zie voor een complete lijst het bijgevoegde document “Overzicht

artikelen, publicaties en mediaoptredens 2010”.
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Het rapport heeft ook de interesse gewekt van de beleidsambtenaren op het ministerie van VWS.

Het wordt gebruikt bij de onderbouwing van de tussentijdse verslaglegging over het Nationaal

Programma Ouderenzorg (NPO) aan de Tweede Kamer.

In 2010 is de internationale samenwerking verder uitgebreid met onder meer professor

Crimmins uit de Verenigde Staten en professor Saito uit Japan. Met de laatste bereidt PhD-

kandidate Frouke Engelaer een gezamenlijke publicatie voor.

Visting faculty

De Leyden Academy is een platform voor hoogleraren en andere deskundigen voor het geven van

lezingen en het aangaan van het debat. Ook kunnen we een inspirerende academische

werkomgeving aanbieden aan degenen die zich gedurende korte of langere periode willen

vrijmaken van hun dagelijkse werkomgeving. In sommige landen is een sabbatical zeer

vanzelfsprekend.

Gasthoogleraren

Gedurende het jaar heeft de Leyden Academy een aantal vooraanstaande, internationale

gasthoogleraren over de vloer gehad. Zij zijn betrokken bij de onderwijs- en

onderzoeksactiviteiten van de Leyden Academy, onder meer bij de masteropleiding Vitality and

Ageing. Van februari tot juni 2010 was het Australische echtpaar Susan Kurrle en Ian Cameron te

gast. Beiden zijn verbonden aan de medische faculteit van de Universiteit van Sydney; Kurrle als

hoogleraar Gezondheidszorg voor ouderen (met als specialisatie dementerende ouderen) en

Cameron als hoogleraar in de (geriatrische) revalidatie geneeskunde. Kurrle en Cameron hebben

meegedacht bij de opzet en uitvoering van de masteropleiding en het positioneren van de

Leyden Academy als kennisinstituut. In augustus kwam de van oorsprong Poolse Amerikaan

Andrzej Bartke het team versterken. Bartke is hoogleraar geriatrie aan de Universiteit van

Springfield, South Illinois en is een expert op het terrein van biologische mechanismen van de

veroudering. Hij heeft een aanzienlijke inhoudelijke bijdrage geleverd aan het eerste trimester

van de masteropleiding. Hij is half december weer naar de Verenigde Staten vertrokken.

Openbare lezing

Op 19 oktober heeft de Amerikaanse antropologe Sharon Kaufman op uitnodiging van de Leyden

Academy een openbare lezing gegeven. Professor Kaufman is verbonden aan het instituut voor

Gezondheid en Veroudering aan de Universiteit van Californië. Thema was de invloed van de

ontwikkeling van medische technologie op medisch-ethische beslissingen rondom het

levenseinde. Aansluitend vond er een nabespreking plaats met de leden van de Young Excellence

Class.
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Zo’n 80 personen woonden de lezing in de congreszaal van het Poortgebouw bij. Sharon

Kaufman wist het publiek te inspireren met rake vragen die opgeworpen worden door de

medisch-technologische ontwikkelingen en hoe een langer leven tegenwoordig mogelijk wordt

gemaakt door technologie. Vele ethische vragen en dilemma’s werden aangewakkerd die

interessante waren voor het debat over investeren in leven en oude mensen versus de dood. Ook

in de samenkomst met de Young Excellence Class werden deze debatten verder uitgediept.

Opleidingsfonds Vitaliteit en Veroudering

De masteropleiding Vitality and Ageing is een postinitiële masteropleiding en valt buiten de

bekostigingssystematiek van het ministerie van onderwijs. Dit betekent dat de financiering van

de opleiding geheel uit deelnemersgelden moet worden bekostigd. De Universiteit Leiden is

formeel de diploma verstrekkende organisatie en als zodanig bepaalt die - in afstemming met

het LUMC en de Leyden Academy - de hoogte van het collegegeld binnen het kader van de

universiteit zelf.

In 2010 bedroeg het collegegeld€17.550,--. Voor veel studenten vormt het collegegeld een hoge

drempel. Daarom is de Stichting Opleidingsfonds Vitaliteit en Veroudering in het leven

geroepen. Het opleidingsfonds is er om geld te genereren voor beurzen voor studenten, zodat zij

kunnen deelnemen aan de masteropleiding. In 2010 bestonden de activiteiten vooral uit het

oprichten van de stichting inclusief statuten, het aanvragen van de ANBI-status, het formeren

van een bestuur en het opstellen van kader en marktpositionering.

Samenwerking met ILC Zorg voor Later

Sinds oktober 2009 is het secretariaat van ILC Zorg voor Later ondergebracht bij de Leyden

Academy. Op deze wijze maken beide organisaties gebruik van elkaars deskundigheid. De

directeur van de Leyden Academy is tevens directeur van ILC Zorg voor Later.

De missie van de ILC Zorg voor Later luidt: ILC Zorg voor Later is … een zorg voor (n)ù! Hiermee

wil de organisatie laten zien dat zij een onafhankelijke beweging van mensen is die het thema

vergrijzing hoog op de maatschappelijke agenda plaatst met als doel om mensen vroegtijdig te

laten nadenken over actief en gezond oud worden met een grotere keuzevrijheid en

zelfredzaamheid. ILC Zorg voor Later zet in op de zelfstandigheid van ouderen. Dat vraagt om

daarop toegesneden voorwaarden, vaardigheden en een goede leefomgeving. De vitaliteit van

ouderen moet worden bevorderd terwijl kwetsbaarheid en afhankelijkheid zo lang mogelijk

worden uitgesteld. ILC Zorg voor Later spant zich in om een flexibele verhouding tussen werken

en niet meer werken te realiseren. Het is belangrijk om actief te kunnen blijven als werknemer,

vrijwilliger of ondernemer, zonder discriminatie vanwege de leeftijd.

ILC Zorg voor Later werkt aan haar doelstelling door het organiseren van debatten, verhogen

van media-aandacht, het appelleren aan èn het uitwisselen van ervaringen en expertise, zowel

nationaal als internationaal.



11

ILC Zorg voor Later is lid van de Global Alliance van het International Longevity Center; een

internationale federatie van centra voor actief en gezond oud worden.

Organisatie en personeel

Kantoororganisatie

In 2010 groeide de bezetting van de Leyden Academy van 5,9 FTE naar 8,9 FTE. In december 2010

versterkt Dr. Diana van Heemst de gelederen. Zij wordt ingehuurd vanuit het LUMC voor 1 dag

in de week als senior scientific staff member.

Per 31 december 2010 is het personeelsbestand dan als volgt:

Drs. D. van Bodegom MD MA, scientific staff; 1 FTE

Mw. F.M. Engelaer MSc, PhD candidate; 1 FTE

Mw. drs. K.D. Harkema, communications officer; 0,8 FTE

Mw. Y.J. Koemans, secretary; 0,6 FTE

Mw. J. Lindenberg PhD, scientific staff; 1 FTE

Mw. Y. Mysyuk MSc, PhD candidate; 1 FTE

H.J.A. Rolden MSc MA, PhD candidate; 1 FTE

Mw. B.B. Vlek-Schmale, office manager en study secretary; 1 FTE

Mw. Ir. M. A. E. van der Waal, director; 1 FTE

Prof. dr. R.G.J. Westendorp, executive director; 0,5 FTE

Brits eredoctoraat

Professor Rudi Westendorp is op 6 december 2011 onderscheiden aan de Universiteit van

Newcastle, Groot Brittannië, voor zijn verdiensten op het gebied van veroudering en

gezondheid.



12

Hij werd benoemd tot "Honorary Doctor of Medicine" (Hon MD). Naast Westendorp werden drie

andere hoogleraren en een vooraanstaand journaliste onderscheiden tijdens de Changing Age-

ceremonie.

Professor Tom Kirkwood, directeur van het Institute for Ageing and Health: "Individually and

collectively, the five people being honoured today have made an outstanding contribution to

our understanding of the issues we face as we age."

Raad van Commissarissen

De Raad van Commissarissen wordt benoemd door het bestuur van de Vereniging AEGON, tot

dusverre de enige aandeelhouder.

De Raad van Commissarissen bestaat uit:

Dr. W.M. van den Goorbergh

Prof. Dr. P.J. Idenburg

Mr. J.W.B. Westerburgen

Het vierde lid van de Raad, Prof. Dr. H.P.M. Knapen, heeft in september 2010 afscheid genomen

als lid van de Raad. Per eind 2010 is er nog geen invulling voor deze vacature.

De Raad van Commissarissen houdt zich bezig met het mede bepalen van de strategie van

Leyden Academy naast haar reguliere, toezichthoudende taken. Daartoe zijn er in 2010 3

vergaderingen gehouden met de directie van Leyden Academy; in april, augustus en december.

Leyden Academy in het nieuws

De Leyden Academy is in 2010 aanzienlijk vaker in lokale en landelijke media geweest dan in

2009. De concentratie van media-aandacht vond plaats rond het uitbrengen van het rapport over

de levensverwachting in oktober.

In de bijlage treft u een overzicht met artikelen, publicaties en media optredens in 2010 aan.



Bijlage: Overzicht artikelen, publicaties en mediaoptredens 2010

Medium Datum Naam artikel Auteur

Nieuwsbrief Universiteit Leiden 2 februari Een lijfarts of mantelregisseur voor iedereen Steven Hagers

Reformatorisch Dagblad 9 februari Roer moet om in zorg ouderen R.G.J. Westendorp en J.J. Meij

Leidsch Dagblad 10 februari Oud zijn is geen ellende Pauline Snel

Radio 1 Avro De Praktijk 10 februari Kunnen we 125 jaar worden? Interview met Rudi Westendorp

Cicero (LUMC-blad) 22 februari De lange levensloop Christi Waanders

Nieuwsbrief The Network februari Time for a turnabout in treatment of the

elderly

R.G.J. Westendorp en J.J. Meij

Cicero 22 maart De toekomst van de geneeskunde Susanne de Joode

Denkbeeld (Tijdschrift voor

tijdschrift Psychogeriatrie)

april Ouderdom is een ziekte Caroline van den Akker

Het Financieele Dagblad 23 april Stop het verval Interview met Marieke van der

Waal

Cicero 17 mei Vitaliteit en veroudering Diana de Veld

Mare (Leids Universitair

Weekblad) 17 juni Mensen mooi oud krijgen Thomas Blondeau

Predoctor, blad Medische

Faculteit der Leidse Studenten

augustus Grijze anatomie (column) F. Engelaer en K. Harkema

Arts en Auto augustus Studentennieuws Wie, wat, waar: Master

Vitality and Ageing van start

Fleur Baxmeier

De Nieuwe Praktijk

(een initiatief van de LHV, het

NHG en het ministerie van VWS)

13

september

Huisarts als lijfarts van de oudere, zie:

http://www.denieuwepraktijk.nl/denieuwepra

ktijk/Actueel/nieuwsberichten/rudi-

westendorp-de-huisarts-als-

lijfarts/default.htm

Femke Sleegers

Trouw (voorpagina) 1 oktober Soepeler rookbeleid is ‘onzindelijk’ Sander Becker

Trouw (p.10) 1 oktober Levensduur vooral beperkt door roken Sander Becker

Trouw online 1 oktober http://www.trouw.nl/nieuws/nederland/articl

e3231800.ece/Nederlander_leeft_minder_lang

Sander Becker



14

_door_rookgewoonte.html

Telegraaf online 1 oktober http://www.telegraaf.nl/binnenland/7801062/_

__Nederland_te_laks_met_roken___.html?sn

=binnenland

ANP

Ochtendspits, WNL Nederland 1 1 oktober,

8.15 uur

http://www.omroepwnl.nl/programmas/ochte

ndspits-van-1-oktober-2010

Rapport levensverwachting

besproken door tv-arts Eize

Wielinga

BNR (Business News Radio)

Gezond, presentatie: Harmke

Pijpers

4 oktober

19.30 uur

http://www.bnr.nl/static/jspx/play.jspx?dag=4

&maand=10&jaar=2010&tijd=19:10&lengte=30

&titel=Titel

Rudi Westendorp hoofdgast

Goedemorgen Nederland KRO,

Radio 1, Sven Kockelman

11 oktober,

10.05 uur

http://goedemorgennederland.kro.nl/uitzendi

ng.aspx?id=262359

Rudi Westendorp live in

uitzending te gast

Cicero, blad LUMC 11 oktober Waarom Nederlanders niet oud worden Interview met David van

Bodegom

Nieuwsbrief nr. 16, Nederlandse

Public Health Federatie

12 oktober Roken voornaamste oorzaak lagere

levensverwachting Nederlanders

www.nphf.nl

Leidsch Dagblad 14 oktober Gedogen drukt leeftijd Citaat David van Bodegom

Wetenschapsprogramma

Hoe?Zo! Radio (Radio 5)

2 november

20-21 uur

http://educatie.ntr.nl/radio/1683209/home/ite

m/3001754/waarom-nederlanders-niet-oud-

worden/

Interview met David van

Bodegom

De Groene Amsterdammer oktober Leids rookgordijn Aart Brouwer

Mare 21 oktober Junkscience? Prutjournalistiek! Arjen van Veelen

Nieuwsbrief Julius Centrum voor

Gezondheidswetenschappen,

UMC Utrecht

14

november

Gunstige levensduur gaat in rook op Guus Schrijvers

Leidsch Dagblad 23

november

Bedrijfsleven betaalt opleiding universiteit Erna Straatsma

http://www.leydenacademy.nl/Bri

ts_eredoctoraat_voor_Rudi_West

endorp

6 december Brits eredoctoraat voor Rudi Westendorp Karin Harkema


