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Amateur Fotografen Vereniging met de expositie 
‘Een dag uit het leven van een honderdjarige’.

Vooruitkijkend naar 2023 zullen we ons sterk 
blijven maken voor een saamhorige samenleving 
waarin jong en oud naar elkaar omkijken en zich 
verbonden weten. Waarin ouderen worden 
gezien en gehoord; ook de stem van mensen die verbaal minder 
vaardig zijn of minder goed de weg weten. En waarin we werken aan 
een omgeving die het mensen gemakkelijk maakt in beweging te 
komen en gezonde keuzes te maken.

Het wordt een jaar waarin Leyden Academy vijftien jaar bestaat!  
Dit lustrum gaan we gedurende het jaar vieren met verschillende 
activiteiten, onder andere met een bijzondere kenniswandeling en 
met mijn oratie The art of belonging, wat verwijst naar een 
fundamenteel menselijk verlangen om erbij te horen, zonder je te 
hoeven aanpassen, gewoon door te zijn wie je wilt zijn. 

Prof. dr. Tineke Abma
Directeur Leyden Academy on Vitality and Ageing
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‘Iemands leven heeft waarde zolang men waarde toekent aan  
het leven van anderen door middel van liefde, vriendschap, 
verontwaardiging en mededogen’, aldus de Franse filosofe en 
feministe Simone de Beauvoir. Een mooi uitgangspunt dat goed 
aansluit op de missie van Leyden Academy: het verbeteren van de 
kwaliteit van leven van oudere mensen door kansen te scheppen 
voor een vitaal en betekenisvol leven, hecht verbonden binnen de 
maatschappij.

Afgelopen jaar heeft het team van Leyden Academy zich hier weer 
voor ingezet, samen met u en met verschillende samenwerkings-
partners. Zo organiseerden we met Aegon het digitaal 
leerprogramma Silver Starters, waar vijftigplussers de basis leren  
om hun idee om te zetten in een eigen bedrijf. Verder vond in 
samenwerking met het Jo Visser fonds het eerste Arts & Health 
Festival in het teken van dans plaats. En reikten we het eerste Leydse 
Lintje uit aan José Elshof, voor haar inzet om dans voor mensen met 
een bewegingsbeperking zoals Parkinson en multiple sclerose te 
stimuleren. We gingen met minister Helder in gesprek over de 
positieve effecten van het Leefplezierplan bij zorglocatie Den Es van 
Azora en locatie Vita van Zorggroep Elde Maasduinen. En we vierden 
op 11 november onze dies samen met de honderdjarige Leidse 

VOORWOORD

“Als ik dans, merk  
ik dat ik meer ben 
dan mijn ziekte.”

Joke, 66 jaar

https://www.leydenacademy.nl/tineke-abma/
https://www.leydenacademy.nl/silver-starters-kiest-meest-kansrijke-olderpreneur/
https://www.leydenacademy.nl/het-eerste-arts-health-festival-in-leiden-een-feit-en-een-succes/
https://www.leydenacademy.nl/het-eerste-arts-health-festival-in-leiden-een-feit-en-een-succes/
https://www.leydenacademy.nl/uitreiking-1e-leyds-lintje-aan-ambassadeur-danspark/
https://www.leydenacademy.nl/uitreiking-1e-leyds-lintje-aan-ambassadeur-danspark/
https://www.leydenacademy.nl/minister-helder-in-gesprek-over-het-leefplezierplan/
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Onze missie is het verbeteren van de kwaliteit van leven 
van oudere mensen door kansen te scheppen voor een 
vitaal en betekenisvol leven, hecht verbonden binnen  
de maatschappij.

Voldoende bewegen, gezond eten, stress vermijden, goed slapen, 
minder alcohol, niet roken. We weten eigenlijk allemaal wel wat de 
gedragsregels zijn voor een lang, gezond en vitaal leven. Toch is het 
niet zo makkelijk dit aan te leren of vol te houden. Hoe kun je 
ongezonde gewoontes doorbreken? Hoe kun je meer grip krijgen op 
je eigen gezondheid? Veel van onze activiteiten richten zich op deze 
vraagstukken. Voorkomen is immers beter dan genezen! Centraal 
hierbij staat wat oudere mensen zelf belangrijk vinden. Hoe kunnen 
we hen verleiden tot een gezonde en actieve leefstijl? Het begint bij 
kleine aanpassingen in de dagelijkse omgeving. Zo eet je minder met 
een kleiner servies. Als groente en fruit in het zicht liggen, eet je het 
sneller. En als de thermostaat een graadje lager staat, verbrand je 
meer calorieën. Ook speelt de sociale omgeving een belangrijke rol. •

VITAAL

6

https://www.leydenacademy.nl/vitaal/
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VITAAL

Vitaal en gezond ouder 
worden

“De cursus heeft mij 
de ogen geopend.  
Dit heeft geleid tot 

een, hopelijk 
blijvende, 

verandering in zowel 
mijn voedings- als 

ook mijn 
bewegingspatroon.”

Deelnemer

8

Hoewel de gemiddelde levensverwachting steeds verder toeneemt, 
bestaan er grote verschillen in de manier waarop mensen 
verouderen. Zo springt de een op negentigjarige leeftijd nog op de 
fiets en hebben anderen op hun zestigste allerlei ouderdomskwalen.
Wat kunt u zelf doen om gezonder en vitaler oud te worden, en wat 
kunt u beter laten? In de gratis mini-cursus ‘Vitaal en gezond ouder 
worden’ deden bijna 3.400 deelnemers hun voordeel met filmpjes, 
feiten en cijfers, verdieping, oefeningen en concrete tips (waarvan 
enkele voorbeelden hieronder).

Bewegen
Voldoende en regelmatig matig-intensief bewegen – ten minste 
tweeënhalf uur per week – helpt om gezond te blijven en om het 
risico en de klachten van bestaande (ouderdoms)ziekten te 
verminderen, zoals hart- en vaatziekten, diabetes type 2, dementie 
en zelfs bepaalde vormen van kanker.

Slaap
Met het ouder worden, ervaart ongeveer een kwart van de 
65-plussers problemen met slapen. Onderzoek toont aan dat  
een gemiddelde van zeven uur slaap het beste effect heeft op  
de cognitieve prestaties en de mentale gezondheid.

Voedingspatroon
Een voedingspatroon met relatief veel groenten, fruit, volkoren 
granen, een handje ongezouten noten en het regelmatig eten van vis 
heeft een bewezen gunstig effect. Daarbij is het belangrijk om zo min 
mogelijk rood en bewerkt vlees, suikerrijke dranken, geraffineerde 
granen (bijvoorbeeld wit meel) en alcohol te nuttigen. Volgens recent 
onderzoek stijgt de levensverwachting van zestigjarigen met 
gemiddeld acht jaar als men het optimale voedingspatroon volgens 
bovenstaande principes volgt.

Levensstijl
Veel gezondheidsklachten die op hogere leeftijd voorkomen,  
worden mede veroorzaakt door een ongezonde leefstijl. De (sociale) 
omgeving kan een belangrijke rol spelen bij het volhouden van 
gezond gedrag en draagt bovendien bij aan gelukkig ouder worden. 
Door kleine aanpassingen in de leefomgeving maken mensen 
ongemerkt gezondere keuzes die op termijn kunnen optellen tot 
veel gezondheidswinst. De mini-cursus is ontwikkeld samen met  
DuSRA-VOILA, het grootste samenwerkingsverband van experts op 
het gebied van veroudering in Nederland, en is toegankelijk op 
leydenacademy.nl/vitaalouder.•

9

https://www.leydenacademy.nl/vitaalouder/
https://www.leydenacademy.nl/vitaalouder/
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Collectieve preventie in  
de wijk

Hoe kunnen thuiszorgteams bijdragen aan preventie in de wijk?  
Voor het antwoord op die vraag deden we inspiratie op in Cuba.  
Het zorgbudget is daar per inwoner tien keer lager dan in de 
Verenigde Staten en toch is er nauwelijks verschil in (gezonde) 
levensverwachting. Bij gebrek aan zorgbudget zetten de Cubanen 
vooral in op preventie. In Cuba is collectieve preventie al jaren een 
beproefd model. Met bijvoorbeeld círculos de abuelos, waar in  
12.000 van deze in de wijk georganiseerde kringen in totaal 800.000 
Cubaanse ouderen drie keer per week met elkaar sporten, dansen  
en kletsen.

Goed voorbeeld doet goed volgen! Samen met ongeveer 
vijfentwintig teams van thuiszorgorganisatie Buurtzorg onderzoeken 
we dan ook welke interventies een logisch onderdeel vormen van de 
wijkverpleging om gezondheid in de wijk te bevorderen en willen we 
wijkgerichte preventie verder ontwikkelen. Leyden Academy draagt 
tevens bij aan de opleiding van de teams. Het project startte in 
september 2021 en heeft een looptijd van vijf jaar. •

“Wij komen in de wijk 
veel chronisch zieken 

tegen. De kans op 
chronische ziekten 
verminder je door 

gezond te leven. 
Daarom gingen we 

op zoek naar hoe we 
dat in ons wijkwerk 
konden toepassen. 

En dat heeft 
resultaat.”

Ryan Op de Weegh en Brechtje 
Fleuren, wijkverpleegkundigen  

in Nijmegen Oost

11

https://www.buurtzorgnederland.com/
https://www.leydenacademy.nl/collectieve-preventie-in-de-wijk/
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Kenniswandelingen
In het kader van European City of Science Leiden 2022 
organiseerden we op 31 mei en 20 september een proeverij van 
workshops op het gebied van vitaliteit en veroudering. Aansluitend 
was er een wandeling; bijvoorbeeld naar de Leidse Ecotuin die onder 
andere is aangelegd om een gezonde leefstijl te bevorderen.

De workshop ‘seksualiteit en intimiteit op latere leeftijd’ zorgde voor 
levendige discussies. Onderzoek toont aan dat mensen die vanaf  
de geboorte veel worden geknuffeld en aangeraakt, daar op latere 
leeftijd ook meer behoefte aan hebben. Terwijl juist in die levensfase 
een gemis van aanraking kan worden ervaren, de zogenoemde 
huidhonger. Helaas wordt het onderwerp vaak als een taboe gezien.

Verder leidde de workshop over levenskunst waarin de keuze tussen 
genot en gemoedsrust centraal stond tot veel overpeinzingen en 
gespreksstof. De deelnemers concludeerden dat je persoonlijkheid 
en de levensfase waarin je verkeert van invloed zijn, en dat er een 
balans moet zijn. Ook was er een korte yogasessie en konden 
deelnemers een ‘ouderdomspak’ aantrekken en ouderdomsziekten 
ervaren. Vervolgens vertelden onze wetenschappers wat men zelf 
kan doen om ouderdomsziekten te beperken. •

12 13

“Het heeft veel met 
mijn denken maar 

ook met mijn  
gevoel gedaan.  
Zo inspirerend.  

En de organisatie 
was geweldig goed  
en uitgekiend qua 

thema’s en 
lichamelijke 

oefening.”
Rita, 83 jaar

https://www.leydenacademy.nl/kenniswandeling-op-het-gebied-van-vitaliteit-en-veroudering/
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www.vitality-club.nl
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Peer-coaching voor mensen 
met diabetes type 2

Leefstijlprogramma De Kwekerij helpt mensen met diabetes type 2 
duurzaam gezonder te leven. Peer-coaching is hierbij het uitgangspunt: 
deelnemers coachen en motiveren elkaar, zonder hulp van een 
(zorg)professional. Samen met burgerorganisatie ‘Je leefstijl als 
medicijn’ en prof. Hanno Pijl, hoogleraar diabetes van het  
Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) onderzoeken we hoe 
peer-coaching en Vitality Clubs kunnen worden ingezet om mensen 
met diabetes type 2 te helpen meer grip te krijgen op hun bloedsuiker 
en soms zelfs zonder medicijnen hun bloedsuiker onder controle  
te krijgen.

In 2022 hebben we met de afdeling voeding van het LUMC een pilot 
gedaan waarin mensen met diabetes type 2 deelnamen aan een 
Vitality Club en in een aantal kookworkshops met voeding aan de 
slag gingen. In 2023 onderzoeken we in Leidse wijken hoe peer-
coaching mensen met diabetes type 2 verder kan helpen.  
Ook voeren prof. Tineke Abma en fotograaf Janine Schrijver vanuit 
het ZonMw-programma Citizen Science voor Gezondheid en Zorg 
een photo voice-project uit om het dagelijks leven van mensen met 
diabetes type 2 vast te leggen.
Dit wetenschappelijk onderzoek wordt gefinancierd vanuit de 
Nationale Wetenschapsagenda van de Nationale Organisatie voor 
Wetenschappelijk Onderzoek en loopt tot het voorjaar van 2024. •

“We hebben veel 
goede ervaringen 

opgedaan met  
peer-coaching 

interventies, zoals  
de Vitality Club.  

We zien dat mensen 
meedoen om fitter  

te worden, maar 
blijven omdat het  

zo gezellig is.”
hoogleraar David van Bodegom

14

https://jeleefstijlalsmedicijn.nl/
https://jeleefstijlalsmedicijn.nl/
https://www.vitality-club.nl/
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Het is niet altijd makkelijk gezond op te 
groeien en dat komt mede door hoe onze 
omgeving is ingericht. Veel producten in 
supermarkten zijn ongezond en in wijken 
met lage inkomens zitten twee keer zoveel 
junkfoodlocaties als in wijken met hoge 
inkomens. Om gezonde keuzes te maken 
is tijd en kennis nodig. Dat is niet voor 
iedereen even gemakkelijk en dat leidt tot 
een gezondheidskloof. Kinderen uit een 
gezin met een lage opleiding en laag 
inkomen leven gemiddeld zes jaar korter, 
waarvan de laatste vijftien jaar in minder 
goede gezondheid. 

In het programma De Gezondheidskloof 
van Pointer op 3 april 2022 ging journalist 
en programmamaker Teun van de Keuken 
op onderzoek uit. Hij ontmoette onder 
meer onderzoeker en hoogleraar David 
van Bodegom. “Een ongezonde leefwijze 
zit ‘m in de omgeving. In ons westerse 
luilekkerland worden we anders oud dan 
in veel andere landen.”, vertelt Van 
Bodegom. Hij maakt de vergelijking met 
Ghana, waar veel bewegen en minder eten 
normaal is. “Hoe wij leven, werken en 
ontspannen lijkt wel een soort bio-
industrie. We zijn plofkippen geworden en 
we moeten weer scharrelkippen worden.” •
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We moeten weer scharrelkippen 
worden
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Onze leeftijdsverwachting stijgt elke tien 
jaar met tweeënhalf jaar. We worden dus 
ouder, maar intussen worden veel – vooral 
lager opgeleide – mensen steeds eerder 
ziek. Een gevaarlijke combinatie, aldus 
David van Bodegom. Volgens de onder-
zoeker en hoogleraar zijn we het gewoon 
gaan vinden dat mensen met allerlei 
kwalen oud worden. In het AD van  
26 januari 2022 roept hij politiek Den Haag 
op werk te maken van de strijd tegen 
overgewicht. “Nu heeft meer dan de helft 
van de volwassenen overgewicht, volgens 
het CBS wordt dat in 2040 twee derde.  
Als die prognose klopt dan zal het aantal 

mensen met diabetes type 2 van een 
miljoen toenemen tot anderhalf miljoen. 
Dat ís niet normaal. We hebben een 
maatschappij gecreëerd die mensen 
ongezond oud maakt. We zijn niet 
gemaakt voor een omgeving met zoveel 
gemak en welvaart, dat maakt ons ziek.”

Van Bodegom pleit voor beter 
preventiebeleid vanuit de overheid en 
noemt als voorbeeld Cuba, waar sprake is 
van sterk ontwikkelde huisartsenzorg in 
de wijk, waar mensen samen bewegen en 
waar gespreksavonden over zorg zijn. 
Kortom, een actief preventiebeleid! •
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We worden ouder én vaker ziek

16

https://www.leydenacademy.nl/hoe-moeilijk-is-het-om-gezond-op-te-groeien/
https://www.leydenacademy.nl/hoe-moeilijk-is-het-om-gezond-op-te-groeien/
https://www.leydenacademy.nl/david-van-bodegom-maak-werk-van-de-strijd-tegen-overgewicht/
https://www.leydenacademy.nl/david-van-bodegom-maak-werk-van-de-strijd-tegen-overgewicht/
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Onze missie is het verbeteren van de kwaliteit van leven 
van oudere mensen door kansen te scheppen voor een 
vitaal en betekenisvol leven, hecht verbonden binnen  
de maatschappij.

1818

We willen mensen kansen bieden hun leven te leiden zoals zij  
dat graag willen en de persoon te zijn die zij willen zijn, ondanks 
toenemende kwetsbaarheid. In de ouderenzorg gaat de focus op 
veiligheid en doelmatigheid ten koste van individuele keuze- en 
bewegingsvrijheid. Bij persoonsgerichte zorg staan verlangens en 
leefplezier centraal. Dit vraagt om veranderingen op alle niveaus, 
zodat zorgpersoneel de behoeftes en wensen van ouderen leert 
kennen en daaraan tegemoet komt. Het team van Leyden Academy 
zet zich in voor liefdevolle zorg, waarbij het accent ligt op wat er voor 
de oudere zelf toe doet. •

https://www.leydenacademy.nl/betekenisvol/
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Leefplezier in de 
ouderenzorg

20

Hoe draag je zo goed mogelijk bij aan de kwaliteit van leven van 
bewoners van verpleeghuizen? En hoe maak je het werk van 
medewerkers aantrekkelijker? De door Leyden Academy 
ontwikkelde leefplezierbenadering waarin een menselijke en 
persoonsgerichte benadering van ouderen voorop staat, geeft 
hiervoor inspiratie en handvatten. De aanpak is een simpel concept 
met vier thema’s: het leren kennen van de bewoner, bijdragen aan 
leefplezier, leren van ervaringen en omgaan met dilemma’s.  
Locatie Den Es van Azora in Varsseveld en locatie Vita van Zorggroep 
Elde Maasduinen in Rijen werken al volgens de leefplezierbenadering. 
Conny Helder, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), 
ging in september 2022 hierover met medewerkers, bestuurders, 
bewoners en naasten in gesprek en was erg onder de indruk.

Persoonsgerichte zorg
De implementatie van leefplezier in de praktijk is niet eenvoudig: 
tussen droom en daad staan soms (praktische) bezwaren in de weg. 
Dat is dan ook de ondertitel van het boek Leefplezierplan op locatie, 
dat gaat over het organiseren van persoonsgerichte zorg met 
leefplezier voor ouderen en hun verwanten, en het werkplezier voor 
zorgverleners. Met behulp van deze gebundelde ervaringen, 
verhalen en praktische tips met prachtige foto’s van Janine Schrijver 
kunnen zorgorganisaties in het hele land leefplezier centraal stellen.

“Deze manier van 
werken zorgt niet 
alleen voor meer 
tevreden cliënten 

maar ook voor meer 
werkplezier onder 

zorgmedewerkers.”
Conny Helder, minister voor 

Langdurige Zorg en Sport

212121

www.leefplezierindezorg.nl

https://leefplezierindezorg.nl/
https://www.leydenacademy.nl/minister-helder-in-gesprek-over-het-leefplezierplan/
https://www.leydenacademy.nl/leefplezierplan-op-locatie-tussen-droom-en-daad/


2322

Aandacht geeft erkenning
Leefplezier moet je ervaren en beleven. Dat is precies wat de korte 
film ‘Met liefde’, die Tessa Steenbergen in opdracht van Leyden 
Academy heeft gemaakt, doet: het toont datgene wat niet in 
woorden te vangen is. Leefplezier is het leren kennen van de mens 
achter de bewoner. Wat zou je met je hart voor de bewoner kunnen 
doen?

Goede zorg
De release van het boek en de film vond in mei 2022 plaats  
tijdens het congres bij VGZ in Arnhem. Tineke Abma, hoogleraar 
Ouderenparticipatie en directeur Leyden Academy vatte het 
onderzoek naar leefplezier samen in drie kernzinnen:
•  Goede zorg begint met aandacht en vanuit die basis krijg  

je zicht op wensen en verlangens.
• Het is een wederkerige relatie met bewoners en naasten.
• Dat wat zorg goed maakt, is heel persoonlijk.

Theo van Uum, toenmalig directeur Langdurige Zorg bij het 
ministerie van VWS vindt de leefplezierbenadering een bron van 
inspiratie die ouderen regie geeft en hoopt dat meer organisaties 
hun voordeel kunnen doen met de ervaringen die in het project zijn 
opgedaan.

Naast de deelnemende zorgorganisaties hebben ook de zorg-
kantoren van Menzis, coöperatie VGZ, het ministerie van VWS,  
de Nederlandse Zorgautoriteit, de Inspectie Gezondheidszorg en 
Jeugd en het KIK-V-programma van Zorginstituut Nederland aan  
het project bijgedragen. •

“Twee jaar geleden 
was ik iemand met 

‘oogkleppen’ op,  
ik richtte me vooral 

op het uitvoeren  
van de zorgtaken. 

Leefplezier heeft  
heel veel gedaan met 

mijn werkplezier. 
Ook al hebben we 

een route, het voelt 
niet meer als een  
lijst die ik af moet 

werken.”
Medewerker

23
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Onderzoeker Josanne Huijg sprak in de 
rubriek Levenslessen van de NRC van  
20 juni 2022 haar bewondering uit voor 
medewerkers in verpleeghuizen én voor 
de filosofen Harry Kunneman en  
Paul Ricoeur.
Via de colleges van Harry Kunneman 
maakte Josanne kennis met de praktische 
filosofie: met welke normen en waarden 
doe je je werk? Hoe lever je toegevoegde 
waarde, voor anderen, voor jezelf? 
Simpeler gezegd, in de woorden van 
Kunneman: ‘Hoe doe je werk dat deugt en 
deugd doet?’ Het antwoord hierop is dat je 
je bewust moet zijn van je eigen identiteit 
in relatie tot anderen.
Dankzij Kunneman leerde Josanne het 

werk van Paul Ricoeur kennen, een Franse 
filosoof en auteur van het boek Soi-même 
comme un autre – Wees jezelf zoals een 
ander. Daarin verkent hij de bestaans-
ethiek en onderzoekt wat ons leven kleur 
geeft.
Beide wijsgeren inspireerden haar om 
anders naar verpleeghuiszorg te kijken. 
Dat leidde tot vragen als: Wat is ‘goede 
zorg’ voor kwetsbare mensen aan het 
einde van hun leven? Als alle medewerkers 
en bewoners anders zijn, hoe weet je dan 
dat je ‘het goede’ doet? Josanne: ‘Echt 
contact maken met elkaar is voor goede 
zorg van groot belang. Ons onderzoek 
richt zich dan ook op het contact tussen 
bewoners en medewerkers.’ • 
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Filosoferen over goede zorg

23

https://www.nrc.nl/nieuws/2022/06/20/josanne-huijs-hoe-lever-je-toegevoegde-waarde-voor-anderen-voor-jezelf-a4134035
https://www.nrc.nl/nieuws/2022/06/20/josanne-huijs-hoe-lever-je-toegevoegde-waarde-voor-anderen-voor-jezelf-a4134035
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Participatiekoor
Het Participatiekoor, het Radio Filharmonisch Orkest en Jeugdkoor 
Spaarne gaven op zondag 10 april 2022 gezamenlijk een groot 
meezing-concert ‘Hosha Na!’. In dertig dagen hebben zangliefhebbers 
met én zonder dementie zich hierop voorbereid. Dit alles maakte 
deel uit van een participatief actieonderzoek waarin onderzoekers 
van Leyden Academy samen met mensen met dementie en 
‘mantelzangers’ hebben gekeken naar wat werkt en welke verbeter-
punten er zijn. De kennis en inzichten die zijn opgedaan, helpen om 
de programma’s verder te verbeteren en bieden inspiratie voor 
andere zang- en kunstinitiatieven.

Arts & Health Festival
Op 20 en 21 juni 2022 vond het eerste Arts & Health Festival plaats  
in Leiden, met de nadruk op dans. In de wetenschap is steeds meer 
aandacht voor de waarde van kunst en creativiteit op gezondheid. 
Toch is veel onderzoek biomedisch ingestoken en richt zich vooral  
op de gezondheidseffecten. Dit kleinschalige, participatieve en 
cross-disciplinaire festival wil dit doorbreken en de beweging van 
kunst in de zorg in Nederland stimuleren.
Een kleine greep uit het veelzijdige programma: de Amerikaanse 
Tara Rynders verzorgde dansworkshops en een lezing over 
compassie moeheid en veerkracht. Prof. Louise Phillips van Roskilde 
University uit Denemarken vertelde over de waarde van 
participatieve en arts-based onderzoeksbenadering. 

Ferdinand Lewis van Universitair Medisch Centrum Groningen  
en het Aletta Jacobs School of Public Health benadrukte het belang  
van onderwijs over creativiteit voor zorgprofessionals.  
Hoogleraar Wetenschap, beleid en maatschappelijke impact en 
voorzitter van de Raad voor Volksgezondheid & Samenleving  
Jet Bussemaker zou willen dat we ons meer gaan richten op 
gezondheid in plaats van op zorg.  
Er was er een dansvoorstelling van ReDiscoverMe en de korte 
documentaire ‘I found you’ van Marc Vlemmix en Rosan Chinnoe 
ging in première.

Cultuursensitieve kunst
Ons eerdere onderzoek naar de waarde van actieve kunst- en 
cultuurparticipatie van ouderen in Nederland toont aan dat het een 
positief gevoel geeft, mensen verbindt en ouderen op creatief en 
persoonlijk vlak uitdaagt. In de kunstinitiatieven in het onderzoek, 
maar ook in andere (internationale) onderzoeken, waren nauwelijks 
ouderen met een migratieachtergrond betrokken. Met een 

Kunst in de zorg
BETEKENISVOL

“Onderzoek naar de 
waarde van kunst in 

de zorg gaat over 
drie E’s: escape (los 

van je ziekte), expand 
(mogelijkheden 

uitbreiden) en 
embrace (elkaar 

omarmen).”
Tineke Abma, hoogleraar 

Ouderenparticipatie en  
directeur Leyden Academy
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https://www.theclinicperformance.com/
https://forskning.ruc.dk/en/projects/at-danse-med-parkinson
https://forskning.ruc.dk/en/projects/at-danse-med-parkinson
https://www.nationaalprogrammagroningen.nl/nieuws/2021/11/11/kunst-goed-voor-gezondheid/
https://www.raadrvs.nl/documenten/publicaties/2022/05/19/anders-leven-en-zorgen
https://www.raadrvs.nl/documenten/publicaties/2022/05/19/anders-leven-en-zorgen


Social design in de zorg, superhero of zero?
Steeds vaker spelen ontwerpers een rol in de zorg. Voor iedere uitdaging 
wordt op zoek gegaan naar een creatieve, innovatieve, betaalbare, 
duurzame en inclusieve oplossing. Toch is de combinatie van design en 
zorg niet vanzelfsprekend succesvol. Ontwerper Joost Wijmen onderzocht 
samen met onderzoekers Barbara Groot en Lieke de Kock (Leyden 
Academy) en Désirée Bierlaagh (Practor bij het Centrum voor Innovatief 
Vakmanschap Welzijn & Zorg) wat de waarde van falen is. •
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vervolgonderzoek dat we in opdracht van het Jo Visser fonds 
uitvoeren, willen we nu inzicht krijgen in de behoefte van en vraag 
naar kunstparticipatie van juist die groep ouderen. Op welke manier 
uiten zij hun creativiteit ? Is kunst de juiste term of gaat het over 
langgekoesterde gebruiken en tradities?

Clownerie
Over het clownsspel bestaan veel meningen en is er niet altijd een 
gedeeld begrip van wat de waarde van deze vorm van interventie 
kan zijn. De kern van clown zijn is om vanuit waarachtigheid en 
kwetsbaarheid contact te maken en te spelen. In 2022 hebben we bij 
een Amsta-locatie in Amsterdam en een ZuidOostZorg-locatie in 
Appelscha onderzoek verricht naar het verbeteren van de 
samenwerking tussen zorgmedewerkers en clowns. Aan dit 
participatief actieonderzoek namen naast clowns, zorg- en 
welzijnsmedewerkers ook bewoners en familieleden, een specialist 
ouderengeneeskunde en een psycholoog deel. Het onderzoek wordt 
mede mogelijk gemaakt door Stichting CliniClowns en Red Noses 
International en zal naar verwachting begin 2023 worden afgerond.•

“Spel creëert een 
andere ruimte dan 

de gewone realiteit. 
Men betreedt deze 

ruimte vanuit 
vrijheid en niet 

vanuit verplichting. 
Binnen deze ruimte 

kan alles gebeuren.”
Johan Huizinga, uit Homo ludens 

(1938)
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www.kunstindezorg.com

https://www.leydenacademy.nl/social-design-in-de-zorg-superhero-of-zero/
https://www.leydenacademy.nl/cultuursensitieve-kunst/
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In de ouderenzorg is er gelukkig steeds meer aandacht voor unieke 
verlangens, kwaliteit van leven en welbevinden. Thuiszorgmede-
werkers en mantelzorgers spelen hierin een belangrijke rol.  
Leyden Academy brengt dit in beeld met een reeks educatieve 
video portretten van thuiswonende ouderen die thuiszorg ontvangen. 

Onder de titel ‘Thuisgeluk: werken vanuit de relatie’ zijn in het najaar 
van 2022 negentien korte videoportretten gemaakt die laten zien 
hoe zorgmedewerkers ruimte maken voor de unieke verlangens en 
identiteit van hun cliënt. De films zijn ondergebracht in vier series:  
de persoon staat centraal, er zijn voor iemand, omgaan met tijd en 
samenwerken. Ze brengen herkenbare praktijksituaties in beeld die 
inspireren en aanzetten tot een gesprek over goede en liefdevolle 
zorg. Iedere film eindigt met een prikkelende vraag die uitnodigt zelf 
aan de slag te gaan, om samen de kwaliteit van zorg te verbeteren.

De videoreeks is beschikbaar op YouTube en kwam tot stand met 
steun van het Jo Visser fonds, Fonds SGS,  
Stichting Het R.C. Maagdenhuis 
en Stichting Brentano’s Steun 
des Ouderdoms. •

28

BETEKENISVOL

Videoserie Thuisgeluk
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De toenemende waarde van kunstenaars 
in het sociale domein en de ouderenzorg 
wordt ook erkend door de World Health 
Organization. De afgelopen decennia 
groeide de wetenschappelijke kennis rond 
kunst en gezondheid. Maar de weten-
schappe lijke literatuur is zeer versnipperd 
en voor velen is de waarde van kunst in de 
zorg evident maar ‘ongrijpbaar’. Ook is er 
nauwelijks samen mét ouderen onderzoek 
gedaan naar de waarde van kunst-
activiteiten. Dat was voor ons aanleiding 
om onderzoek te doen naar de ervaringen 
en de waarde van kunstparticipatie samen 

met ouderen en kunstenaars. 
Door samen te werken kunnen de 
zorgsector en het sociale domein beter 
inspelen op de behoefte van ouderen aan 
uitdaging en op eenzaamheids-
problematiek. Daarbij kunnen ze een rol 
spelen in het verbeteren van het welzijn  
en de gezondheid van ouderen.  
Dit en meer kunt u lezen in het artikel 
‘Kunst-zinnig in de zorg’ van Barbara 
Groot, Lieke de Kock en Tineke Abma dat 
op 23 juni verscheen in Gerōn, een 
tijdschrift over ouder worden en de 
samenleving. •
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Kunst-zinnig in de zorg
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“Thuiszorg- 
medewerkers zijn 

een spin in het web 
voor veel mensen in 
de wijk. Zorgrelaties 

duren vaak jaren. 
Werken in de 

thuiszorg is een 
complexe en veel-
zijdige baan, met 

verschillende rollen 
en taken.”

Charlotte van den Eijnde, 
wetenschappelijk onderzoeker

https://www.leydenacademy.nl/lancering-videoreeks-thuisgeluk-over-thuiszorg/
https://www.leydenacademy.nl/kunst-zinnig-in-de-zorg/
https://www.leydenacademy.nl/kunst-zinnig-in-de-zorg/
https://gerontijdschrift.nl/artikelen/kunst-zinnig-in-de-zorg/
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Onze missie is het verbeteren van de kwaliteit van leven 
van oudere mensen door kansen te scheppen voor een 
vitaal en betekenisvol leven, hecht verbonden binnen  
de maatschappij.

30

We vinden het belangrijk dat mensen tot op hoge leeftijd bij de 
samenleving betrokken zijn en maatschappelijk actief kunnen 
blijven, als zij dit willen. Dat schept kansen voor ouderen en voor de 
samenleving als geheel. Veel wijsheid, kennis en ervaring blijven nu 
onvoldoende benut. Alle activiteiten waar we ons voor inzetten doen 
we niet alleen vóór ouderen, maar juist ook mét hen. Daarbij hebben 
we nadrukkelijk aandacht voor ouderen in minder kansrijke 
omgevingen en willen we bijdragen aan een inclusieve samenleving. •

https://www.leydenacademy.nl/verbonden/
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Cultuursensitieve zorg vraagt om maatwerk
Iedereen is verschillend. Ook de vraag naar vormen van langdurige 
zorg verschilt. In een ideale wereld zou zorg flexibel en persoonlijk 
zijn en dus meebewegen met de persoon en de omstandigheden. 
Door wensen en mogelijkheden op cultuursensitieve wijze te 
bespreken, is persoonlijke zorg mogelijk. Toch lijkt dit makkelijker 
gezegd dan gedaan.

We onderzochten de huidige en toekomstige wensen en behoeften 
van ouderen met een niet-westerse migratie achtergrond ten 
aanzien van langdurige zorg. Op basis van de bevindingen 
ontwikkelden we cultuursensitieve handvatten voor passende 
zorgverlening. Hierdoor sluit de zorg beter aan en neemt de 
tevredenheid toe. We hebben verschillende adviezen uitgebracht en 
instrumenten ontwikkeld; zoals het samenstellen van een 
ervaringsnetwerk, een vertaalboekje voor zorgmedewerkers en een 
bewustwordingstraining. De bevindingen van het onderzoek en de 
instrumenten zijn vrij beschikbaar op leydenacademy.nl/cultuur-
sensitieve-zorg. Dit project is een samenwerkingsverband tussen 
Amsta, Amstelring, Cordaan, gemeente Amsterdam en Leyden 
Academy, in opdracht van SIGRA bestuurlijk overleg VVT in het kader 
van het Programma Regionaal Aanpak Kwaliteitskader: Thuis in een 
Amsterdams verpleeghuis.

Ouderen met een migratie-
achtergrond
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“Je hebt meer dan 
150 nationaliteiten. 
En je kan natuurlijk 

niet evenveel 
instellingen hebben. 

Ik denk dat je het 
systeem moet 

aanpassen, maar 
ook zullen de 

werknemers zich 
moeten aanpassen.” 

Naaste, 58 jaar
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https://www.leydenacademy.nl/cultuursensitieve-zorg-vraagt-om-maatwerk/
https://www.leydenacademy.nl/cultuursensitieve-zorg-vraagt-om-maatwerk/
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In juli 2022 verscheen in het magazine 
Ageing & Society een artikel over self-ageism 
van enkele onderzoekers van Leyden 
Academy. Self-ageism (zelfleeftijds
discriminatie) is het beeld dat ouderen zelf 
hebben van hun leeftijds genoten en hun 
levensfase. Dat veelal negatieve beeld is 
bepalend voor de wijze waarop wij het 
ouder worden zien en heeft een significant 
negatief effect op de verouderings
ervaringen en gezondheids resultaten van 
ouderen.
We vergeleken in Frankrijk, Polen, Portugal 
en Nederland uitingen en voorspellers van 

zelfleeftijdsdiscriminatie op basis van  
twee vragenlijsten aan 2.494 personen 
van 55 jaar en ouder. Culturele waarden, 
hiërarchie en intellectuele autonomie 
spelen bij zelfleeftijdsdiscriminatie een 
grote rol en is, net als leeftijdsdiscriminatie, 
niet in elk land op dezelfde manier en in 
dezelfde mate aanwezig. De onderzoeks-
resultaten tonen aan dat interventies op 
het gebied van zelfleeftijdsdiscriminatie 
baat hebben bij een cultureel sensitieve 
benadering. Verder onderzoek is nodig 
om de juiste aanpak vast te stellen. •

IN
 D

E
 M

E
D

IA

Self-ageism
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Veerkracht: verhalen van oudere migranten
Onze maatschappij kent veel vooroordelen over ouderen met een 
migratieachtergrond. Vaak blijft onderbelicht dat deze ouderen een 
betekenisvolle maatschappelijke bijdrage leveren en veel veerkracht 
bezitten. In het project ‘Verhalen van oudere migranten’ willen we  
de beeldvorming van oudere migranten positief beïnvloeden aan de 
hand van een reeks persoonlijke portretten waarin de verscheiden-
heid en (veer)kracht van deze mensen tot uiting komt. 

We zijn gestart met een verkennend onderzoek naar de beeld-
vorming van ouderen met een migratieachtergrond in de media.  
We analyseerden de artikelen van de vijf grootste Nederlandse 
dagbladen in de periode 1991-2021. Hieruit komt een beperkt, 
eenzijdig en overwegend negatief beeld naar voren. Vervolgens 
hebben we persoonlijke verhalen van ouderen met een niet-
Nederlandse achtergrond opgehaald. Uit deze verhalen komt een 
divers beeld naar voren in levenslopen, levenservaringen en een 
verscheidenheid aan invulling aan het ouder worden in Nederland. 
De prachtige portretten zijn gebundeld in het inspiratieboek 
‘Veerkracht uit liefde’ en vijf verhalen zijn opgenomen in de podcast-
serie ‘Mijn leven daar en hier’ in De Luistermap (zie pagina 36).  
Neem het verhaal van Müslüm, die sinds de jaren 90 in Nederland 
woont, de Nederlandse taal spreekt en buurtteam medewerker is.  
Hij is 55 jaar geleden geboren in Turkije, waar hij zich al lang onveilig 
voelde. Waarom kreeg Müslüm het gevoel dat hij weg moet gaan? 
Wat vindt hij belangrijk in zijn leven?
 
Dit project wordt ondersteund door Jo Visser fonds en stichting  
Hofje Codde en Van Beresteyn en het boek is mede tot stand 
gekomen door stichting GetOud. •
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“Oudere migranten 
hebben kracht die 
wortels heeft in de 
relatie met familie  

en vrienden, met de 
gemeenschap en  

in hun geloof.  
Laten we dat als 

uitgangs punt  
nemen in plaats van 

kwetsbaarheid. Want 
wat we aandacht 

geven, groeit!”
Nina Conkova, onderzoeker

https://www.cambridge.org/core/journals/ageing-and-society/article/expressions-of-selfageism-in-four-european-countries-a-comparative-analysis-of-predictors-across-cultural-contexts/8EA6817D98346A0AED4B3126D74E1CF1
https://www.leydenacademy.nl/verhalen-van-oudere-migranten/
https://www.leydenacademy.nl/de-luistermap-brengt-de-mooiste-podcasts-voor-en-over-ouderen-samen/
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Podcastplatform  
De Luistermap

Podcasts worden steeds populairder. Toch is minder dan één op  
de vijf luisteraars ouder dan vijftig, terwijl er zoveel luisterverhalen 
zijn die hen wellicht zullen aanspreken. Daarom lanceerden we in 
februari 2022 De Luistermap, het eerste Nederlandse podcast-
platform voor en door ouderen waar altijd iets leuks, moois, 
inspirerends en interessants te horen is. Luisteraars kunnen kiezen 
uit uiteenlopende thema’s: van geschiedenis en misdaad tot liefde 
en intimiteit.

De Luistermap is de hedendaagse leesmap in digitale vorm, waarin 
je wanneer en waar je maar wilt een titel kan kiezen die je aanspreekt. 
Zo vertelt de serie ‘Mijn oma de soldaat’ het indrukwekkende verhaal 
van Mies van Bekkum, die zich in 1948 aansloot bij het Koninklijk 
Nederlands Indisch Leger. In de reeks ‘Mijn leven daar en hier’ 
vertellen ouderen met een migratieachtergrond hun verhaal; van 
tegenslagen en overwinningen, en van veerkracht en doorzettings-
vermogen. De meest recente serie is ‘Trans & Oud/t’, waarin 
transgender ouderen vertellen over het pionieren van hun zoektocht 
in een tijd zonder voorbeelden.

De Luistermap is een initiatief van ouderenplatform UP!,  
het Jo Visser fonds en Leyden Academy.•
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“Prachtige 
verhalen. Goed en 

leuk initiatief,  
je bent even in  

een hele andere 
wereld.”

Luisteraar, 84 jaar
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https://luistermap.nl/
https://www.leydenacademy.nl/podcastserie-mijn-leven-daar-en-hier-toont-de-veerkracht-van-oudere-migranten/
https://luistermap.nl/serie/trans-oudt/
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In Nederland is het verschil in gezonde levensverwachting tussen 
iemand met een lager inkomen en een hoger inkomen meer dan 
zeventien jaar. Een enorm verschil voor een welvarend land.  
Dit heeft diverse oorzaken; zo kunnen ouderen te maken hebben 
met een opeenstapeling van kwetsbare omstandigheden, zoals 
minder inkomen, minder basisvaardigheden, minder toegang tot 
gezondheidskennis en gezonde mogelijkheden. 

Hoe maken we het verschil voor ouderen met een lagere sociaal-
economische status (SES)? Hoe ervaren mensen die laaggeletterd 
zijn het ouder worden? Wat vinden zij belangrijk? En hoe kunnen  
we hen ondersteunen bij het kenbaar maken en invullen van hun 
wensen en ambities? 

In Europees verband coördineren we het project LOLit: Low literacy  
at play. In 2022 hebben in Amsterdam 26 ouderen die laaggeletterd 
zijn aan de hand van de principes van ‘betekenisvol spelen’ en 
‘collaborative learning’ een training gevolgd over ouder worden.  
In acht bijeenkomsten zijn basis-, sociale- en gezondheids-
vaardigheden op een betekenisvolle en plezierige manier versterkt. 
Hierbij wordt peer-coaching (deelnemers coachen elkaar) ingezet. 
In 2023 wordt samen met verschillende organisaties een train de 
trainer-module ontwikkeld zodat zij zelf de training kunnen geven  
en materialen kunnen inzetten.

Dit project is een samenwerking van Leyden Academy,  
de Universiteit van Kopenhagen (Denemarken) en de Universiteit 
van Coimbra (Portugal), en wordt ondersteund door de Europese 
Unie in het Erasmus+-programma. •

“We voelden ons 
thuis hier. De sfeer 

was goed. Dat 
maakt ook dat je 

makkelijker dingen 
deelt met elkaar.”

Man, 60 jaar

Sociale inclusie

https://www.leydenacademy.nl/laaggeletterdheid-onder-ouderen/
https://www.leydenacademy.nl/laaggeletterdheid-onder-ouderen/
https://erasmus-plus.ec.europa.eu/
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Eenzaamheid en verbinding
Het percentage mensen dat zich eenzaam voelt, neemt toe 
naarmate mensen ouder worden, vooral onder de oudste ouderen. 
In verschillende projecten onderzoekt Leyden Academy hoe 
verbinding kan bijdragen aan het voorkomen of verminderen van 
eenzaamheid onder ouderen vanaf 75 jaar. Zowel in 2021 als in 2022 
hebben we samen met 61 sociale initiatieven dynamische 
kennisinventarisaties verricht: het ophalen, samenvoegen en verder 
ontwikkelen van bestaande kennis over eenzaamheid en wat werkt 
om eenzaamheid te voorkomen of verminderen. Hieruit komen drie 
belangrijke aanbevelingen naar voren:
•  Minder stigmatiserend taalgebruik: niet ‘eenzaamheid’ moet 

centraal staan maar de waarden ‘verbinding’ en ‘zingeving’.
•  Bevorderen van kennisdeling: de in de praktijk opgedane kennis, 

waaronder best practices, bundelen en beschikbaar stellen.
•  Faciliterende rol van fondsen: beter met elkaar afstemmen, ook 

rondom aanvraagprocedures, verantwoording en verduurzaming.

De dynamische kennissyntheses en ons onderzoek maken deel uit 
van het ZonMw-programma dat valt onder het actieprogramma  
Eén tegen Eenzaamheid van het ministerie van VWS. •

“Skip woorden als 
‘bestrijden’ en 
‘aanpakken’. 

Eenzaamheid is  
geen plaag of zo. 
Eenzaamheid is 

sociaal, emotioneel 
en existentieel en  

dat hoort bij  
ons bestaan.”

Projectleider
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Zomervisite
Jongeren die met ouderen koffiedrinken, spelletjes spelen of op stap gaan, 
tegen een kleine vergoeding; dat is het idee van Zomervisite.  
De inzet van jongeren ontlast zorgmedewerkers en maakt bewoners en 
medewerkers vrolijk door hun positieve energie, enthousiasme en 
gezelligheid. Daarnaast draagt het bij aan een positiever imago over 
werken in de ouderenzorg. •
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https://www.leydenacademy.nl/eenzaamheid-en-verbinding/
https://www.zonmw.nl/nl/onderzoek-resultaten/ouderen/programmas/programma-detail/versterking-aanpak-eenzaamheid/t/projecten-5/
https://publicaties.zonmw.nl/e-magazine-versterking-aanpak-eenzaamheid/
https://www.leydenacademy.nl/zomervisite-het-hoe-en-waarom/
https://www.leydenacademy.nl/nationale-ouderendag-kijk-naar-elkaar-om/
https://www.leydenacademy.nl/nationale-ouderendag-kijk-naar-elkaar-om/
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In het Samen Ouder-programma 
ondersteunde het Oranje Fonds 25 lokale 
initiatieven die ouderen samenbrengen, 
betrekken en activeren in het voorkomen 
en/of verminderen van eenzaamheid. 
Denk aan sociale activiteiten op het gebied 
van bewegen, het maken van uitstapjes, 
maatjestrajecten etc. Gedurende 
drieënhalf jaar voerden onderzoekers van 
Leyden Academy een evaluatie uit op 
deelnemer-, project- en programma-
niveau. De onderzoeksresultaten laten 
zien dat sommige respondenten door hun 
deelname anders in het leven staan: ze 
zijn ondernemender, stellen zich meer 
open voor anderen, gaan met meer 
zelfvertrouwen relaties aan en hebben 

een positiever zelfbeeld ontwikkeld.  
Bij al deze veranderingen speelt het 
contact met andere deelnemers en de 
onder steuning vanuit professionals en 
vrijwilligers een belangrijke rol. Toch 
voelden meerdere respondenten zich  
nog altijd eenzaam, bijvoorbeeld vanwege 
het gemis van een dierbare. De Samen 
Ouder-initiatieven nemen niet per 
definitie gevoelens van (emotionele) 
eenzaamheid weg, maar maken wel 
sociale contacten en interactie mogelijk. 
Dit, ook zeker niet onbelangrijk, draagt bij 
aan verlichting van gevoelens van verdriet, 
rouw of eenzaamheid. Gerōn publiceerde 
op 15 september 2022 een artikel over dit 
onderzoek. •
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Voorbij het verminderen  
van eenzaamheid
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Onderzoek naoorlogse generatie
Vijftigplussers van de naoorlogse generatie kunnen last hebben van  
het oorlogsverleden van hun ouders. Op verzoek van de Stichting Joods 
Maatschappelijk Werk, Stichting Pelita en Stichting Het Nederlands 
Veteraneninstituut onderzocht Leyden Academy hun zeer uiteenlopende 
hulpvragen. Het onderzoeksrapport is gedeeld met de achterban van de 
drie stichtingen en het ministerie van VWS, en vormt de achtergrond van 
het convenant voor versterking ondersteuning tweede generatie 
oorlogsgetroffenen.•
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https://gerontijdschrift.nl/artikelen/voorbij-het-verminderen-van-eenzaamheid/
https://www.leydenacademy.nl/oorlogservaringen/
https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2022/06/08/convenant-voor-versterking-ondersteuning-tweede-generatie-oorlogsgetroffenen
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In het eerste kwartaal van 2022 kwam de pandemie geleidelijk tot 
een einde en dat betekende onder meer dat fysieke ontmoetingen 
weer mogelijk waren. Online leren was een prima vervanging tijdens 
de lockdowns en was tegelijkertijd niet helemaal nieuw. Een deel van 
ons onderwijs vond ook vóór de pandemie al online plaats; via een 
online leerplatform, per video en met onze mailcursussen. Toch gaat 
er niets boven fysieke bijeenkomsten om kennis over te brengen, 
met elkaar in gesprek te gaan en te inspireren. Ons onderwijsaanbod 
bood in 2022 een combinatie van terugkerende succesnummers als 
de executive leergang, de Honours Class en het ondernemers-
programma Silver Starters, als ook nieuwe cursussen, videoreeksen 
en een seminar over leeftijdsdiscriminatie. •

Van jonge artsen tot ervaren bestuurders uit zorg en 
welzijn, van scholieren tot senioren: als kennis- en 
onderwijsinstituut bedient Leyden Academy diverse 
doelgroepen.

https://www.leydenacademy.nl/onderwijs/
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Executive leergang
“Een interessante 

leergang met ruimte 
voor het uitwisselen 

van ideeën en 
ervaring, en die 

uitdaagt om eigen 
ervaring te 

analyseren. Het 
brengt waarde volle 

inzichten die van 
belang zijn voor een 
duurzame toekomst 

van de ouderenzorg.”
Willy de Groot-van Saane,  

Raad van Bestuur Stichting 
Bethanië (deelnemer 2022)

Deze leergang biedt 
diepgang vanuit 

verschillende 
perspectieven en 

onderlinge 
discussies. Dit heeft 

mij vernieuwende 
inzichten gebracht. 

Het geeft veel 
inspiratie om  

er mee aan de slag  
te gaan!”

Monique Janus, directeur Zorg 
Laverhof (deelnemer 2022)

Hoe ziet goede zorg voor ouderen eruit, nu en in de toekomst?  
Een vraag met diverse antwoorden. Een familielid zal anders naar 
kwaliteit kijken dan een zorginkoper, en een verzorgende weer 
anders dan een toezichthouder. 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. Door de soms 
tegenstrijdige belangen en verwachtingen die daarmee gepaard 
gaan en de steeds veranderende context is het formuleren van  
visie en beleid niet eenvoudig. 

Dit en meer komt aan de orde in de executive leergang ‘Goed leven, 
goede zorg voor ouderen’ die in januari 2022 voor de twaalfde keer 
van start ging. Sinds 2011 biedt deze opleiding ruimte aan 
bestuurders, directeuren en zorgprofessionals om elkaar te 
inspireren en van elkaar te leren, in een kleinschalige setting met 
topdocenten als Jet Bussemaker, Andrea Maier, Louis Neven en 
Dorothea Touwen.

De leergang bestaat uit vijf theoretische blokken van twee dagen  
met colleges, bespiegeling, discussie, bijzondere ontmoetingen  
met ouderen, werkbezoeken in Nederland en een studiereis naar 
Zweden. Vanuit internationaal perspectief wordt de Zweedse 

gezondheids- en ouderenzorg geroemd omdat deze universeel 
toegankelijk is en een breed palet aan diensten met hoge kwaliteit 
biedt.

Naast deze jaarlijkse leergang in het Poortgebouw in Leiden, kan het 
team van Leyden Academy een incompany variant verzorgen met 
een compact programma dat aansluit bij de organisatiedoelen en 
dat actuele inzichten, inspiratie en handvatten biedt om in de 
praktijk mee aan de slag te gaan. •

46 47

https://www.leydenacademy.nl/executive_leergang/
https://www.leydenacademy.nl/executive_leergang/
https://www.leydenacademy.nl/start-nieuwe-executive-leergang-goed-leven-goede-zorg-voor-ouderen/
https://www.leydenacademy.nl/studiereis-executive-leergang-zorgt-voor-waardevolle-lessen/
https://www.leydenacademy.nl/studiereis-executive-leergang-zorgt-voor-waardevolle-lessen/
https://www.leydenacademy.nl/incompany-leergang/
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Silver Starters
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“Vijftigplussers die 
een eigen bedrijf 

beginnen zijn  
twee- tot driemaal 

succesvoller dan 
dertigers.  

Ook voelen 
deelnemers zich 

actiever, zijn beter 
voorbereid op hun 
toekomst en neemt 
hun zelfvertrouwen 

toe.”
Jolanda Lindenberg, antropoloog 

en senior onderzoeker
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Ouderdom wordt vaak geassocieerd met aftakeling en kwetsbaarheid. 
Voor velen staat ‘vergrijzing’ gelijk aan ‘probleem’. Daarmee doen  
we ouderen én de samenleving te kort. Want veel mensen willen en 
kunnen tot op hoge leeftijd nieuwe dingen ondernemen en zijn 
levenslustig. Dat zien we ook bij het online leerprogramma  
Silver Starters dat we samen met Aegon gratis aanbieden aan 
vijftigplussers.

Oudere ondernemers zijn de snelst groeiende groep ondernemers, 
in Nederland en ook internationaal. Toch zijn er nauwelijks startup-
programma’s gericht op deze doelgroep. Met Silver Starters hebben 
we samen met vijftigplussers een programma ontwikkeld dat past  
bij hun leerbehoeften en wensen. Zo krijgen deelnemers inzicht  
in klantbehoeften en -wensen, verdienmodellen, marketing en 
prototyping, en werken ze met behulp van een coach naar 
zelfstandig ondernemerschap toe. 

Het programma is een prettige mix van leren én doen. Iedereen kan 
eruit halen wat bij hem of haar past. Zolang je maar open staat om te 
leren! De deelnemers hebben veel levenservaring en denken na over 
wat ze nog graag zouden willen doen. Hoe mooi is het dan om te 
horen van een deelnemer dat zij zich nu realiseert dat ze altijd deed 
wat ze goed kon, maar dat ze vanaf nu wil gaan doen wat ze leuk 
vindt.
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“Ik heb geleerd om 
veel dichter bij de 

doelgroep te blijven 
en ik heb nu beter 

inzicht in mijn eigen 
valkuilen. Ik voel me 

gesteund door het 
programma.”

Deelnemer aan editie 2022

De ondernemingsplannen van de zestig deelnemers aan de editie 
van 2022 waren heel divers. Het varieerde van ideeën voor 
verduurzaming en vergroening tot financiële en maatschappelijke 
diensten. 

Als afsluiting van het programma werden de meest kansrijke en 
inspirerende ideeën beloond. De juryprijs ging naar Anouk Butterlin 
met Seenior Hub, een tech-belevingswinkel waar ouderen 
technische gadgets zoals VR-brillen en drones kunnen uitproberen 
en er uitleg over krijgen. Hester Wandel won de publieksprijs met 
Het Atelier Van, een podcastplatform waar je kunst niet alleen kan 
ervaren door het te zien maar juist ook door te luisteren. •
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https://www.leydenacademy.nl/silver-starters-2022-kick-off/
https://www.leydenacademy.nl/silver-starters-2022-kick-off/
https://www.leydenacademy.nl/silver-starters-kiest-meest-kansrijke-olderpreneur/
https://www.leydenacademy.nl/silver-starters-kiest-meest-kansrijke-olderpreneur/
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Honours Class
In 2022 vond de derde editie van de Honours Class Innovating Health 
and Well-being plaats met als thema Future Proof Health(care).  
Twintig gemotiveerde masterstudenten leerden gedurende negen 
intensieve weken over innovaties, veranderingen en uitdagingen op 
het gebied van gezondheid en welbevinden en gingen met design 
thinking-technieken aan de slag. Door onderzoek, interviews, 
brainstorming en het testen van hun bevindingen, werkten de 
studenten toe naar een oplossing voor het door hun gekozen 
probleem in de vorm van een eindproduct of dienst. 

Ook dit jaar kwamen de studenten met creatieve oplossingen voor 
hun gekozen onderwerp. Zo richtte een groep zich op menstruatie-
schaamte en de belemmering die menstruatie werkende vrouwen 
kan bezorgen. Daartoe organiseerde de studenten de Period Fair 
waarbij informatie over menstruatie werd verschaft. Andere 
innovaties waren een gezonde snack box (Fun Meals) voor kinderen 
die na de zwemles trek hebben en dan vaak een ongezonde snack 
eten, een PhD-common room ter bevordering van de mentale 
gezondheid van PhD-studenten en de Everybody App ter bevordering 
van de communicatie tussen pubers en gezondheidsprofessionals. 

De Honours Class wordt georganiseerd door Universiteit Leiden, 
PLNT Leiden, het LUMC en Leyden Academy, en is onderdeel van de 
Honours Academy van Universiteit Leiden. •
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“De studenten kozen 
onderwerpen die  

hun aan hart gingen 
omdat ze er zelf –  
of iemand in hun 

nabije omgeving – 
mee te maken 

hadden. Dit zorgde 
voor mooie 

oplossingen en 
persoonlijke 

verhalen.”
Miriam Verhage,  

coach en coördinator

51515151

https://www.leydenacademy.nl/honours-class-innovating-health-and-well-being-through-entrepreneurship/
https://www.leydenacademy.nl/honours-class-innovating-health-and-well-being-through-entrepreneurship/
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“We have to change 
our mindset, and 
cherish longevity 

from the bottom of 
our hearts.”

Professor Ono (Japan)

Paul van de Vijver en Petra Pijnakker gingen hen reeds voor.  
Op 12 april 2022 promoveerde Paul op zijn onderzoek naar de rol 
van peer-coaching bij gezond oud worden. Petra Pijnakker 
promoveerde op 25 oktober 2022. De titel van haar promotie-
onderzoek is ‘In vertrouwen. Normatieve beschouwing over 
euthanasie, dementie en de schriftelijke wilsverklaring.’

Daarnaast begeleiden we ook extern promovendi bij hun promotie-
onderzoek. Zo is David van Bodegom promotor van Gali Albalak die 
haar promotieonderzoek in het LUMC verricht naar het effect van 
bewegen op verschillende momenten op de dag op slaap en de 
biologische klok. Tineke Abma is onder andere promotor van Annet 
van Harten (onderwerp: patiëntveiligheid), Simona Karbounauris 
(onderwerp: ervaringsdeskundigheid), Lucia Thielman (onderwerp: 
age-friendly communities) en Saskia Duijs (onderwerp: ouderenzorg). 
Jolanda Lindenberg is onderdeel van de doctoraatscommissie van 
Anna Willems aan de Universiteit van Antwerpen die de relatie en 
interacties tussen familiare en overheidssteun tijdens het ouder 
worden onderzoekt. 

Ontwikkelen en opleiden

“Ik ben toegelaten 
tot de master 

Medical 
Anthropology aan 
de Universiteit van 

Amsterdam. Dit 
was nooit gelukt 

zonder de stage die 
ik bij jullie heb 

gehad. Heel erg 
dank hiervoor!”

Lisa van Rompay, stagiaire 2022

We vinden het belangrijk dat de kennis die we opdoen zijn weg vindt 
naar beleidsmakers, zorgverleners en het grote publiek om zo de 
kwaliteit van leven van oudere mensen te verbeteren. Onderwijs is 
daar een belangrijk onderdeel van, ook voor buitenlandse collega’s 
en studenten. Zo ontvangen we ieder jaar onder andere een groep 
studenten uit New York. In 2022 hebben we verder een warm welkom 
mogen heten aan onderzoekers Noora Narsakka van University of 
Turku uit Finland en prof. Diene Monique Carlos van Universidade 
Federal de São Carlos uit Brazilië.

Promovendi
Het afgelopen jaar hebben we weer veelbelovende stagiaires en 
onderzoekers mogen begeleiden en werken er binnen ons instituut 
zes promovendi die onderzoek doen naar een verscheidenheid aan 
onderwerpen:
•   Belia Schuurman, beeldvorming over ouderen en het ouder worden;
•    Charlotte van den Eijnde, het moreel relationeel leren van 

(toekomstige) zorgprofessionals;
•   Lieke de Kock, de waarde van kunstparticipatie voor ouderen;
•   Marleen Dohmen, de dialogische afstemming tussen medewerkers, 

bewoners en hun naasten over goede verpleeghuiszorg;
•   Miriam Verhage, sociale inclusie en laaggeletterdheid onder 

ouderen;
•   Mirjam de Leede, collectieve preventie in de wijk.

ONDERWIJS
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In 2022 investeerde Leyden Academy volop in kennisoverdracht  
aan diverse doelgroepen in seminars, workshops en lezingen. 
Hieronder lichten we er enkele toe.

Online lezing
Hoe gaat Japan om met een sterk vergrijzende samenleving?  
Hoe houden zij de zorg toekomstbestendig? En hoe ervaren oudere 
mensen in Japan de coronacrisis? Begin 2022 organiseerde Leyden 
Academy hierover een online lezing en werden Nederlandse en 
Japanse ervaringen en standpunten uitgewisseld. Professor Taichi 
Ono van het Japanse National Graduate Institute for Policy Studies 
lichtte de achtergrond, inrichting en uitdagingen van de Japanse 
ouderenzorg toe en vertelde over de corona-ervaring van Japanse 
ouderen. Tineke Abma, hoogleraar Ouderenparticipatie ging in op 
het Nederlands perspectief.

Conferentie Een nieuwe generatie ouderen langer thuis
Leyden Academy is kennispartner van de jaarlijkse toonaangevende 
conferentie ‘Een nieuwe generatie ouderen langer thuis’. In juni 2022 
deelden ruim 1.100 professionals, ouderen, vrijwilligers, beleids-
makers en onderzoekers hun kennis, ervaringen en leerpunten 
rondom urgente vragen als: Hoe kunnen ouderen zo lang mogelijk 
zelfstandig wonen in hun eigen leefomgeving? Hoe doen we dat in 
een veranderende samenleving en met een groeiende en diverse 
groep ouderen? Wat kunnen we leren van verbindende initiatieven 
vanuit zorg, ondersteuning, wonen, cultuur, welzijn en ouderen zelf? 
Het onderwerp van Tineke Abma’s keynote was de toenemende 
diversiteit onder ouderen. Ze ging hierover in gesprek met  
Magda Römgens, mrs. Senior Pride 2021. Daarnaast verzorgde het 
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team van Leyden Academy workshops over ouderen met een 
migratie achtergrond, de waarde van kunst in de zorg, leefplezier in 
de ouderenzorg en intergenerationele ontmoetingen.

Gerontologiecongres
Op 14 oktober 2022 vond in Utrecht het zestiende Nationaal 
Gerontologiecongres plaats, waaraan ook medewerkers van  
Leyden Academy hebben bijgedragen. Tineke Abma was gevraagd 
de jaarlijkse prof. dr. Knooklezing te houden. Het thema van het 
congres Decade of healthy ageing was geheel in lijn met de 2021-2030- 
speerpunten van de World Health Organization: het tegengaan van 
leeftijdsdiscriminatie, het koesteren en inzetten van vaardigheden 
van oudere personen, volledige toegang voor oudere personen tot 
preventieve, curatieve en palliatieve zorg, en toegankelijkheid van 
langdurige zorg.

Ageism-seminar
Eind 2022 vond het door Leyden Academy georganiseerde interac-
tieve seminar over Ageism (leeftijdsdiscriminatie) plaats. Daar deden 
deelnemers inzichten op over beeldvorming rondom ouder worden 
en reflecteerden hierop met elkaar. In onze samenleving heersen 
over ouderen vaak stereotype beelden (vitale levens genieters, type 
‘Zwitserlevengevoel’ versus afhankelijke, zorgbehoevende en trage 
ouderen) die geen recht doen aan de diversiteit. Onze cultuur en 
(sociale) media versterken dit beeld vaak. Leeftijdsdiscriminatie kan 
een negatief effect hebben op de kansen van ouderen in de samen
leving, op de arbeidsmarkt en op hun gezondheid en welbevinden. 
Alle reden dus om het beeld van ouderen te nuanceren en ons in te 
zetten voor leeftijdsvriendelijke taal en beeld. •

“Je bepaalt zelf de 
grens van wat je 

oud vindt. 
Naarmate we meer 
kaarsjes uitblazen, 

verleggen we die 
grens.”

David van Bodegom,  
hoogleraar Vitaliteit in een 

verouderende populatie
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“Hang bij de entree 
van de 

zorgorganisatie een 
regenboogsticker, 

zodat LHBTI-
ouderen zich gezien 
en welkom voelen.”

Magda Römgens, mrs.  
Senior Pride 2021

https://www.leydenacademy.nl/online-lezing-professor-taichi-ono-cherish-longevity/
https://www.leydenacademy.nl/nieuwe-generatie-ouderen-langer-thuis/
https://www.leydenacademy.nl/interactieve-seminar-over-ageism/
https://www.leydenacademy.nl/interactieve-seminar-over-ageism/
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Maatschappelijke vraagstukken vragen om een multidisciplinaire 
benadering. In onze aanpak combineren we dan ook biologische, 
sociologische, antropologische, psychologische, filosofische, 
kunstzinnige en medische invalshoeken. Ons team bestaat onder 
meer uit artsen, onderzoekers, sociaal-cultureel antropologen, 
psychologen, ervaringsdeskundigen, communicatiespecialisten, 
social designers en ouderen die zich voor Leyden Academy inzetten. 
Samen met hen en met onze samenwerkingspartners willen we 
bijdragen aan een samenleving waarin de kwaliteiten van jong en 
oud op waarde worden geschat en mensen zich tot op hoge leeftijd 
uitgenodigd voelen mee te doen. Waar kwaliteit van leven en eigen 
regie leidende principes zijn in de zorg, en waar de leefomgeving 
mensen verleidt tot gezonde en sociale keuzes. •

Het team van Leyden Academy zet zich met hart en ziel in 
voor een leeftijdsvriendelijke samenleving, zodat de extra 
levensjaren die we winnen vooral zinvolle en plezierige 
jaren zijn. 

https://www.leydenacademy.nl/organisatie/


5958

Op 11 november 2008 werd Leyden Academy on Vitality and Ageing 
door een stuurgroep van de Vereniging Aegon in samenwerking  
met prof. Rudi Westendorp opgericht. Ieder jaar vieren we onze 
verjaardag met onze relaties en met ouderen die de activiteiten en 
projecten van Leyden Academy een warm hart toedragen. 

De viering van onze veertiende verjaardag viel samen met de 
opening van een fototentoonstelling van de Leidse Amateur 
Fotografen Vereniging (LAFV), die in 2022 maar liefst hun 100-jarig 
bestaan vierden. Leden van de LAFV hebben daartoe 100-jarigen uit 
Leiden en omgeving in hun dagelijks leven op de gevoelige plaat 
vastgelegd. 

Op uitnodiging van burgemeester Henri Lenferink was de 
vernieuwde ontvangstruimte van het stadhuis in Leiden het toneel 
van de festiviteiten. Wethouder Fleur Spijker verzorgde de opening 
van de expositie van de fraaie portretten, die tot eind januari 2023 in 
het stadhuis in Leiden waren te bewonderen. •

Onze verjaardag
ORGANISATIE

“Er zijn meer ouderen  
en zij maken een steeds 

groter deel uit van  
onze samenleving.  

In de veertien jaar dat 
Leyden Academy  

bestaat is de uitdaging 
waar zij voor staat 

 dan ook steeds 
duidelijker geworden.  

Leyden Academy zal hier 
nu en in de toekomst  

een belangrijke  
bijdrage aan leveren.” 

Henri Lenferink,  
burgemeester in Leiden
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Onze portretten
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2014 THIJS

2018 HANS

2022 THEO2021 MARGARETHA

Elk jaar presenteren we op 11 november, de ‘verjaardag’ van Leyden 
Academy, vol trots het portret van een vitale oudere. In 2022 sierde 
het portret van de 75-jarige Theo Warmenhoven uit IJmuiden onze 
website, sociale media-accounts en diverse communicatiemiddelen, 
en dus ook de voorzijde van dit jaarbericht.

Om te zeggen dat Theo een sportieve man is, is een understatement. 
Iedere ochtend staat hij om 04.00 uur op en gaat hardlopen, en om 
de dag fietst hij. Ook wil hij nog wel eens zijn bokshandschoenen 
aantrekken. Daarnaast heeft Theo een passie voor tattoos.  
Op zijn elfde jaar heeft hij zijn eerste tatoeage laten zetten en op zijn 
74ste zijn laatste. ‘Er is weinig ruimte meer op mijn lijf en bovendien 
zijn alle verhalen wel verteld.’ Ruim veertig jaar heeft Theo voor de 
buitenwereld verborgen gehouden dat hij niet kon lezen en 
schrijven. Nadat zijn vrouw overleed en hij zijn dochters niet wilde 
belasten, zocht hij hulp. Sinds enkele jaren krijgt hij les in de 
bibliotheek in IJmuiden. Dankzij wat hulp en doorzettingsvermogen 
heeft hij enorme stappen gezet en is hij zelfs taalambassadeur bij 
Stichting ABC.

Het portret van Theo, net als veel van zijn voorgangers, is gemaakt 
door huisfotograaf Henk Aschman. •

2012 WILLEM

2016 STANLEY

2020 LOEK

2011 AAFJE

2015 JOKE

2019 LEONIE

2013 LENIE

2017 JANNIE
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Nu, ruim honderd jaar later, zet het Jo Visser fonds zich nog steeds in 
voor waardige zorg voor kwetsbare oudere mensen die permanent 
afhankelijk zijn van intensieve zorg. Waarden als solidariteit, 
zingeving en gemeenschapsvorming zijn hierbij leidend.
Sinds juni 2012 werken het Jo Visser fonds en Leyden Academy 
samen aan (onderzoeks)projecten gericht op beter onderwijs voor 
zorgprofessionals, het verbeteren van de beeldvorming van de 
ouderenzorg en het bevorderen van intergenerationele 
ontmoetingen. Op 24 mei 2022 hebben Jenneke van Pijpen, voor-
zitter van het Jo Visser fonds, en Tineke Abma, directeur van Leyden 
Academy, de samenwerkings overeenkomst voor drie jaar verlengd.

ORGANISATIE

Onze partners
JO VISSER FONDS
Zoals we vandaag de dag een appje sturen om elkaar sterkte en 
beterschap te wensen, zo was het lang geleden gebruikelijk om 
troostbrieven te sturen. De in 1890 geboren Jo Visser was een van de 
schrijfsters. Omdat er in 1921 in de reguliere zorg geen plaats was 
voor chronisch zieken richtte ze – naar verluidt met een startkapitaal 
van zeven stuivers – Vereniging Het Zonnehuis op, rechtsvoorganger 
van het Jo Visser fonds. Twee maanden later kreeg de vereniging 
zelfs koninklijke goedkeuring. Met spaarbusjes op de schoorsteen-
mantel, met bazaars en met het ten gehore brengen van gedichten 
en christelijke liederen werd er geld opgehaald en dankzij enkele 
financiële giften van gulle gevers, waaronder koningin Emma, 
verrees in 1929 het eerste Zonnehuis. 

“We zijn ontzettend 
blij met de 

samenwerking met 
het Jo Visser fonds, 
en in het bijzonder 

met manager 
Danielle Swart.  

We hebben al vele 
waardevolle 

initiatieven mogen 
opzetten en kijken uit 

naar de toekomst.”
Tineke Abma, hoogleraar 

Ouderenparticipatie en directeur 
Leyden Academy
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https://vimeo.com/270377072
https://www.jovisserfonds.nl/
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VERENIGING AEGON
Vereniging Aegon is de belangenbehartiger van Aegon N.V. en alle 
daaraan verbonden maatschappijen, verzekerden, medewerkers, 
aandeelhouders en andere relaties. Vereniging Aegon vindt het 
belangrijk om ook op maatschappelijk vlak bij te dragen, waaronder 
aan welzijn en vitaliteit van oudere mensen. Vanuit die ambitie 
waren ze op 11 november 2008 betrokken bij de oprichting van 
Leyden Academy. Sindsdien zijn veel onderzoeken, projecten en 
activiteiten mogelijk gemaakt.

LEIDS UNIVERSITAIR MEDISCH CENTRUM
Het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) is een toon aan-
gevend centrum voor onderzoek, onderwijs en patiëntenzorg met 
een hoog kwaliteitsprofiel en een sterke wetenschappelijke 
oriëntatie. Als innovator staat het LUMC voor de verbetering van de 
gezondheidszorg en gezondheid van mensen. Leyden Academy en 
het LUMC werken nauw samen aan diverse onderzoeks- en 
onderwijsactiviteiten. Zo verzorgt het LUMC sinds 2016 de door 
Leyden Academy ontwikkelde masteropleiding Vitality and Ageing.

DUSRA-VOILA
DuSRA-VOILA (Dutch Society for Research on Ageing – Vitality Oriented 
Innovations for the Lifecourse of the Ageing Society) is een multi-
disciplinair samenwerkingsverband van acht private partijen en acht 
onderzoeksinstituten – waaronder Leyden Academy en het LUMC – 
die sinds 2019 onderzoek doen naar vitaal ouder worden. Het doel is 
om functionele achteruitgang te herkennen, af te remmen én te 
herstellen, zodat ouderen meer jaren in goede gezondheid kunnen 
doorbrengen. Het onderzoek duurt vijf jaar en wordt medegefinancierd 
door ZonMw, Health-Holland en Topsector Life Sciences & Health.
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CENTRUM VOOR INNOVATIEF VAKMANSCHAP
Leyden Academy is sinds 2021 partner van het Centrum voor 
Innovatief Vakmanschap Welzijn & Zorg, een samenwerkings-
verband tussen bijna veertig instellingen in het onderwijs, de zorg- 
en welzijnssector en diverse gemeenten in Leiden en omstreken. 
Gezamenlijk willen we bijdragen aan de kwaliteit van leven van 
cliënten en hun mantelzorgers. Samen met het practoraat van 
Desiree Bierlaagh doen we bijvoorbeeld onderzoek naar het 
ondersteunen van mbo-studenten tijdens hun opleiding op het 
gebied van welzijn en zorg.

INTERNATIONAL LONGEVITY CENTRE
International Longevity Centre (ILC) Global Alliance is een 
onafhankelijke wereldwijde beweging en heeft als doel mensen tijdig 
te laten nadenken over actief en gezond ouder worden, met daarbij 
grotere keuzevrijheid en zelfredzaamheid. Leyden Academy 
vertegenwoordigt het ILC-netwerk in Nederland. Daarnaast zijn er 
afvaardigingen in Argentinië, Australië, Brazilië, Canada, China, 
Tsjechië, Dominicaanse Republiek, Frankrijk, Duitsland, India, Israël, 
Japan, Singapore, Zuid-Afrika, het Verenigd Koninkrijk en de 
Verenigde Staten.

OVERIGE PARTNERS
Net als in voorgaande jaren werkten het team van Leyden Academy 
ook in 2022 prettig samen met collega-instituten, fondsen, 
gemeenten, ministeries, ondernemingen, onderwijsinstellingen, 
ouderen bonden, stichtingen, verenigingen en zorg- en 
welzijnsorganisaties in binnen- en buitenland. •
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maken voor een saamhorige samenleving waarin jong en oud naar 
elkaar omkijken en zich verbonden weten. Waarin ouderen worden 
gezien en gehoord en zo vitaal en gezond mogelijk kunnen leven.

Op 16 november 2022 zijn dr. Wim van den Goorbergh en  
mr. Jos Westerburgen teruggetreden uit de Raad van 
Commissarissen. Zij waren voorzitter en lid van de Raad sinds de 
oprichting. Wij danken hen voor de grote bijdrage die zij aan de 
ontwikkeling van onze Academy hebben gegeven. Jeppe Machielsen 
en ikzelf zijn hun opvolgers. We zien uit naar de taak die voor ons ligt: 
bijdragen aan een leeftijdsvriendelijke samenleving, waarin de extra 
levensjaren die we winnen zinvolle en plezierige jaren zijn.
 
Namens de Raad van Commissarissen wil ik iedereen die heeft 
bijgedragen aan het verwezenlijken van de missie van Leyden 
Academy bedanken. We gaan vol vertrouwen een nieuw jaar 
tegemoet. •

Marianne Tijssen
Voorzitter Raad van Commissarissen
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NAWOORD

In 2022 zagen we gelukkig het einde van de beperkende maatregelen 
die corona ons oplegde. Live ontmoetingen werden langzamerhand 
weer normaal. Dat was in veel opzichten een enorme opluchting,  
met name voor ouderen, de doelgroep waar Leyden Academy zich 
sinds de oprichting in 2008 voor inzet. Dat doet Leyden Academy niet 
alleen voor hen maar juist samen mét hen; want natuurlijk waren 
ouderen ook in 2022 op allerlei manieren betrokken bij de 
activiteiten en onderzoeken van Leyden Academy.

Dit jaarbericht geeft hiervan een mooi overzicht. De activiteiten en 
resultaten dragen ieder op eigen wijze bij aan het verwerven en 
verspreiden van nieuwe inzichten over vitaliteit en veroudering.  
Al deze prestaties kwamen mede tot stand dankzij het team van 
Leyden Academy en de vele samenwerkingspartners, waaronder  
het Jo Visser fonds en het Leids Universitair Medisch Centrum. 
Zonder hun inzet en goede werk zouden we niet staan waar we nu 
staan, waarvoor alle lof.

In 2023 jaar viert Leyden Academy haar 15-jarig jubileum. Een mijlpaal 
waar we naar uitijken en die niet onopgemerkt voorbij zal gaan. 
Tegelijkertijd hopen we dat het vooral een opmaat is naar veel 
nieuwe innoverende projecten en onderzoeken. We blijven ons sterk 

“Leyden Academy 
heeft zich sinds  

de oprichting  
in 2008 tot een 

toonaangevende 
instelling ontwikkeld 

op het terrein van 
vitaliteit van ouderen 
en daaraan gelieerde 

onderwerpen.” 
dr. Wim van den Goorbergh, 

voormalig voorzitter  
Raad van Commissarissen 
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Voor het publiek
Onze onderzoeksresultaten publiceren we in (internationale) 
wetenschappelijke tijdschriften. Maar we vinden net zo belangrijk dat onze 
projecten en activiteiten hun weg vinden naar het grote publiek; via 
publicaties in dagbladen en tijdschriften, optredens op televisie en radio, 
en diverse sociale media-kanalen. Ook verschijnt ieder kwartaal een 
nieuwsbrief die ruim 4.000 geïnteresseerden in hun mailbox krijgen. U 
kunt zich hiervoor aanmelden via www.leydenacademy.nl/nieuwsbrief •
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DISCLAIMER
Dit jaarbericht is met grote zorgvuldigheid samengesteld.  
Aan eventuele onjuistheden in en/of onvolledigheden van de hierin 
verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend.
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Yvonne Schinkel-Koemans en Joke van Rooyen,  
afdeling communicatie, Leyden Academy on Vitality and Ageing
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Leyden Academy on Vitality and Ageing
Poortgebouw Zuid
Rijnsburgerweg 10
2333 AA  LEIDEN

T  (071) 524 0960

info@leydenacademy.nl
www.leydenacademy.nl

Bekijk ook ons online jaarbericht,  
verrijkt met links naar video's en artikelen:
www.leydenacademy.nl/jaarbericht2022

Wilt u elk kwartaal op de hoogte blijven van 
onze projecten, plannen en primeurs? 
Schrijf u in voor onze e-mail nieuwsbrief:   
www.leydenacademy.nl/nieuwsbrief 
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