
 
 
 
Om gezonder oud te worden, is het belangrijk om het verouderingsproces goed te 
begrijpen. Leyden Academy on Vitality and Ageing doet daarom fundamenteel onderzoek 
naar vitaliteit en veroudering. Wat (jongere) ouderen hieraan hebben en zelf kunnen 

ondernemen, wordt duidelijk in de collegereeks ‘Gezond en gelukkig oud worden’, die 
vanaf 7 maart a.s. van start gaat. 
 
Lang zullen we leven 
Onze levensverwachting blijft gestaag toenemen. Pasgeboren meisjes kunnen 83,3 jaar 
levensjaren tegemoetzien, en jongens 79,9 jaar. Wat kunnen we zelf doen om zo lang 
mogelijk gezond en gelukkig te leven? 
 
Lesprogramma 
De collegereeks ‘Gezond en gelukkig oud worden’ geeft u achtergrondinformatie over een 
breed scala aan onderwerpen en biedt u handvatten voor een vitaal lang leven. De 
colleges zijn onderverdeeld in twee onderwerpen: Gezond oud en Gelukkig oud, en 
worden gegeven door topdocenten. 
 

Colleges Gezond oud 
7 maart:  Biologie van de veroudering – Dr. David van Bodegom 
14 maart:  Gezond oud door verleidelijke omgeving – Dr. David van Bodegom 
21 maart:  Cognitie en veroudering – Dr. Lex van Delden 
28 maart:  Het belang van beweging en de omgeving – Dr. Lex van Delden 
4 april:  Pillen en het alternatief, en voeding op latere leeftijd – Dr. David van  
  Bodegom en ir. Marieke van der Waal 
 
Colleges Gelukkig oud 
11 april:  Geluk en de Life and Vitality Assessment, kortweg LAVA-tool – Dr. Josanne 
   Huijg 
18 april:  Leefplezier – Prof. dr. Joris Slaets 
9 mei:  Beeldvorming en informele zorg – Dr. Jolanda Lindenberg 
16 mei:  Eind van het leven – Prof. dr. Joris Slaets 

 
Aanmelden 
Deze collegereeks staat open voor iedereen, maar is primair gericht op 55-plussers. Een 
vooropleiding of voorkennis is niet vereist. 
Ieder college is op dinsdagochtend van 10.00-11.45 uur in het Poortgebouw in Leiden. 
De kosten bedragen € 275,-, dit is inclusief lesmateriaal, een certificaat van deelname en 
het boek ‘Oud worden in de praktijk’ van prof. dr. Rudi Westendorp en dr. David van 
Bodegom. 
 
Bezoek de website voor meer informatie of om aan te melden, of neem contact op 
met Jacqueline Leijs (leijs@leydenacademy.nl, 071-524 0960). 

http://www.leydenacademy.nl/
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