
Welkom namens 
 
 
 

namens de programmacie:                    
Monique Caljouw, Nina Hovenga, Anke Persoon, Lizette wattel en Hilde Verbeek  

 
en ook namens uw dagvoorzitter 

 
 



U bent hier in de Hof van Tilly 

Sinds 2003 huist de Faculteit der 
Cultuur- en Maatschappij-
wetenschappen in de Hof van 
Tilly, het in 1714 verrezen 
stadspaleis van de militaire 
gouverneur Claude-Frédéric ’t 
Serclaes, graaf van Tilly (1648-
1732). 
  
De Hof van Tilly werd gebouwd in 
de stijl van een Frans hotel uit die 
tijd, waar de paardenkoetsen 
door de statige poort het 
binnenplein op konden rijden.  
Door de eeuwen heen is de Hof 
van Tilly regelmatig grondig 
verbouwd.  



 

In 1885 kwam er een, voor die tijd, 
zeer moderne gymnastiekzaal bij, de 
oudste gymnastiekzaal in Nederland! 
Voor het eerst hadden jongens en 
meisjes hier samen gymnastiekles…. 
 

Vervolgens kocht de universiteit het 
gebouw (1998) en renoveerde het. 
Zo werd o.a. de gymnastiekzaal, 
verbouwd tot multifunctionele 
ruimte die tegenwoordig de 
'Turnzaal' wordt genoemd. 

Wanneer men omhoog kijkt in deze 
zaal, ziet men een aantal zilveren 
turnsters, die verschillende 
gymnastiek poses aannemen. 



Vandaag een interessant programma, 
want er is veel gaande… 

- de wetenschap in en vanuit de verpleeghuizen 
floreert; 

- de brug van wetenschap naar praktijk wordt 
steeds vaker en beter geslagen; 

- veel jong talent en vanuit diverse disciplines; 

- de Nederlandse verpleeghuiswereld krijgt er een 
beter imago door en wordt ook internationaal 
steeds meer zichtbaar. 

 

 

 



Thema’s wetenschapsdag: 

Geriatrische revalidatie: het gaat over: valangst… 
en over het zorgpad ‘op weg naar herstel’.. 



Psychofarmaca: over reductie van onjuist 
psychofarmacagebruik; en ook over opioïd gebruik… 



Thema: Diversen 

          over orobics        en         over hartfalen 



Thema: Pijn bij dementie 



Thema: Zorgbehoeften 

Over jonge mensen met dementie…en      over  gerontopsychiatrie… 



Samen oud worden kan leuk zijn… 



Of nog leuk worden…, ook in het verpleeghuis 



Maar soms is het een beproeving.. 
Figuurlijk                                      of                               Letterlijk 



Onderzoek helpt mee om creatieve maar vaak ook 
voor de hand liggende oplossingen te vinden. 



En dan voegen we leven toe aan de dagen 
in plaats van dagen aan het leven… 



Een leerzame dag toegewenst.. 


