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Universiteit voor de Gevorderden in Levenstijd 

UGL staat voor Universiteit voor Gevorderden in Levenstijd en is een maatschappelijk project gericht op het 
vraagstuk “ouderen in de gezondheidszorg” en de vraag naar zelfredzaamheid hierin.  Het doel van de UGL 
is een verrijkte omgeving creëeren waarin ouderen samen werken en leren over gezondheid.  In september 
start een pilot project waarbij 20 weken lang, 1 dag per week ouderen worden gestimuleerd om gezondheid 
te leren en te doen.   
 
Het pilot project kent verschillende doelstellingen: 
 
• Zorgdoelstellingen 
  Het bevorderen van zelfredzaamheid m.b.t. preventieve gezondheidszorg en het stimuleren van 
  eigen verantwoordelijkheid. 
• Sociale doelstellingen 
  Bevorderen van sociale contacten tussen ouderen. 
  Gemeenschappelijke grondslag om samen aan de gezondheid te werken. 
• Onderzoeksdoelstellingen 
  Peilen naar interesse in dergelijke onderwijssetting voor ouderen. 
  Richtlijnen en obstakels identificeren voor een verdere uitbouw van het programma. 
 
 
Hoe willen we dit bereiken? 
 
• Educatief beweegprogramma 
 
Het ochtendprogramma bestaat uit 2 
lessen, nl. Qigong en Fitness les.  De 
beweeglessen zijn toegankelijk voor 
elk niveau en zijn educatief en speels 
van aard.  Het zijn tools waarmee de 
deelnemer kan werken aan bepaalde 
aspecten van de gezondheid maar zijn 
tevens een onderzoeksinstrument 
waarmee hij / zi j  het eigen 
functioneren kan onderzoeken.  De 
lessen zijn gebaseerd op Chinese 
gezondheidsleer en worden verzorgd 
door de Stichting CNYS. 
 
• Verbindend middagprogramma 
 
Tussen het ochtend– en middagprogramma willen wij mensen stimuleren om over hun ervaringen te praten.  
Om samen op onderzoek te gaan naar wat gezondheid is.  Dit alles onder het genot van een kopje thee en een 
gezonde kleine lunch.  Vanuit de stichting worden wat rauwe groentes en fruit voorzien maar mensen zijn 
natuurlijk vrij om zelf een aanvullend iets mee te brengen. 
 
• Informatief / creatief middagprogramma 
 
In de middag gaan we van een meer fysiek naar het meer mentale gedeelte.  Hier zijn twee mogelijkheden.  
Een informatief programma waarbij er een lezing of voorlichting wordt gegeven over een bepaald 
onderwerp m.b.t. gezondheid.  Of een creatief programma zoals bv. een tekencursus of schilderscursus.  De 
invulling van dit programma varieert van maand tot maand.  Hiervoor wordt gekeken naar de lokale 
ondernemer of deelnemende ouder die zijn eigen expertise wenst te delen met de mensen van de buurt. 
 



Het eerste pilot project start op vrijdag 16 september 2016 in Participatie centrum “De Wachter”. 
 

 
 
Wolbrantskerkweg 54-56 
1069 DA Amsterdam 
 
20 weken lang 
 
Dagindeling: 
 
9u30    Inloop 
10u - 11u   Qigong 
11u - 12u   Fitness 
12u - 12u30  Pauze / Lunch 
12u30 - 14u  Middagprogramma 
 
 
 
 

Deelname aan het programma is gratis voor 55 jaar en ouder.   Mensen jonger dan 55 jaar kunnen uiteraard 
ook deelnemen.  Zij betalen hiervoor een kleine bijdrage van 10 euro per dagdeel of 5 euro indien zij een 
oudere meenemen in een soort maatjesproject om samen aan gezondheid te werken. 
 
Achtergrond van het project: 
 
De oorsprong van het project bevindt zich in het onderzoek van Daisy Xiaohui Yang:  “Dusk without 
sunset, actively ageing in Traditional Chinese Medicine.”  University of Pittsburg 2006.  In deze dissertatie 
voert Phd. Xiaohui Yang onderzoek uit naar het actief ouder worden in Wuhan, China.  Eén van de 
speerpunten van het Chinese zorgbeleid is het promoten van zelfredzaamheid van de oudere bevolking.  Uit 
het onderzoek komt duidelijk naar voren hoe de Yang sheng cultuur bijdraagt aan deze doelstelling.  
Gezondheid is iets wat je moet leren.  Het vergt kennis en vaardigheden.  Een universiteit is dan ook de plek 
bij uitstek om deze te ontwikkelen.  Ouderenonderwijs wordt in vele culturen gezien als een belangrijk 
onderdeel van het gezond ouder worden. 
 
 
 
Dit project word mede mogelijk gemaakt door de subsidie van het 
RCOAK zonder wie dit alles niet mogelijk was geweest. 
 

 
Het vraagstuk van ouderen in de zorg is zeer actueel.  Meerdere organisaties, 
instellingen en andere betrokkenen buigen zich het hoofd over hoe we mensen op 
een gezonde manier ouder kunnen laten worden.  Bent u als organisatie of 
zorgprofessional bezig met deze kwestie en vindt u het UGL project een interessant 
programma dan nodigen wij u graag uit om in dialoog met ons te treden.   
 

Meer informatie over de stichting vindt u op : 
www.cnys-tcm.com 



Interview : Cosima Scheuten 

Mijn naam is Cosima Scheuten. Ik werk zelfstandig onder de naam “Garden of Chi” en onder die naam geef ik 
lessen Chi Kung, Tai Chi en meditatie en verzorg ik lezingen en retraites. Ik ben geautoriseerd Chi Kung 
instructeur in de Chinese lineage van master Lam Kam Chuen en o.a. opgeleid als bewegingstherapeute. De 
opgedane kennis van anatomie, fysiologie, pathologie, psychologie en Chi gebruik ik om particulieren en 
bedrijven te helpen. Steeds meer richt ik mij op het werken met groepen, omdat ik merk dat mensen baat 
hebben van de energie van een groep. Ik probeer mensen te leren hoe ze zichzelf kunnen helpen, deze eigen 
groei vind ik waardevol, het maakt je ook minder afhankelijk van een behandelaar. 

 
In uw lessen probeert u de zelfstandigheid van de deelnemers 
te bevorderen? 
 
Ja, en ze hebben elkaar nodig als spiegel. Ik werk veel met 
partnerwerk en met energiewerk. Wat er bij jou speelt, is 
makkelijker te ervaren in contact met iemand anders, en als je 
met verschillende partners werkt, kom je bij jezelf ook steeds 
andere dingen tegen. Je helpt elkaar, en de energie van een 
groep ondersteunt. Het werkt beter dan alleen trainen.                                                                       
 
U bent ook therapeute. Vanuit welke richting is dat? 
 
Ik ben lichaamswerker, massage – en bewegingstherapeute. 

Mensen komen naar mijn consulten met bepaalde lichamelijke klachten. Ik beschouw een verstoorde 
energiestroom als oorzaak van klachten. De symptomen kunnen lichamelijk zijn, maar ook emotioneel, 
mentaal en/of spiritueel. Mensen in hun lijf brengen en in contact brengen met wat er is, is vaak een eerste 
stap. In individuele consulten begeleid ik mensen in het herkennen van de oorzaak en vinden van een 
oplossing. De bewegingsvormen die ik hiervoor gebruik komen vanuit een Oosterse invalshoek, terwijl andere 
stukken dan weer vanuit Westerse invalshoek komen, zoals de therapeutische modellen die ik gebruik. Het is 
dus een combinatie van.                                  .    
 
Wat is voor u gezondheid? 
 
Laat mij beginnen met te zeggen wat het niet is. Als standaard antwoord op die vraag hoor ik  vaak dat men 
zich fit en energiek voelt, dat men blij is geen klachten heeft. Dan leg ik mensen uit dat je nooit altijd 100% 
alles top kunt hebben. Natuurlijke schommelingen horen erbij, bepaalde cycli die je doormaakt. Mensen 
verwachten vaak dat ze voortdurend in een soort happy-high-roes zijn. Dat is niet wat ik met gezondheid 
bedoel. Alles wat statisch is, wat niet verandert, zou je ook als ‘doods’ kunnen beschouwen. Bij leven hoort 
beweging en een frequentie, die schommelt. Als ik een hele dag fysiek bezig ben geweest, dan ben ik fysiek 
moe, en wellicht doen er wat spieren pijn. Als ik lang intensief heb gestudeerd, dan ben ik mentaal moe, en 
heb ik wellicht wat hoofdpijn. En soms gebeuren er dingen die emotioneel raken. Ik vraag dan: hoe snel 
herstel je? Ben je lekker moe en vol van energie of ben je moe en leeg van energie? Het tweede beschouw ik 
als niet bevorderlijk voor je gezondheid.  Voor mij is het belangrijk, dat er veerkracht en herstelkracht in die 
schommelingen zit, dat pieken en dalen niet al te ver uitschieten. Harmonie in het systeem is hierin belangrijk. 
Die veerkracht wordt sterker, als degene energie van een bepaalde kwaliteit heeft ontwikkeld en bewust 
gezonde keuzes kan maken.  Dat heeft effect op het lichamelijke, maar ook het emotionele, spirituele, mentale 
en de energie van iemand. Als iemand veel energie van een bepaalde kwaliteit heeft, en die wijs weet te 
gebruiken, dan zit dat meestal redelijk goed.   Als mensen 
daar een beter begrip over kunnen ontwikkelen, hebben ze al 
een beter beeld van wat gezondheid is. Daarom probeer ik 
mensen te laten ontdekken hoe je energie voelt en wat dat is, 
wat de kwaliteiten ervan zijn. Niet iedereen kan de energie 
zelf makkelijk zien of voelen, maar iedereen kan leren hoe je 
de effecten van energie kunt zien, gewoon door te observeren.  



Hoe verhouden qi en energie zich tot elkaar voor u? 
 
Ik gebruik chi als een overkoepelend begrip. Voor mij is chi, levensenergie, vitale energie. Het verschil tussen 
wel of geen chi is makkelijk uit te leggen. Leg een dode persoon naast een levende en iedereen ziet meteen dat 
er een verschil is tussen beide. Iedereen kan zeggen, daar is energie, daar is er geen. Als je een bloem afknipt 
en in een vaas zet, is ze mooi in het begin, maar langzaam zie je de energie wegebben. Ze verliest haar 
blaadjes en gaat hangen. Vervang het woord energie door ‘sfeer’ en iedereen kan er wat over vertellen: de 
sfeer omheen een persoon of in een ruimte, in een groep, van een land, een jaargetijde. 
 
Op welke manier dragen de lessen die u geeft bij aan de gezondheid van deelnemers? 
 
Dat de lessen een bepaald effect hebben zie je vooral terug in het verminderen of verdwijnen van klachten en 
dat leerlingen bewuster worden. De meeste mensen beginnen helaas pas, als ze al een klacht hebben. Ik help 
mensen energie te voelen, zodat ze ook bewustere keuzes kunnen maken. Dat gaat verder dan tijdens de 
training alleen, dat is iets wat ze meenemen in het dagelijkse leven, naar huis, naar hun werk en hun relaties.  
Als ik zie, dat mensen anders gaan eten, hun dagritme anders gaan gebruiken, de ruimte thuis op een bepaalde 
manier inrichten, … dan weet ik dat het effect doorwerkt.  En in de lessen is het ook LOL hebben in wat je 
doet. Niet te hard werken en altijd maar van alles willen, maar ook gewoon lol hebben, niks meer. Als je heel 
verkrampt iets probeert goed te doen, dan verstoort het eerder de oefening. De sfeer (= energie) in de lessen is 
licht, prettig. Ook probeer ik mensen uit te nodigen om te spelen met de oefeningen, te gaan onderzoeken. 
Kijk maar even hoe het voelt, maak eens een kleine aanpassing in je houding en onderzoek voor jezelf wat het 
met je doet. Zo leer je voelen waar een blokkade nu precies zit.                                                                        .  
 
Vindt u qigong een belangrijk onderdeel van 
TCM? 
 
Chi Kung is voor mij één van de pilaren van 
TCM. Net zoals voeding, kruiden, acupunctuur, 
massage en feng shui dat zijn. Als je getraind 
bent om energie te voelen en ermee te werken, 
dan kun je zo veel meer betekenen voor iemand. 
Het zou voor mij dus zeker ook een essentieel 
onderdeel van een opleiding in Chinese 
Geneeskunde zijn. Het leert je te voelen wanneer 
je met een naald een punt prikt, hoe je de stroom 
beïnvloedt, maar het leert je ook jezelf te 
beschermen tegen negatieve energie en hoe je 
kunt voorkomen om zelf leeg te lopen. Ook in 
mijn lessen is het essentieel om te weten hoe ik 
iemand met energie kan helpen en kan 
corrigeren. Waar de energie van iemand is en wat degene aan kan, welke oefening op dat moment kan helpen. 
Wat er intern gebeurt, dat is de essentie van internal arts.   Ik ga soms naast iemand staan om die persoon te 
helpen, dan maak een bepaalde aanpassing in mij en nodig zo die persoon uit om daarin mee te gaan. Dat kan 
ik alleen doen door mijn ervaring met het voelen van energie en de kennis van hoe het werkt. Als ik de 
oefeningen alleen cognitief zou moeten doceren, of iemand alleen in de juiste fysieke houding zou brengen, 
dan zou ik weinig te bieden hebben. De trainingen in Chi Kung hebben mij dus zeker ook een betere therapeut 
gemaakt, en ik ben nog lang niet uitgeleerd, ik leer nog elke dag.                                                                       . 
 
Zou u nog 3 tips willen geven aan onze lezers om hun welzijn en gezondheid te verhogen? 
 
1. Preventie. Voorkomen is beter dan genezen. Bouw een dagelijkse routine op met  preventieve 
gezondheidsactiviteiten voor je energie, geest en lijf. 
2. Als je al klachten hebt: besef wat symptoombehandeling is en wat de oorzaak. Haal de oorzaak weg. 
3. Voed je gezondheid. Voeding is meer dan wat er door je mond gaat, hierbij horen ook alle prikkels. Denk 
aan (energie van) mensen, ruimtes, spullen, omgeving, geuren, beelden, geluiden, activiteiten en vraag jezelf: 
vind ik dit prettig? Maak schoon. Haal zo veel mogelijk weg wat je niet voedt. Kies voor eten waar nog 
energie (chi) in zit.  



Interview : Jutta Koehler 

Mijn naam is Jutta Koehler, ik werk in mijn eigen praktijk als voedingstherapeute, ik ben als docent 
verbonden aan verschillende opleidingsinstituten zoals Qing Bai en Total Health en ik ben auteur van 
het boek: “Ontbijt je fit”. 
 

U werkt als voedingstherapeute, betekent dit dat u mensen over de 
vloer krijgt met een specifieke klacht? 
 
Vaak wel.  Het zou het mooist zijn als men iets meer preventief zou 
komen maar het grootste gedeelte van mijn klanten heeft inderdaad 
een specifieke klacht.  Vaak zijn ze hiervoor al een heel traject 
doorgegaan  en  komen  ze  hier  terecht  omdat  de  reguliere 
geneeskunde te weinig resultaat leverde of ze zijn doorgestuurd 
door een acupuncturist.   
 
Werkt u ook samen met acupuncturisten? 
 
Dat wil ik heel graag ja.  Ik heb wel een paar collega’s waar ik 
mensen soms naar doorverwijs.  Mijn cliënteel komt echter vaak uit 
verschillende delen van het land waardoor ik niet altijd iemand ken 
die bij hun in de buurt actief is.  Dan geef ik wel aan dat ze er goed 
aan  doen  om  extra  ondersteuning  te  vinden  zoals  bij een 
acupuncturist, shiatsu of tuina masseur, enz…  Maar algemeen 
genomen doen veel TCM-therapeuten gewoon hun eigen ding.  Dat 
is jammer, want binnen de TCM is die samenwerking net nodig.   
 

Komt het onderwerp voeding voldoende aan bod binnen de opleidingen TCM? 
 
Ik denk dat die aandacht steeds verder groeit, ik merk hier toch een stijgende trend.  Zo hebben shiatsu  
studenten bv. 1 lesdag hierover.  Dat is niet veel maar het is wel al goed dat ze tenminste over het 
onderwerp gehoord hebben, dat ze het belang van goede voeding kennen.   
 
Wat betekent gezondheid voor u? 
 
Gezondheid is volgens mij meer dan de afwezigheid van klachten.  Het is een evenwicht.  Simpel 
gesteld: voldoende energie overdag, goed kunnen slapen en een goed werkende vertering.  Dit laatste 
punt is vanuit mijn optiek natuurlijk extra belangrijk.  Als je een goede spijsvertering hebt worden 
voedingsstoffen beter opgenomen, dat is cruciaal.  Daarnaast is het een goedkope, zelfstandige manier 
om je gezondheid te verhogen.  Mensen hebben zelf de regie over hun voeding.  Na 2 of 3 consulten 
weten mensen bij mij vaak al genoeg om zelf aan de slag te gaan.  Het komt er vnl. op neer om zelf te 
leren voelen wat goed voor je is. 
 
Hoe gaat u te werk binnen uw praktijk? 
 
Ik begin steeds met een uitgebreide anamnese, kijk naar de tong en 
het gezicht.  Dan heb ik al een eerste idee, ik geef een paar tips mee 
de eerste keer en vraag hen om een eetverslag bij te houden.  Op die 
manier zie ik niet alleen welke keuzes ze maken maar ook hoe hun 
leefritme eruit ziet.  Dat werk ik dan uit en ze krijgen een mapje 
mee met de meest belangrijke dingen om aan te passen.  Dat is vaak 
al voldoende. 



Wat is nu het grote verschil met een Westerse benadering van voeding? 
 
Ik wil op de eerste plaats benadrukken dat het mij vooral gaat om een traditionele aanpak van voeding.  
Ook in Nederland was deze kennis er, alleen die moet een beetje herontdekt worden.  Ik denk dat het 
grote verschil met de Westerse aanpak is dat wij niet zozeer analytisch gaan werken.  Je praat niet over 
calorieën, de hoeveelheid vet of eiwit maar je praat over wat de voeding met je doet. De benadering is 
dus niet zozeer met je hoofd maar eerder met je buik(gevoel).  Daarnaast is een belangrijk verschil dat 
wij werken met de thermische werking van voedingsmiddelen.  Zijn ze verhittend, verkoelend of 
neutraal?  Wat doet die voeding uiteindelijk met mijn lichaamstemperatuur?  Uiteraard is een goede 
spijsvertering hier enigszins een voorwaarde om een goede beslissing te kunnen nemen.  Als die niet in 
balans is dan maak je misschien verkeerde conclusies.  Daarom is wat extra ondersteuning vaak 
noodzakelijk. 
 
Welk aspect is cruciaal? 
 
Het meest centrale is dat mensen terug gaan koken.  Dit kan ook wokken of stomen zijn, dat maakt niet 
uit.  Het gaat erom dat je het fornuis gebruikt om je eigen verteringsvuur werk te besparen.  Meer terug 
naar drie bereide maaltijden per dag.  Niet alles rauw eten of een brood – of yoghurtmaaltijd.  Yoghurt 
en brood worden in veel traditionele keukens als side-dish aangeboden.  Het is iets wat erbij hoort.  Niet 
een volledige maaltijd op zich.  Ik probeer mensen een kader te geven waarbinnen ze op een 
constructieve manier aan hun gezondheid kunnen werken via hun voeding.   
 
Welke rol speelt Qi daarin voor u? 
 
Voeding  is  samen  met  ademlucht  de 
hoofdbron voor onze postnatale qi.  Daarom 
speelt goede voeding een zo belangrijke rol.  
Vul je die postnatale qi onvoldoende aan 
door  een  slecht  voedingspatroon,  des  te 
sneller put je de prenatale qi uit.  Dat zie je 
vaak bij burn-out klachten, waar een weinig 
voedzaam eetpatroon vaak de laatste klap is 
die de persoon dan de dieperik in duwt. 
 
Zou u nog 3 tips willen geven aan onze 
lezers  om  welzijn  en  gezondheid  te 
verhogen? 
 
1.  Een  voedzaam  ontbijt  is  het  aller 
belangrijkste.  Neem ook dit in de vorm van 
een echte bereide maaltijd. 
2.  Bereid  warme  maaltijden  en  neem 
voedingsmiddelen als rauwkost, yoghurt of 
brood als side-dish, niet als hoofdmenu. 
3. Eet zo puur mogelijk.  Het moet voor je 
lichaam ook echt als voeding herkenbaar 
zijn.  (Bewerkte producten bevatten vaak 
stoffen die helemaal niks met voeding te 
maken hebben) 
 
 
 
 
Jutta Koehler 2014: Ontbijt je fit—Starten met de 5 elementen voeding.  
ISBN: 978-90-822692-0-8    Kostprijs: 24,90 euro (incl. BTW) Hardcover, 176 blz. 
Meer info:  www.5elementenvoeding.nl        
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