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Marianne Davidson is manager innovatie & duurzaamheid én ambassadeur Levenskwaliteit bij
VolkerWessels Vastgoed. Zij is één van de keynote speakers op het Healthy Ageing congres dat op
10 oktober in Leeuwarden wordt gehouden. „Door een versterking van de ketensamenwerking,
het begrijpen van elkaars uitdagingen en het zien van elkaars talenten kan dit congres een mooie
opstap bieden voor nieuwe samenwerkingen in het bouwen aan een gezonde leefomgeving.”

'wees je bewust van de impact
die je zelf kunt hebben'
M

arianne Davidson zal op het congres de
koppeling maken tussen ontwikkelingsopgaven en mogelijkheden op het gebied
van bouwen, circulariteit én gezondheid.
„Als vastgoedontwikkelaar ben ik iedere dag bezig
met het concreet maken van wensbeelden.
Deze wensbeelden krijgen een steeds grotere
focus op gezondheid, circulariteit, materiaal,
natuur en het sociale aspect. VolkerWessels
probeert op een organische manier deze onderwerpen te vatten in onze missie ‘samen bouwen
aan een betere levenskwaliteit’. Het congres
Gezonde Leefomgeving is veelomvattend en richt
zich naar mijn idee sterk op deze samenwerking.”

LEVENSKWALITEIT

Duurzaamheid wordt vaak gekoppeld aan het
toepassen van energiebesparende maatregelen.
Marianne: „Voor ons is duurzaamheid meer dan
dat. Duurzaam gaat over toekomstbestendigheid
en het niet ten koste gaan van de mens, natuur
of elkaar. Sterker nog, een duurzame maatregel
zou waarde moeten toevoegen; sociale waarde,
financiële waarde of bijvoorbeeld ecologische
waarde. Daarom noemen wij duurzaamheid liever
levenskwaliteit.”

MARIANNE
DAVIDSON

en onszelf ambitieuze doelen te stellen worden
onze ambities steeds vaker een onderwerp bij
opdrachtgevers en regelgevers.”

HET GEZONDE ALTERNATIEF

Op het gebied van circulair bouwen nemen de
mogelijkheden toe. Marianne Davidson wordt
zelf enthousiast van het materialenpaspoort,
juist omdat daarin de koppeling met levenskwaliteit kan worden gemaakt. „Ik hoop dat we
in de toekomst al onze projecten opleveren met
een materialenpaspoort. Daarvoor moeten we al
vanaf het begin van de ontwikkeling rekening
houden met de circulaire ambitie, zodat we ook
een optimale energieprestatie kunnen behalen.
Het circulair bouwen is één van de ambities,
maar juist het integraal benaderen van duurzaamheid met de koppeling aan levenskwaliteit
kan ervoor zorgen dat we wijken bouwen die écht

healthy ageing congres
noord-nederland
Op 10 oktober wordt in het WestCord
WTC Hotel in Leeuwarden hét Healthy Ageing
congres van Noord-Nederland gehouden:
Samen naar een gezonde leefomgeving.
Er is al veel aandacht voor het bevorderen van
een gezonde leefomgeving maar er is ook
nog veel winst te behalen, vinden de organisatoren: Centre of Expertise Healthy Ageing,
Healthy Ageing Network Northern Netherlands
(HANNN), Zorg Innovatie Forum (ZIF),
Netwerk ZON en ZorgpleinNoord.

Door mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt
betekenisvol werk te geven, werkt VolkerWessels
concreet aan duurzame maatregelen die een direct
effect hebben op levenskwaliteit. Marianne geeft
twee mooie voorbeelden. „Een goed voorbeeld
is het Social Return Loket, een gecentraliseerde
organisatie binnen VolkerWessels waar wij de
Social Return inzet in onze projecten promoten en
bemiddelen. VandeBouwplaats is een ander goed
voorbeeld van een duurzame sociale investering,
waarbij mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt werken aan nieuwe producten, gemaakt
van bouwafval van onze bouwplaatsen. Dit is een
voorbeeld van een circulaire economie op materialen en op de arbeidsmarkt.”

meerwaarde bieden, voor nu en in de toekomst.
Gezondheid is daar een belangrijk onderdeel in.
Circulariteit en gezondheid zijn sterk gelinkt.
Het meest duurzame alternatief voor materialen is
vaak ook het meest gezonde alternatief.”

HAPPY BUILDING

GEWOON DOEN!

Het aantonen van een verbetering van de levenskwaliteit van mensen, als gevolg van het toepassen van duurzame maatregelen, is vaak lastig.
Maar bij sommige projecten kan het. „De circulaire
ver-nieuwbouw van het kantoor van Alliander in
Duiven scoort een tweede positie op de Happy
Building Index; de werknemers van Alliander
beoordelen hun werkplek zeer positief. Maar we
blijven voorzichtig met het claimen van meer
geluk of gezondheid in onze ontwikkelingen. We
streven naar eerlijkheid in onze beloftes. Door ons
kwetsbaar op te stellen, de discussie op te zoeken

Tot slot heeft Marianne een mooi advies voor
iedereen die zelf aan de slag wil met duurzaam en
tegelijkertijd gezond leven. „Wees je bewust van
de impact die je zelf op je omgeving kunt hebben.
In plaats van naar elkaar te wijzen, moeten we allemaal onze verantwoordelijkheid nemen. Denk aan
je eigen groene tuin, het zorgen voor je buurvrouw
en het plaatsen van zonnepanelen op je dak.
Als professional moeten we niet blijven afwachten
en naar elkaar kijken, maar het gewoon doen.
Alleen dan wordt de transitie werkelijkheid. Samen
kunnen we van de uitdagingen kansen maken.”
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DAAN
BULTJE

grootfamilie
Een Nederlander verhuist gemiddeld eens in de tien jaar,
wat neerkomt op zeven keer in een mensenleven.
Mijn dochter vroeg laatst hoe vaak ik eigenlijk verhuisd was,
en al tellende kwam ik al snel op tien keer. Dus in dat opzicht
zit ik al ver boven mijn taks.

fotoserie
Een boek verslinden in bed.
De zon groeten aan zee.
De polder trotseren op hardloopschoenen.
Onze omgeving biedt ons tal van
mogelijkheden om in beweging te
komen. Of juist om even stil te staan.
De fotoserie in deze krant vertelt
het verhaal van vijf Noorderlingen.
Over plekjes en dingen die hen gelukkig
maken. Kees van de Veen bracht hen
in beeld.
Fotografie: Kees van de Veen
Tekst: Chantal Bakker

D

at mijn dochter begon over verhuizen was
niet geheel toevallig. Elk weekend buigen
mijn vrouw en ik ons over het woonaanbod
op de diverse huizensites. De zoektermen:
Heerenveen, +10 kilometer, Grond: meer dan
1250 vierkante meter en een maximumbedrag dat
inmiddels al drie keer opgerekt is. Complicerende
factor: we willen graag een huis kopen samen met
mijn ouders. Dus het huis moet uit twee delen
bestaan, allebei ons eigen stuk, met daarnaast
gezamenlijke voorzieningen.
Waarom? Nou, het komt erop neer dat mijn vrouw
graag weer terug wilde naar de regio van haar
jeugd, waar mijn schoonouders wonen. Maar dan
moesten mijn ouders wel mee, want die wonen nu
nog in Oost-Groningen en maken een belangrijk
onderdeel uit van de opvoeding van ons kroost.
Dus wat zou er mooier zijn dan samen op één erf
wonen? (Geen zorgen, ik ken genoeg mensen die
er niet aan moeten denken om met hun ouders op
één erf te wonen).

De zoektocht begon voorspoedig: we vonden een
betaalbaar huis met daarnaast een schuur. Mijn
ouders waren de schuur in hun hoofd al aan het
verbouwen tot hun stek, totdat de makelaar zei:
„Wat zijn jullie van plan?” We schetsten het plan:
wij in het huis, ouders in de schuur. Makelaar keek
moeilijk. Gemeente gebeld: „Ho, ho. U mag alleen
in de schuur wonen als er sprake is van een mantelzorgindicatie. Als de mantelzorg voorbij is, moet
de schuur weer in oude staat hersteld worden.”
Maar er is helemaal geen sprake van mantelzorg.
Het idee is juist om bij elkaar te wonen vóór er
sprake is van gezondheidsproblemen.
Op dergelijk anticiperen op de toekomst is ons
systeem niet ingericht. Als je met meer mensen
dan alleen het kerngezin wil wonen - noem het
een ‘grootfamilie’ – mag dat in Nederland niet in
meerdere gebouwen, dat moet allemaal onder
één dak. En laten dat soort panden nou vaak een
‘agrarische’ of ‘bedrijfsbestemming’ hebben.
Waar grootfamilies tot de jaren ‘50 gewoon waren
in Nederland, is het kerngezin tegenwoordig de
norm. Maar de toekomstige zorgvraag haalt ons in.
De beperkingen van het zorgstelsel vragen meer
flexibiliteit in woonvormen. Tijd voor retro-wonen!

DAAN BULTJE,
DIRECTEUR HANNN
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bewegen

sociaal

HEALTHY LIVING ROOM

HEALTHY AGEING MASTERCLASS

Gratis fitheidscheck voor iedereen
Hoe gezond ben jij? Laat gratis je energielevel,
lichamelijke en psychische conditie checken.
MA 8 OKT – ZO 14 OKT
Grote Markt, Groningen

Recht op een rookvrije generatie
Hoe draagt wet- en regelgeving bij aan een
gezonde generatie? Hoogleraar internationaal
recht en mensenrechten Brigit Thoebes gaat hier
dieper op in.
DI 9 OKT | 16.00 UUR
Healthy Living Room, Grote Markt, Groningen

FITGAAF
Feestelijk fruitwaterfeestje
Groningen is één van de hostcities tijdens de
Nationale Sportweek. Vanaf week 38 kun je vier
weken meedoen met het programma FitGaaf in de
Oosterparkwijk. De feestelijke afsluiting is in de
Healthy Ageing Week.
MA 8 OKT – VR 12 OKT
Oosterparkwijk, Groningen

DAILY MILE
Bewegen voor meer concentratie
ALO-studenten van de Hanzehogeschool
Groningen gaan (hard)lopen met basisschoolkinderen.
VANAF MA 8 OKT

POWERWALKING
Lachend afslanken en fit worden
Met powerwalking loop je in een stevig tempo.
Tussendoor doe je oefeningen en/of intervaltraining. Ontdek je power en loop mee!
10 OKT | 12.30 – 13.30 UUR
Meeting point W.A. Sportcentrum,
Zernikeplein 17, Groningen

MENZIS 4 MIJL GRONINGEN
Grootste hardloopevent Noord-NL
Daag jezelf uit en ren de 4 mijl van Haren naar
Groningen.
ZO 14 OKT
Start: Kerklaan, Haren
Finish: Vismarkt, Groningen

CONGRES SAMEN NAAR EEN GEZONDE
LEEFOMGEVING
Wonen, werken & leren en de openbare ruimte
In het Noorden is veel aandacht voor het bevorderen van een gezonde leefomgeving, maar er is nog
veel winst te behalen! Laat je inspireren door de
diverse initiatieven die zich hierop richten.
WO 10 OKT | 10.00 – 17.00 UUR
congresgezondeleefomgeving.nl

LESSEN IN GELUK
Goede stap naar positief leerklimaat
Studenten van de opleiding Toegepaste Psychologie van de Hanzehogeschool Groningen
verzorgen ‘Lessen in geluk’ voor (groot)ouders
van kinderen van SKSG.
WO 10 OKT | 20.00 – 22.00 UUR
SKSG Kinderopvang Atlantis
(Lewenborg), Kiel 5, Groningen

HAPPY AGEING
Symposium voor 4, 5 en 6 vwo
Ouder worden is niet alleen de 80 halen, maar ook
je 20e, 30e of 40e verjaardag vieren. Hoe kun je
dat zo gezond en gelukkig mogelijk doen?
VR 12 OKT | 12.30 – 16.00 UUR
Groninger Forum, Hereplein 73,
Groningen

zorg

4 MILE 4 YOU

WELKOM IN HET ZORGTHUIS

Doe de 4 mijl anders!
Je legt exact hetzelfde parcours van 6,437 km
tussen Haren en Groningen af, maar dan op
alternatieve wijze. Bijvoorbeeld op je skates, in
je rolstoel, met een kinderwagen of als Nordic
Walker!
ZA 13 OKT | 20.00 UUR
Start: Kerklaan, Haren
Finish: Vismarkt, Groningen

Gluren in Winschoten & Stadskanaal
Op locatie kun je zien en ervaren welke (technologische) hulpmiddelen ingezet worden om langer
met plezier veilig thuis te kunnen wonen.
8, 9 & 11 OKT | 09.00 – 16.00 UUR
ZorgTechnologiehuis,
Blijhamsterstraat 11, Winschoten
MA 8 OKT | 09.00 – 12.00 UUR
DO 11 & VR 12 OKT | 09.00 – 16.00 UUR
Utrechtselaan 135, Stadskanaal

#MEERGEZONDEJAREN CHALLENGE
De beweeguitdaging voor iedereen
In 30 dagen lopen 800 inwoners van NoordNederland samen de aarde rond! Hoe gaaf is dat!
Doe mee en de check de spelregels op haweek.nl
Voor alle inwoners van Provincie Groningen,
Fryslan en Drenthe
ZA 6 OKT - ZO 4 NOV
Kies je favoriete park, bos of stadswandeling
voor deze challenge

SLIM ZORGEN IN 2030
Hoe technologie een rol kan spelen
De projectmanagers ZorgThuis delen in deze
workshop hun bevindingen over ontwikkelingen
rondom technologie in zorg en welzijn. Wat is er
nodig? Welke ontwikkelingen zijn er nu? En wat
zijn de verwachtingen?
MA 8 OKT | 14.30 – 16.30 UUR
Noorderpoort, Verlengde
Visserstraat 20, Groningen

INSPIRATIESESSIE HEARTMATH
Ontstressen met een app! Door Ewold de Maar
Je wilt meer energie en vitaliteit? Minder stress?
Beter slapen en minder moe zijn? Meer emotionele balans? Met een wetenschappelijk onderbouwd
programma dat niet al te veel tijd kost?
Kom dan naar deze inspiratiesessie.
Voor medewerkers van de Hanzehogeschool
Groningen
MA 8 OKT | 12.30 – 13.30 UUR
Brugsmaborg, D021, Zernikeplein 9, Groningen

kids

ZPANNEND ZERNIKE
Coole proefjes en activiteiten
Evenement voor kinderen tussen de 6 en 13 jaar
waarbij ze op een leuke, creatieve en actieve
manier kennismaken met wetenschap en techniek.
Kijk! Doe! Ontdek!
ZA 6 OKT | 12.00 – 17.00 UUR
Binnenstad, Groningen
ZO 7 OKT | 12.00 – 17.00 UUR
Hanzehogeschool Groningen,
Zernikeplein 9 en 11, Groningen

HOUD JE TANDEN STRALEND!
Lach je tanden bloot
Lachen is leuk, maar hoe houd je jouw tanden
mooi, wit en gezond? Onze mondzorgunit weet
er alles over. Poets mee! Speciaal voor kinderen
tussen de 6 en 13 jaar.
ZO 7 OKT | 12.00 – 17.00 UUR
Hanzehogeschool Groningen,
Zernikeplein 9 en 11, Groningen

DE BOER OP…
Samen naar de boerderij én koken
Alina Kiers van OOGTV is afgelopen zomer met
kinderen op pad gegaan om te oogsten bij boerderijen in de regio. Samen koken ze hier een
maaltijd van. Dat wordt smullen! Voor inwoners uit
Groningen.
MA 8 OKT – VR 12 OKT | 18.00 UUR
Tv-programma OOGTV

kunst & cultuur
EXPO MENS IN BEWEGING
Alles is beweging
Zeven kunstenaars legden mensen in beweging
vast. Tijdens dagelijkse bezigheden of tijdens het
sporten, dansen of reizen.
OPENING ZA 6 OKT | 16.00 UUR
Theaterlounge MartiniPlaza
Groningen

EXPOSITIE STRALEND 100
Hoe word je dat?
Tien noorderlingen tussen de 0 en 101 jaar
onthullen het recept. Fotograaf Kees van de Veen
bracht hen in beeld.
ZA 6 OKT – ZO 14 OKT
Noorderpoort, Verlengde
Visserstraat 20, Groningen

voeding
MEDISCHE PUBLIEKSACADEMIE
Voeding bij gezondheid en ziekte
Dokter Gerjan Navis en professor Daan Kromhout
vertellen over het belang van voeding bij gezondheid en ziekte.
DI 9 OKT | 20.00 – 21.30 UUR
UMCG, Hanzeplein 1, Groningen

GENERATIELUNCH
Lunch voor jong en oud
Basisschoolleerlingen en ouderen schuiven aan
voor een smakelijke en gezonde lunch. Meld je aan
via de website.
DI 9 OKT
Noorderpoort, Verlengde
Visserstraat 20, Groningen

DATE DE DOKTER

Vraag artsen de doktersjas van ‘t lijf
Kinderen uit uit groep 6, 7 en 8 krijgen bezoek
van een dokter en vragen hem of haar alles wat ze
altijd al wilden weten over dit beroep.
MA 8 OKT – VR 12 OKT
Div. basisscholen, Groningen

doel

KOOKWORKSHOPS FOR KIDS
Gezond en lekker koken
Kinderen leren gezond en lekker koken met studenten Voeding & Diëtetiek van Hanzehogeschool.
Voor kids en hun ouders van SKSG.
DI 9 OKT | 15.30 – 17.30 UUR
SKSG Kinderopvang Barabas,
Dirk Huizingastraat 13, Groningen
DO 11 OKT | 15.30 – 16.30 UUR
DO 11 OKT | 16.30 – 17.30 UUR
SKSG Kinderopvang Melkweg,
Poolsterlaan 2, Groningen

De Healthy Ageing Week heeft tot doel om
jong en oud te laten proeven van de kennis die
de stad rijk is over Healthy Ageing,
ofwel gezond ouder worden.

organisatie
De organisatie is in handen van het UMCG,
HANNN, de Rijksuniversiteit Groningen,
de Hanzehogeschool Groningen en Gemeente
Groningen.
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het stimuleren
van gezond
menselijk gedrag
Het Healthy Living Lab (HLL) is een spin-off van de conferentie
Building the Future of Health en richt zich op het stimuleren
van gezond menselijk gedrag. Als het in dat verband gaat
over leefomgeving, valt er veel te winnen. Waarom verhuizen
planners bijvoorbeeld al decennia lang scholen of sport velden
vanuit dorpskernen naar locaties langs snelwegen?
Dit zijn fijnstofzones, die aantoonbaar leiden tot een
minder lange levensduur. Het HLL draagt eraan bij om
in de toekomst gezonde planningskeuzes te maken.

S

andra van Assen is stedenbouwkundige.
Zij houdt zich op dagelijkse basis bezig met
de inrichting van onze leefomgeving. „Ik zie
de gevolgen van sommige keuzes van dichtbij en
verbaas me er soms over. Een sportaccommodatie
dichtbij een drukke weg plaatsen gebeurt in heel
Nederland, maar gaat ten koste van de gezondheid
en verblijfskwaliteit. Waarom kiezen we ervoor
om onze kinderen in een fijnstofzone te laten
bewegen?”
Sandra: „Een bekender voorbeeld is de positio
nering van de lift en trap in gebouwen. Vaak
ligt de trap buiten het zicht achter de lift, terwijl
we traplopen willen stimuleren voor een betere
gezondheid. Waarom plaatsen we de trap niet in
het zicht, vóór de lift?” Om deze ideeën tot uiting
te laten komen, brengt het HLL mensen samen.
Bij voorkeur op de locatie waar mensen aan de slag
willen gaan met een gezondere leefomgeving en
gezonder gedrag.

AAN ELKAAR GEKOPPELD

Vanuit haar eigen stedenbouwkundig bureau
maakte Sandra de afgelopen jaren tijd vrij om met
ontwerpers en wetenschappers te sparren over hoe
de inrichting van de leefomgeving samenhangt
met gezondheid. In haar achterhoofd speelde

altijd het idee dit concreter te maken en toen
tijdens de conferentie Building the Future of
Health de juiste mensen aan elkaar werden
gekoppeld, ontstond al snel het idee voor het
Healthy Living Lab.

DRIE INITIATIEFNEMERS

Het initiatief voor het Lab werd genomen door drie
mensen: stedenbouwkundige Sandra van Assen,
landschapsarchitect Mathijs Dijkstra en gezond
heidswetenschapper Jan Bleeker, die vanuit GGD
Fryslân en de Academische Werkplaats Publieke
Gezondheid betrokken is. „De gemeente Dongera
deel geloofde bovendien vanaf moment één in het
project. Het HLL mocht dankzij het enthousiasme
van collega’s daar tot leven komen in Noord
oostFryslân en mede daardoor kunnen we nu al
opschalen”, zegt Sandra. „Zonder die gemeente als
aanjager en proefkonijn was het niet gelukt.”
Het HLL organiseert workshops die bestaande
kennis op het gebied van omgeving en gezond
heid koppelen aan lokale vraagstukken en de
mensen die het betreft. Op een locatie waarvan
iemand denkt: laten we voordat we beginnen
met inrichten of veranderen eerst eens goed
nadenken over hoe we dat gaan doen, brengt het
HLL verschillende partijen samen. Het Lab daagt

beleidsmakers, wetenschappers, bewoners en
stakeholders – zoals medewerkers van zorgcentra
en scholen, en leden van dorpsbelangen – uit om
actief mee te denken. „Dit jaar waren we te gast in
een dorp waar een beweegtuin is aangelegd bij
een zorgcentrum. Dit is gedaan op een plek waar
de bewoners niet gemakkelijk kunnen komen.
Door daar van te voren goed over na te denken,
kun je zo’n investering veel effectiever maken”,
vertelt Sandra.

VIER ASPECTEN

De uitkomsten van de workshops worden gere
lateerd aan vier belangrijke aspecten: sociale
gezondheid, mentale gezondheid, fysieke gezond
heid en een gezonde omgeving. Sandra: „Naar
mate er meer aspecten onderdeel uitmaken van
een ingreep of ontwikkeling, stijgt de kans van
slagen.” Ook Jan Bleeker van GGD Fryslân onder
streept het belang van inbreng versus deze vier
aspecten. „Binnen het Healthy Living Lab staat de
visie van de burger centraal. Professionals weten
meestal wel wat goed voor mensen is, maar het
effect van hun inspanningen is vaak minimaal.
Pas wanneer de burger zelf aan het roer staat van
gezonde ontwikkelingen binnen zijn of haar leef
omgeving, ontstaan kansen voor de bevordering
van gezond gedrag. Het Healthy Living Lab biedt
hiervoor een aansprekende methodiek.”

STADSSTRANDEN

Bleeker vervolgt: „De uitdaging van het Healthy
Living Lab is om als GGD samen met burgers en
organisaties – waaronder gemeenten – plannen

te ontwikkelen voor een leefomgeving waarin
gezond gedrag gestimuleerd wordt. De eerste
ervaringen in NoordoostFryslân zijn positief en
hebben geleid tot plannen voor onder meer een
dementievriendelijke omgeving voor ouderen,
pluktuinen gecombineerd met een restaurant,
en stadsstranden.”

In de zomer van 2016 vond de grote
internationale conferentie Building the
Future of Health (BtFOH) plaats in het UMCG
in Groningen. Hoofdvraag van de conferentie
was: kan (de kwaliteit van) onze gebouwde
omgeving ons helpen langer gezond te
blijven? En als dat kan: hoe?
Het programma bevatte onder meer sessies
over het ziekenhuis van de toekomst en workshops over hoe we de openbare ruimte zo
inrichten dat deze uitdaagt tot gezond gedrag.
Inmiddels staat het thema van de conferentie
stevig op de agenda. Bijna alle steden in
Nederland werken aan gezondheid en hebben
daarbij ook aandacht voor de kwaliteit van de
leefomgeving. Daarnaast heeft het congres
een aantal directe spin-offs.
Het Healthy Living Lab is een voorbeeld van
zo’n spin-off en de komende maanden starten nog een aantal projecten die in meer of
mindere mate een link hebben met de BtFOH
conferentie van 2016.
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Jacco Snippe:
„De gezondste club van het Noorden worden. Dat is sinds een paar jaar onze ambitie”,
vertelt Jacco Snippe, bestuurslid van GRC Groningen. Een groep enthousiaste ouders,
onder wie Snippe, heeft zich de commissie GRC Gezond opgericht om deze ambitie waar
te maken. Partners zoals het Healthy Ageing Netwerk Noord-Nederland (HANNN),
het UMCG en de Hanzehogeschool Groningen helpen de club daarbĳ. „We werken aan een
gezonde kantine, er worden ﬁttesten afgenomen bĳ spelers, de hoofdingang is een rookvrĳ
zone geworden en we bieden iedere zaterdag fruit aan in de rust. Zowel aan GRC-teams
als aan de gasten.” Het verse fruit wordt geleverd door Bloemsma Groente & Fruit
en klaargemaakt onder leiding van Truus Visser, vaste kracht binnen GRC Groningen.
De bezoekende teams zĳn er blĳ mee, evenals GRC-spelers. „Een moeder vertelde laatst
dat haar zoon stiekem hoopt dat de tegenstander in de rust het fruit laat staan.
Dan hebben zĳn teamgenootjes en hĳ na aﬂoop van de wedstrĳd nog een keer fruit.”

'hij hoopt stiekem
dat de tegenstander
het fruit laat staan'
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Longartsen, cardiologen, chirurgen, oncologen, kinderartsen en psychiaters:
wat doen zĳ eigenlĳk precies? Kinderen van groep 6, 7 en/ of 8 ontdekken het
tĳdens de Healthy Ageing Week (6-14 oktober) want dan organiseert het UMCG
heuse Doktersdates. Ontmoetingen van een uur waarin de kinderen de dokters
alles mogen vragen wat ze maar willen. Cyril Moers is transplantatiechirurg in
en één van de enthousiaste deelnemers. Als warming up liet hĳ zich alvast de
doktersjas van het lĳf vragen door drie jongemannen.

CYRIL
MOERS

daten met
een dokter
BENJAMIN BIESTER, 10 JAAR
„Is het moeilĳk om iets (een orgaan) van
de ene naar de andere mens over te
zetten?”

LEON REKKER, 10 JAAR
„Welke organen kan je transplanteren
en welke niet? En hoe lang duurt een
operatie?”

BORIS KERSTHOLT, 10 JAAR
„Wat doet u als u tĳdens een operatie
honger heeft of naar de wc moet?”

Beste Benjamin,

Beste Leon,

Beste Boris,

Het is inderdaad best moeilĳk om een orgaan
van een donor naar een patiënt te transplanteren.
Allereerst is het erg belangrĳk om ervoor te zorgen
dat je een orgaan vindt dat goed past bĳ deze
patiënt, zodat de kans zo klein mogelĳk is dat het
door diens lichaam wordt afgestoten. De operatie
om een orgaan te verwĳderen bĳ een overleden
of levende donor is erg complex en het duurt lang
voordat je die goed hebt geleerd. Datzelfde geldt
voor de operatie die nodig is om het orgaan bĳ een
patiënt te transplanteren.
Beide zĳn echter wel heel erg leuke operaties om
te doen. Eerst moet je zes jaar studeren om dokter
te worden, dan nog zes jaar leren voor chirurg en
daarna nog twee tot vier jaar voordat je donoroperaties en transplantaties mag doen.
Ook de zorg voor de ontvanger van het orgaan na
de transplantatie is moeilĳk, omdat hĳ of zĳ veel
medicĳnen moet krĳgen om afstoting te voorkomen en ook de functie van het orgaan heel goed
in de gaten moet worden gehouden. Toch is dit
allemaal erg de moeite waard: Met een orgaantransplantatie kun je een zieke patiënt een nieuw
leven geven.

Er zĳn veel organen die je kunt transplanteren:
hart, longen, lever, nieren, alvleesklier en zelfs
de dunne darm. Kun je bedenken wat die
organen allemaal doen, met andere woorden waar
ze voor nodig zĳn? Het UMCG is het enige ziekenhuis in Nederland waar álle organen getransplanteerd mogen worden, we zĳn er dus behoorlĳk
druk mee. Wat betreft de duur van zo’n operatie:
eigenlĳk bestaat een transplantatie uit twee
operaties, de donoroperatie en de ontvangeroperatie. Het uitnemen van meerdere organen bĳ
een overleden donor duurt meestal tussen de vier
en de zes uur. Het uitnemen van bĳvoorbeeld een
nier bĳ een levende donor duurt meestal ongeveer
drie uur. Het implanteren van een orgaan bĳ een
patiënt (de ontvangeroperatie) heeft voor ieder
orgaan een verschillende duur. Bovendien hangt
die duur nog af van de patiënt, want sommige
mensen zĳn moeilĳker te opereren dan andere en
als het moeilĳk is dan duurt het meestal langer.
Een hele vlotte niertransplantatie kan soms in
twee uurtjes al klaar zĳn en een hele lastige levertransplantatie kan wel veertien uur duren.
Maar gelukkig is het meestal zo dat als we lekker
aan het opereren zĳn de tĳd vliegt en we niet doorhebben dat we eigenlĳk al best lang bezig zĳn.

Dat is een leuke en begrĳpelĳke vraag. Het is
natuurlĳk verstandig om vlak van tevoren even
wat te eten, te drinken en naar de wc te gaan. Dan
kun je meestal uren vooruit. Maar soms duurt een
operatie zó lang dat je toch even pauze nodig hebt.
Als het alleen maar een slokje drinken is dan kun
je wel aan de operatietafel blĳven staan. Eén van
de verpleegkundigen haalt dan een bekertje ranja
en houdt dat in de buurt van onze mond, wurmt
een rietje achter ons mondkapje en zo kunnen we
wat drinken. Maar als we echt wat moeten eten of
naar het toilet willen, dan moeten we de operatie
even pauzeren, de operatiekleren uittrekken, eten
of naar het toilet gaan, handen weer wassen en
alles weer aantrekken. De patiënt blĳft dan uiteraard wel onder narcose. Hĳ of zĳ gaat toch nergens
naartoe, dus een korte pauze tĳdens een lange
operatie is helemaal niet erg.

Foto: Kees van de Veen

Doe
de check
krijg een
snack!
Wil je weten hoe fit je bent?
Doe een gratis leefstijlcheck
in de Healthy Living Room,
de meest vitale huiskamer
van Noord-Nederland!

GRATIS LEEFSTIJLCHECK
Van 6 t/m 14 oktober vindt de Healthy Ageing Week
2018 plaats. Vanaf maandag 8 oktober om 12.00 uur
ben je van harte welkom voor een gratis leefstijlcheck.
De leefstijlcheck bestaat uit een vragenlijst en
verschillende korte testjes, waaronder een hartslagmeting en een knijpkrachttest. Na het doen van
een check weet jij hoe fit je bent én is er een snack!
Naast de leefstijlcheck zijn er nog andere activiteiten.
Bekijk het hele programma op meergezondejaren.nl.

LOCATIE
De Healthy Living Room bevindt zich in een
speciaal hiervoor ingerichte truck op de Grote Markt
in Groningen.

OPENINGSTIJDEN
ZATERDAG 6 OKTOBER | 13.00 - 17.00 UUR
SPORTPARK RODENBURG (FINISH MARATHON), LEEK
MAANDAG 8 OKTOBER | 12.00 - 18.00 UUR
GROTE MARKT, GRONINGEN
DINSDAG 9 OKTOBER | 10.00 - 16.00 UUR
GROTE MARKT, GRONINGEN
DONDERDAG 11 OKTOBER | 10.00 - 18.00 UUR
GROTE MARKT, GRONINGEN
VRIJDAG 12 OKTOBER | 10.00 - 18.00 UUR
GROTE MARKT, GRONINGEN
ZATERDAG 13 OKTOBER | 10.00 - 18.00 UUR

De Healthy Living Room is een Europees project van:
UMCG, HANNN en Gemeente Groningen i.s.m. IkDus
en THP 2 Europe.

GROTE MARKT, GRONINGEN
ZONDAG 14 OKTOBER | 10.00 - 18.00 UUR
GROTE MARKT, GRONINGEN
BEKIJK DE ACTUELE INFORMATIE OP MEERGEZONDEJAREN.NL

Deze activiteit is mogelijk gemaakt door financiering van EIT Health, onderdeel van de Europese Commissie
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de friesland
zorgverzekeraar
on tour
In oktober kom je De Friesland Zorgverzekeraar tegen in Leeuwarden,
Sneek en Heerenveen. De Friesland is dan on tour met een grote pop
up box en geeft je een voorproefje van wat je kunt beleven op
FestiVitaal, een festival gericht op vitaliteit en gezondheid. Maak in de
pop up box kennis met hightech robots of laat een gezondheidscheck
doen door een echte professional.

WAT KUN JE VERWACHTEN
IN DE POP UP BOX?
Check je gezondheid
Benieuwd hoe het met je gezondheid gesteld is?
Kom langs en onderga een gezondheidscheck van
BCL Actief. Met deze check krijg je inzicht in je
gezondheid, mogelijke risicofactoren en ga je naar
huis met een advies.
Robot revolutie
Robots worden volop ingezet in de gezondheidssector. Van een robotkat voor mensen met
dementie of autisme, tot een robot die een chirurg
ondersteund in de OK. Maak kennis met robots,
ga de interactie aan en ontdek hoe deze technologie onze wereld gaat beïnvloeden. Wanneer je
meedoet aan de actie in de pop up box, maak je
bovendien kans op een robot.

FESTIVITAAL:
HET GEZONDE DAGJE UIT!

FestiVitaal staat in het teken van een gezonde en
vitale levensstijl. Een dag boordevol activiteiten
op het gebied van natuur & gezondheid, voeding,
muziek & dans, beweging & sport en fun voor kids.
Het festival vindt plaats op 28 oktober in recreatiegebied De Heide in Heerenveen. De toegang is
gratis en is geschikt voor jong en oud. De Friesland
organiseert FestiVitaal, omdat zij de ambitie heeft
om van het Noorden de gezondste regio van
Nederland te maken.
Meer informatie vind je op www.festivitaal.nl.

WAAR EN WANNEER

De Friesland Zorgverzekeraar pop up box is op
zaterdag geopend van 10.00 tot 17.00 uur op de
volgende locaties:

“Ik was er zó zat van. Mijn hele leven

IK PAUZEER
WEER ECHT
MET COLLEGA’S

Leeuwarden, Lange Pijp | 6 oktober
Sneek, Martinikerk | 3 oktober
Heerenveen, Gemeenteplein | 20 oktober

werd er door beheerst, want ik was
er de hele dag mee bezig. Elke roker
wil eigenlijk stoppen, maar het is

nodig hebt om even te ontspannen, maar
dat is niet zo. Het is gewoon een verslaving en dat moet je niet onderschatten.”

Daarom helpt het Alfa-college hier
nooit het goede moment. Dat is na- graag bij. Ook dit schooljaar start er
tuurlijk onzin. Je stelt het uit, terwijl weer een nieuwe groep medewerkers
met de training. Daarnaast gaat het
het nu kan. Ik ben het bewijs.”
Alfa-college nu ook rokende studenten
Docent Tim de Haan rookte tussen zijn deze kans geven. Bovendien zijn alle
18e en 50ste een pakje per dag. Hij is in onderwijslocaties al helemaal rookvrij.
Dat betekent dat er
zijn leven al heel
“
HET
IS
GEWOON
EEN
op de schoolpleinen
vaak gestopt, maar
nog nooit zo lang VERSLAVING EN DAT MOET en het schoolterrein
als nu. In januari
JE NIET ONDERSCHATTEN.” niet meer gerookt
mag worden. Hierin
2017 volgde hij de
training ‘Stoppen met roken’ van Allen werkt het Alfa-college graag samen met
Carr, die het Alfa-college inmiddels al vijf zijn omgeving. Door het creëren van een
jaar aanbiedt aan medewerkers. Tim is rookvrije omgeving worden studenten
een van de vele deelnemers die sinds de en medewerkers minder snel verleid tot
roken. Hen te helpen bij het ook daadtraining geen sigaret meer aanraakt.
werkelijk stoppen, is een doel waar het
“Omdat ik gestopt ben ervaar ik veel
Alfa-college zich graag voor in zet.
meer rust en pauzeer ik weer echt met
mijn collega’s. Waar ik eerder met een
ALFA-COLLEGE HEEFT EEN RIJK
sigaret op het schoolplein zat, wandel ik
HEALTHY AGEING PROGRAMMA.
nu door de mooie omgeving. Uiteraard
EEN VAN DE BELANGRIJKE THEMA’S
voel ik me ook gezonder, energieker. En
BINNEN DIT PROGRAMMA IS DUURik ben minder gejaagd op mijn werk. TijZAME INZETBAARHEID. DAAROM
dens de training leerde ik dat ik mezelf
BIEDT HET ALFA-COLLEGE BIJVOORsteeds de vraag moet stellen: als ik nu
BEELD HULP BIJ HET STOPPEN
MET ROKEN.
een opsteek, wat voegt dat dan toe aan
mijn leven? Je denkt dat je een sigaret
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René Rozenbaum:
„Het blĳft bĳzonder je eigen eten te verbouwen. Van zaadje tot volledige maaltĳd.”
René Rozenbaum en Joyce Zwerver hebben al zes jaar een eigen moestuin in Selwerd.
Ze verbouwen er aardappelen, courgettes, pompoenen, bonen, mais en bieten. Maar ook
frambozen en soms bloemen. Daarnaast hebben ze een kleine kas met tomaten en
komkommers. René en Joyce zĳn zo’n twee tot drie keer per week in de moestuin te vinden.
Om te oogsten, onkruid te wieden en te zorgen dat hun groenterĳk er netjes bĳ ligt.
De moestuin brengt hen veel. Ontspanning. Tĳd om samen te zĳn. En om frisse buitenlucht op te snuiven. In de winter wordt er gefreesd en geploegd. Daalt de rust neer in het
groenterĳk. Thuis bloeit het verlangen naar die ﬁjne uurtjes samen in de moestuin.
„Het geeft heel veel voldoening om voedsel te verbouwen dat lekkerder smaakt dan in
de winkel!”

'de moestuin
brengt rust en tijd
om samen te zijn'

Zpannend Zernike
Backstage in de wereld van wetenschap en technologie
www.zpannendzernike.nl

7 OKTOBER

ZONDAG
ZERNIKECAMPUS GRONINGEN
12:00 tot 17:00
KVI-CART, Zernikelaan 25

s
i
g
n
a
g
e
To

gratis!

Dompel je onder in de verrassende wereld van deeltjes en straling. Bekijk
de imposante deeltjesversneller ‘AGOR’, leer alles over radioactiviteit en
maak kennis met ‘protonentherapie’.

DE JOUW ENERGIE VAN MORGEN TRUCK, Zernikelaan 25
Werk mee aan de energievoorziening van de toekomst. In de
wetenschapstruck leer je alles over piëzokristalletjes, piepkleine kristallen
die elektriciteit geven als je er op drukt.

ENTRANCE, Zernikelaan 17
Wat is er mogelijk in de toekomst van energie, bouwen en innovatie?
Hoe werkt een zonnepaneel nu precies? Leer hoe een vliegtuig werkt
en wat er moet gebeuren om het duurzaam te maken. Doe mee aan
sportieve activiteiten, zoals fietsen op een energiefiets.

BUILDING, Zernikelaan 17
Hét kenniscentrum voor toekomstbestendig bouwen. Hoe bouw je het
sterkst? Test het zelf op een triltafel. En bouw je huis met spaghetti en
marshmallows. In het Huis van Morgen wordt getoond hoe ouderen langer
zelfstandig thuis kunnen wonen.

6 OKTOBER

ZATERDAG
BINNENSTAD GRONINGEN
12:00 tot 17:00
ACADEMIEGEBOUW, Broerstraat 5

Wetenschapsfestival met de Young Academy Groningen. Workshops
(‘codes maken en breken’, met Lammert Doedens, ‘Gronings voor beginners’,
met Olaf Vos), Open Huis en fotoshoots.

UNIVERSITEITSMUSEUM, Oude Kijk in ‘t Jatstraat 7a
Graven naar botten als een echte archeoloog. Teken je eigen uitvinding
met Romy en doe mee aan de Zpannende Zpeurtocht!

FACULTEIT GEDRAGS- EN
MAATSCHAPPIJWETENSCHAPPEN, Grote Kruisstraat 2/1
De mens gemeten! Hoe werkt het geheugen? Hoe ontstaan angsten en hoe
kom je er weer van af? Waar komt pestgedrag vandaan? En kan je eigenlijk
twee dingen tegelijk doen tijdens het autorijden? Demonstraties, workshops
en lezingen.

UMCG-ERIBA, Antonius Deusinglaan 1
Haal DNA uit een banaan, leer pipetteren en ontdek leuke proefjes die je
ook thuis kunt doen. Leer alles over bacteriën en laat je opsluiten in de
Escape Room. En, wat komt er allemaal kijken bij het transplanteren van
een orgaan?

DE JONGE ONDERZOEKERS, Dirk Huizingastraat 13
De leukste werkplaats voor techniek en wetenschap voor iedereen tussen
8 en 18 jaar. Zelf proefjes doen, leren programmeren, solderen en je eigen
machine bouwen. Of een robotje van Lego.

DOT, Vrydemalaan 2
Elk half uur een planetariumshow in het enige 3D-koepeltheater in
Nederland. Sterrenkundigen laten zien welke sterren en planeten die avond
aan de hemel staan en nemen je mee op reis in de Melkweg.

TNO, Zernikelaan 17
Techniek, nadenken en onderzoeken. Hoe werken slimme
computersystemen? Wat is ‘hacken’? En wat kan er allemaal met 5G? Wat
betekent het ‘monitoren van koeien’? Praktisch toepasbaar onderzoek,
vooral op het gebied van ICT en energie.

ZAP GRONINGEN, Zernikelaan 17
Bij ZAP wordt gewerkt met biomassa, bijvoorbeeld suikerbieten,
aardappelen, gras en planten. Welke stoffen zitten erin en waar zijn die nog
meer voor te gebruiken?

HANZEHOGESCHOOL GRONINGEN, Brugsmaborg,
Zernikeplein 9 en van Doorenveste, Zernikeplein 11

Energie, healthy ageing en ondernemerschap. Een workshop games
bouwen. Ervaar hoe de wereld eruit ziet door een VR-bril. En maak een
droomvlucht in onze flightsimulator!

BERNOUILLIBORG, Faculty of Science and EngineeringScienceLinx, Nijenborgh 9

Professor Moniek Tromp geeft les over ‘Hoe maken we energie in de
toekomst?’ Bijvoorbeeld de speurtocht naar nieuwe batterijen. Maar je
kunt ook zelf shampoo of gel maken. Veel zpannende chemische proefjes.
En genieten van de donkere sterrenhemel in het mobiele planetarium.

KAPTEYN INSTITUUT, Landleven 12
Gefascineerd door zon, sterren en planeten? Bewonder de Zon door
telescopen met speciale zonnefilters. Vraag onze sterrenkundigen hoe het
heelal in elkaar zit. Voor kinderen is er een knutselhoek over het heelal en
ruimtevaart.

SRON, Landleven 12
Netherlands Institute for Space Research. Kom met eigen ogen kijken hoe
de supergevoelige camera’s voor op ruimtetelescopen worden bedacht en
gebouwd. En hoe worden ze getest, voordat ze worden gebruikt in de ruimte?

ESRIG INSTITUUT, Nijenborgh 6
Energy and Sustainability Research Institute Groningen. Gevestigd in het
prachtige, duurzame gebouw The Energy Academy. Leer over het onderzoek
naar broeikasgassen en luchtvervuiling, met o.a. drones en ballonnen.
Het laserlab van Verbrandingstechnologie is open voor een rondleiding.
Hier vindt onderzoek plaats naar de binnenkant van vlammen.
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ben jij nieuwsgierig?
Van alles te beleven in Weekend van de Wetenschap

Ben jij iemand die nergens met z’n vingers van af kan blijven?
Ben jij nieuwsgierig, en wil jij precies weten hoe alles werkt?
Dan ben je van harte welkom bij Zpannend Zernike, de Groningse
bijdrage aan het Weekend van de Wetenschap. Zaterdag 6 oktober
kun je verschillende locaties bezoeken in Groningen Stad,
zondag 7 oktober is er van alles te beleven op de Zernikecampus.

L

eer solderen bij De Jonge Onderzoekers of
haal DNA uit een banaan in het ERIBA-gebouw.
Bouw je eigen game of maak een droomvlucht
in een flightsimulator. Bezoek je twee locaties
of meer, dan krijg je ook nog een zpannend
cadeautje... Kijk voor het hele programma en
voor alle deelnemende locaties op
www.zpannendzernike.nl.

ONTSNAPPEN

Wie wel zin heeft in een spannende uitdaging laat
zich opsluiten in de Escape Room. Anton Steen van
het UMCG heeft de Escape Room samen met zijn
collega’s bedacht. „We hebben een echt laboratorium gebouwd, het laboratorium van professor
Leeflang”, vertelt hij. „Professor Leeflang is naar
een congres voor wetenschappers geweest, maar
ze heeft haar logboek laten liggen. In haar logboek
staat wat het geheim is voor een gezond leven.
Dat geheim willen we natuurlijk graag weten.
Maar: het boek zit op slot. Het gaat pas open als
je alle puzzels hebt opgelost en een proefje hebt
gedaan.”
Je kunt met een groepje van maximaal vijf
personen in de Escape Room. Hartstikke leuk dus
om samen met je ouders en opa en oma te doen.
„En wat helemaal leuk is”, zegt Anton, “We hebben
twéé Escape Rooms gemaakt. Dus je kunt met
twee groepjes tegelijkertijd tegen elkaar spelen.
Wie het eerst de raadsels heeft opgelost, heeft
gewonnen!” De Escape Rooms vind je op zaterdag
6 okober in het ERIBA-gebouw. Durf jij de uitdaging aan?

ALLEMAAL BEESTJES

Bacteriën, dat zijn toch beestjes die je niet kunt
zien, maar waar je soms wel ziek van kunt worden?
„Van sommige bacteriën kun je inderdaad ziek
worden”, antwoordt Francine Dekker-Kok van het
UMCG. „Daarom moet je heel goed je handen
wassen als je naar de wc bent geweest. De slechte
bacteriën die op je handen zitten, spoel je dan
weg. Daarna kun je rustig je boterham opeten.
Maar lang niet alle bacteriën zijn gevaarlijk hoor.
In yoghurt bijvoorbeeld, zitten gezonde bacteriën.
En in je darmen wemelt het van de goede
bacteriën die je nodig hebt om de boterham te
verteren die je net hebt gegeten.”
Francine weet alles van goede en slechte
bacteriën. En ook hoe je ze zichtbaar maakt,
met een microscoop. „Je kunt tijdens Zpannend
Zernike allerlei testjes en proefjes doen om te
ontdekken hoe bacteriën eruit zien”, zegt ze.
„We laten je zien hoe ze groeien en je kunt zelfs
met een bacterie op de foto!”
Wil je kennismaken met Francine en met de
wonderlijke wereld van de bacteriën? Kom dan
zaterdag naar het ERIBA-gebouw.

DE ZON IN EEN BATTERIJTJE

„We verbruiken heel veel energie”, zegt Moniek
Tromp van de RUG. „Als je het licht aandoet in
huis, als je in de auto zit, als je je telefoon oplaadt.
Verbruik je energie die afkomstig is van fossiele
brandstoffen zoals benzine, kolen en aardgas,
dan komt er C02 in de lucht. C02 veroorzaakt het
broeikaseffect; daar heb je vast wel van gehoord.
Het betekent dat het steeds warmer wordt op
aarde, en dat is slecht voor het milieu.”
Wetenschappers als Moniek zoeken daarom naar
manieren om schone energie te gebruiken,
zodat we de aarde zo min mogelijk vervuilen.
Zonne-energie is bijvoorbeeld heel schoon.
Moniek: „Er is genoeg zonne-energie voor ons allemaal. Maar, de zon schijnt alleen overdag. En soms
schijnt ze maar een paar uur op een dag. Terwijl wij
altijd energie nodig hebben, ook ‘s avonds en
’s nachts. Als we de zon nou in een batterijtje
kunnen stoppen, dan kun je dat batterijtje gebruiken wanneer je maar wilt.” Ben je benieuwd hoe
dat werkt? Kom dan zondag naar de Bernouilliborg
op Zernike. Moniek geeft daar om 14.00 uur en
om 15.30 uur een interactieve lezing over energie.
En interactief betekent: niet stilzitten, maar lekker
meedoen!
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van het dorp
voor het dorp
In Wedde kunnen bewoners met allerlei vragen aankloppen bij de
dorpsondersteuner. Wat is het geheim achter het succes van het zorgzame initiatief ‘Wedde dat het lukt?’ Het antwoord zit hem in de unieke
samenwerking tussen drie partijen: het dorp, de dokter en de dorps
ondersteuner. ‘Wedde dat het lukt?’ is actief in de Groningse dorpen
Wedde, Wedderveer, Veelerveen en Vriescheloo.

T

oen Renate Bruin op 1 maart 2015 als
professionele dorpsondersteuner in Wedde
aan de slag ging wist ze niet dat het zo’n
succes zou worden. Onlangs is bekend geworden
dat Gemeente Westerwolde het concept wil
kopiëren en ook andere Groningse dorpen hebben
interesse om zelf een dorpsondersteuner aan te
stellen. Renate ziet dit is als erkenning van het
succes. „Het is een enorm compliment voor ons
project en de manier waarop we samenwerken”,
vertelt ze.

ZELFSTANDIG THUIS

DORPSHUIS IS KANTOOR

Huisartsen hebben vandaag de dag niet alleen
oog voor medische problemen. Ook relaties en
sociale omstandigheden zijn van invloed op
iemands gezondheidstoestand. Daarom begeleidt
of verwijst hij regelmatig patiënten naar de dorps
ondersteuner of andere zorgverleners.

Renate werkt 28 uur per week als dorpsonder
steuner in dienst van Stichting Wedde dat ’t lukt.
Het dorpshuis van Wedde is haar kantoor. Hier
vindt op maandagochtend het inloopspreekuur
plaats. Er is bewust gekozen voor deze locatie,
het is toegankelijk en laagdrempelig. Inwoners
kunnen zonder afspraak naar binnen lopen met
allerlei vragen.
Zowel tijdens de inloop als telefonisch krijgt
Renate allerlei soorten hulpvragen. In het begin
kwamen deze vragen via de kerk of de WMO
binnen en nu bellen de dorpsbewoners recht
streeks naar Renate als ze een probleem hebben.
„Vroeg in de ochtend werd ik gebeld door een
onbekende mevrouw, haar man was twee dagen
geleden overleden en ze vroeg om hulp. Toen
dacht ik: dan zit je in zo’n verdrietige situatie en
dan bel je de dorpsondersteuner. Dát vind ik heel
bijzonder.”

RENATE
BRUIN

Het idee voor Wedde dat ’t lukt is ontstaan omdat
de huisarts de vergrijzing in het dorp zag en wilde
zorgen dat mensen langer zelfstandig thuis
konden blijven wonen, op een voor hen veilige en
vertrouwde manier. De huisartsenpraktijk in
Wedde speelt een belangrijke rol in het initiatief.
Binnen de praktijk zijn de huisarts, de praktijk
verpleegkundige, de sociaal psychiatrisch
verpleegkundige en de ouderen adviseur
betrokken.

VERBINDING

De hulpvragen van dorpsbewoners lopen uiteen
van financiën tot zorg en van psychologische hulp
tot praktische klussen in en rond het huis. Renate
beoordeelt of de vraag door een vrijwilliger of een
professional wordt opgelost en zij maakt vervol
gens de verbinding. „In het begin vond ik het
gênant om vrijwilligers te bellen met een hulp
vraag, inmiddels niet meer. Ik ben erachter
gekomen dat mensen gewoon heel graag iets
willen doen voor hun dorpsgenoten. Dat merk je
ook, er kunnen dierbare vriendschappen ontstaan
tussen de hulpvrager en de vrijwilliger. Hier is
sprake van echt noaberschap”.

‘Wedde dat het lukt?’ is vanuit de huisartsen
praktijk opgezet met ondersteuning van de
gemeente en zorgverzekeraar Menzis.
Groninger Dorpen, de Groningse koepel
organisatie voor dorpen, ondersteunt Wedde
dat ’t Lukt waar nodig. Het project is gestart
op 1 maart 2015. Per jaar stijgt het aantal
hulpvragen.
Jaar 1:
Jaar 2:
Jaar 3:

86 hulpvragen
220 hulpvragen
338 hulpvragen

Initiatieven zoals de dorpsondersteuner
kunnen enorm helpen om op een verant
woorde manier langer thuis te kunnen
blijven wonen. In de regiegroep Personalized
and Customized Health (ondersteund door
HANNN) werken zorgaanbieders, verzeke
raars, bedrijven, onderwijs en maatschap
pelijke organisaties samen om dit soort
concepten te versterken en op te schalen.
Het uiteindelijke doel is om iedere Groninger
zo lang mogelijk in de omgeving van zijn of
haar keuze te laten blijven, ook als er hulp of
zorg nodig is.

VRIJWILLIGER MANS MOED HELPT
MEVROUW STEUTER BIJ EEN KLUSJE
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Josine Olgers:
Het strand van Schiermonnikoog is jaarlĳks het decor van de yogalessen van Josine Olgers.
Van april tot oktober brengt ze eilanders en vakantiegangers in verbinding met de natuur
van het eiland en van hunzelf. „Yoga is een manier om rust te vinden, in contact te komen
met je lichaam en spanning los te laten. En dat met de voeten in het zand, de wind in je
haren, de zon op je huid en de zee aan je zĳde. Je bent even alleen maar bezig met het
hier en nu. Met wat aandacht nodig heeft in jou. Zo werk je aan je eigen welzĳn.”
Josine heeft met Yoga aan Zee de harten van jong en oud veroverd. Ze geeft ook
ouder-kind yoga. „Ouders komen in verbinding met hun kind maar ook met het kind in
henzelf. Dat brengt iedereen veel plezier.”

'je komt in contact
met de natuur
van schier
en met jezelf'
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Openbare sportplekken voorzien in behoefte

iedereen in beweging!

THOMAS HOVING IS VAAK AAN HET SPORTEN
OP HET WORKOUTPARKJE IN HET EBBINGEKWARTIER

I
In de open lucht, in je eigen buurt of dorp samen met buurt
genoten of sportmaatjes lekker in beweging zijn. Op steeds meer
plekken in Groningen, Fryslân en Drenthe verrijzen sport- en
beweegplekken in de openbare ruimte. Gefinancierd door
gemeente, provincie of andere partijen en te gebruiken
door iedereen.

n Groningen-stad houden onder andere
Mark Nieuwenhuis en Bettie Fischer van het
team Bewegende Stad van de gemeente zich
bezig met de totstandkoming van mooie locaties
die uitnodigen tot beweging. De gemeente
Groningen heeft namelijk beleid geformuleerd
op het sportief inrichten van de openbare ruimte,
waarmee inwoners worden verleid om daarin te
bewegen, sporten, spelen en ontmoeten.
Bettie: „De levensverwachting van Groningers is
lager dan het landelijke gemiddelde. Ook kampt
Groningen met grote gezondheidsverschillen
tussen groepen inwoners en tussen wijken.
Om het aantal gezonde levensjaren van de in
woners van stad en regio te vergroten, heeft
Groningen een visie op Healthy Ageing geformuleerd. Dit gaat onder andere over ‘de Bewegende
Stad’, een programma waarin de fysieke ruimte
wordt benut om mensen uit te dagen meer te
bewegen en sporten.”
Mark vervolgt: „In de wijk Hoornse Meer kwamen
bewoners zelf met ideeën. Daar zijn creatieve
sessies met de buurt gehouden. Rekening

houdend met het budget, zijn alle ideeën naast
elkaar gelegd. Het uiteindelijke ontwerp is aan de
buurt voorgelegd. Zo kom je samen tot een mooi
resultaat en heb je de meeste kans dat er ook op
langere termijn goed gebruikgemaakt wordt van
de beweegplek.”

SPORTIEF EN SOCIAAL

Bettie: „Ook het sociale aspect: elkaar ontmoeten,
iets leuks doen in de buurt, speelt mee. Zo hebben
we aan de Oosterkade naast beweegtoestellen
ook bankjes neergezet. Als ik daar langskom,
zie ik moeders met kinderen en oudere mensen
die lekker aan het wandelen zijn. Bij het inrichten
van een beweegplek kijken we goed naar de
samenstelling en behoeften van de wijk.”
Aan de Oosterkade worden verschillende clinics
en trainingen georganiseerd, zoals calisthenics
en freerunning, vertellen Mark en Bettie.
„Deze sporten worden steeds populairder”,
weet Mark. „De diverse groepen bewegen zich van
de ene beweegplek naar de andere. Overal tonen
ze hun beste moves. Groningen is een ‘jonge’ stad,
met veel scholieren en studenten. Die worden
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in de provincie groningen
MARK
NIEUWENHUIS

Ook elders in de provincie Groningen ontstaan
beweegplekken. Jessica Oude Sogtoen is
beleidsadviseur Bewegende Stad bij de
gemeente Groningen én werkt bij Huis voor
de Sport Groningen. Zij vertelt: „De provincie
Groningen stelt subsidie beschikbaar voor het
stimuleren van sport en bewegen in de openbare ruimte. Door deze stimuleringssubsidie
kunnen we als Huis voor de Sport Groningen
(burger)initiatieven helpen begeleiden in
het proces om meer mensen te verleiden tot
bewegen, sporten, spelen en ontmoeten in de
openbare ruimte. In dit proces kan het zowel
gaan om de realisatie van de plek, als om het
daadwerkelijk activeren van mensen óp de
plek door bijvoorbeeld buurtsportcoaches,
verenigingen of andere (lokale) organisaties.”

BETTIE
FISCHER

In de provincie Groningen is bij steeds meer
inwoners, maar ook gemeenten, aandacht voor
het thema, weet de beleidsadviseur. „We zien
dat burgers heel creatief zijn en ook op zoek
zijn naar oplossingen om hun dorp leefbaar
te houden. In dorpen waar we met krimp te
maken hebben, waardoor sportverenigingen
verdwijnen, draagt een mooie beweegplek bij
aan die leefbaarheid én aan in het in beweging krijgen en houden van inwoners van alle
leeftijden.”

BASKETBALVELD IN
HET GRONINGER LAANHUIZEN

enthousiast van alle mogelijkheden. En waar
reuring is – doordat zo’n groepje sporters toestellen probeert – komen ook andere buurtbewoners
kijken wat er allemaal gebeurt. Zo krijg je iedereen
naar buiten en ontstaan er spontane contacten
tussen mensen die elkaar anders niet zo snel
treffen.”

SAMENWERKING

Ook worden er volop samenwerkingen gesmeed
rondom de beweegplekken. „Bij de net geopende
Stadsparkbootcamp zijn meerdere partijen
betrokken”, aldus Bettie. Mark vult aan: „Deze is
gevestigd op het terrein van voetbalvereniging
SC Stadspark. Die club was meteen enthousiast:
ze wilden naast het voetballen graag iets extra’s
doen. Nu kunnen ze hun selecties ook fit houden
met conditietrainingen in de bootcamptuin.”
In de stad trainen meerdere bootcampclubs, vaak
hebben die geen eigen plek. „Bij de voetbalclub
kunnen ze naast de trainingen ook gebruikmaken
van de kantine en andere faciliteiten. Vaak zoeken
we verbinding met verschillende partijen, omdat
ons budget beperkt is. Door met bedrijven samen
te werken, zoals de Gasunie, kunnen we een

nieuwe beweegplek zo aantrekkelijk en functioneel mogelijk maken”, benadrukt Mark.

STRAATSCÈNES EN AFSTEMMING

Nog een mooi voorbeeld: Laanhuizen. In deze wijk
is een basketbalveld op wedstrijdgrootte gemaakt.
Dit is uniek in Groningen. „ROC Noorderpoort
wilde jongeren in beweging krijgen met een
buitensportprogramma. In de wijk bleek een
voormalige basketbalcoach te wonen én basketbalclub Donar wilde buiten het seizoen graag komen
trainen. Heel mooi om al die input te combineren.
We hebben in Groningen een echte straat
basketbalscène, die trekt ook automatisch naar
zo’n nieuw basketbalveld. En dat trekt weer
anderen aan. Het wedstrijdsfeertje en enthousiast
publiek erbij doet echt wat voor zo’n wijk.”
Toen op de Facebookpagina van de gemeente
foto’s van de beweegplekken werden geplaatst,
kwamen er veel reacties. Bettie: „Mensen wilden
weten: ‘is dat ook mogelijk in onze buurt?’
Van zo’n rij enthousiaste reacties word ik heel erg
blij. Wat onze inwoners betreft kunnen er nog heel
wat beweegplekken bij!” Op www.sport050.nl is
te zien waar je kunt sporten, spelen en ontmoeten.

Daarnaast is in Noord Nederland het KennisLab BIOR Noord actief. Jessica: „Dit is een
samenwerkingsverband van verschillende
partijen in Noord-Nederland, met de gezamenlijke ambitie om jong en oud te verleiden
zich te bewegen in de grootste buitensportaccommodatie van Noord-Nederland.
Op www.kennislabbiornoord.nl is niet alleen
informatie te vinden, maar zijn ook talloze
praktijkvoorbeelden beschikbaar. Ook kan je
hier met vragen terecht.”

^
in fryslan
Sport Fryslân geeft initiatiefnemers van sporten beweegplekken in deze provincie een
podium, vertelt senior beleidsadviseur Anita
Bakker. „Onze rol is om succesvolle initiatieven
onder de aandacht te brengen. Daarnaast
stimuleren we onze buurtsportcoaches om
deze plekken goed te benutten.” Fryslân telt
zo’n 55 buurtsportcoaches. „Zij brengen de
mooie, aangename locaties onder de aandacht bij buurtbewoners door activiteiten te
organiseren. Maar beweegplekken kunnen
ook gebruikt worden als start- en finishlocatie
voor een wandelgroep, of als alternatief voor
bijvoorbeeld keukentafelgesprekken; die kun
je ook wandelend doen!”

Sport Fryslân ziet de beweegplekken in de
openbare ruimte namelijk breder: „Eigenlijk
zou de openbare ruimte helemaal zo ingericht
moeten worden, dat die uitnodigt om te
bewegen. Zo zijn over een druk verkeersplein
in Drachten fietsbruggen aangelegd, waardoor
kinderen tóch veilig op de fiets naar school
kunnen, in plaats van door hun ouders in de
auto gebracht te moeten worden.”

in drenthe
Drenthe is eigenlijk al een groot en groen
sportpark vanwege alle natuur die de provincie
rijk is. Die natuur biedt volop mogelijkheden
om mensen uit te nodigen in beweging te
komen. Mieke Zijl, sportprojectmanager bij
SportDrenthe: „De activatie van dit ‘grootste
groenste sportpark’ gebeurt op verschillende
manieren. Een daarvan is de opkomst van
bikeparken en pumptracks in de openbare
ruimte, of bijvoorbeeld de ontwikkelingen
zoals nu gaande op de VAM-berg. Een beweegvriendelijke openbare ruimte heeft een
preventieve werking op de gezondheid van
mensen en levert een belangrijke bijdrage aan
gezond ouder worden.” En, benadrukt Mieke:
„Waar bewogen wordt, vinden ontmoetingen
plaats. Deze sociale werking heeft effect op de
leefbaarheid van een wijk, buurt of dorp.”
Ook de zichtbaarheid van de sportieve ruimte
is van belang: mensen zien sporten, stimuleert
anderen om ook te gaan sporten. „Hoe dichter
de sportmogelijkheid bij huis is, hoe groter de
kans dat mensen gaan sporten en kinderen
gaan spelen”, weet Mieke. „Steeds meer
mensen sporten op momenten en plekken dat
het hen uitkomt. Bewegen en recreëren in de
openbare ruimte biedt potentie om mensen te
verleiden fysiek actief te worden én te blijven.”
„In Drenthe volgen we deze ontwikkelingen
en versterken we initiatieven die ontstaan
vanuit inwoners, overheden en ondernemers.
Het zou mooi zijn wanneer mensen als ze de
voordeur verlaten direct verleid worden te
bewegen. Dit doen we binnen het programma
Drenthe Beleeft en in noordelijk verband is
Drenthe partner binnen Kennislab BIOR.”

Wij zoeken
astma patiënten

Wij zoeken astma patiënten voor geneesmiddelenonderzoek.
Meer informatie en aanmelden: www.qpsvrijwilliger.nl

Het onderzoek CS0290 in het kort:
Vergoeding: € 3126,- bruto + reiskosten
Profiel: Astma patiënt, M/V, 18-55 jaar
Tijdsinvestering: 24 onderzoeksmomenten
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Lieke van den Krommenacker:

'ik verzamel meer
boeken dan ik ooit
kan lezen'

„Vroeg of laat val ik altĳd in slaap tĳdens het lezen. Daarom is mĳn bed de ideale plek voor
mĳn boeken en mĳ”, zegt Lieke van den Krommenacker. Ze verzamelt er meer dan ze ooit
kan lezen. „Het heeft iets geruststellends, al die boeken om me heen en de werelden waartoe ze toegang verschaffen. Ze bieden me ontspanning, ontsnapping, troost, herkenning,
onthutsing, genade en verwondering. Ze verruimen mĳn geest en helpen me de wereld
en mezelf een beetje beter te begrĳpen. Maar ik ben ook dol op boeken die me even totaal
ontregelen. Me hardop laten lachen én huilen.” (Lieke wilde heel lang alle zes kinderen uit
De kinderen van Bolderburen zĳn en stiekem nog steeds. „Omdat ze door de bomen tussen
hun drie boerderĳen naar elkaars slaapkamers kunnen klimmen.”) Ze leest het liefst meerdere boeken tegelĳk en je vindt ze dan ook overal bĳ haar in huis. Thuis is waar ze omringd
wordt door vele verhalen en personages. „Het is een plek waar ik me geborgen weet en
waar het warm is.”
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Bertus Jeronimus:

'de gezondheidszorg moet
meer aandacht besteden
aan geluk'

Jochen Mierau:

'de gezondheidsverschillen
in noord-nederland
zijn bizar'

Psycholoog Bertus Jeronimus doet onderzoek naar geluk. Zĳn pleidooi: de gezondheidszorg moet zich niet zozeer richten op
welke factoren ervoor zorgen dat iemand
psychische klachten ontwikkelt, maar juist
onderzoeken wat ervoor zorgt dat iemand
die klachten niet ontwikkelt.
Jeronimus: „Stel, twee mensen worden ontslagen. Een van hen ontwikkelt klachten, de ander
niet. Het viel me op dat de gezondheidszorg
zich vooral richt op degene die klachten ontwikkelt. Dat fascineerde me. Want hoe zit het met
die andere persoon waar geen aandacht voor
is? Wat maakt dat hĳ of zĳ minder kwetsbaar is
bĳ negatieve levensgebeurtenissen?”
„De World Health Organization erkent dat geluk
een essentieel onderdeel is van gezondheid.
Maar in de praktĳk wordt er nog weinig mee
gedaan. Terwĳl onderzoek heeft uitgewezen dat
in veel gevallen het stimuleren van positieve
gevoelens, dus van een verbeterd emotioneel
welbevinden, leidt tot een vermindering van
lichamelĳke klachten.”

vrĳwel alles gelĳk: zorgsysteem, ziekenhuis,
verzekeraars. En toch zĳn er grote gezondheidsverschillen tussen de bewoners van die wĳken.
De economische status van het gezin waarin
je wordt geboren is erg bepalend voor jouw
levensverwachting.”

MEER GEZONDE JAREN

Momenteel is Jeronimus bezig met een grote
subsidieaanvraag voor onderzoek naar mensen
die een neurotische persoonlĳkheid hebben.
„Een deel van die mensen is toch gelukkig.
Wat doen die gelukkigen anders in hun leven?
Dat wil ik weten. Want we zullen psychische
problemen nooit volledig begrĳpen als we
alleen naar de negatieve factoren kĳken.”

Jochen Mierau (35), wetenschappelĳk
directeur van de Aletta Jacobs School of
Public Health in Groningen, heeft een
missie: het verminderen van gezondheidsverschillen in Noord-Nederland.
Mierau: „Wanneer je in Groningen van Helpman naar Selwerd ﬁetst, gaat de gemiddelde
levensverwachting van de wĳkbewoners zo een
paar jaar naar beneden. Op een stukje van vĳf
kilometer. Dat is bizar. In onze stad is immers

„Waarom is een armer persoon vaak ook
minder gezond? Scholing, voeding, leefstĳl,
aardbevingen en recessies spelen daarbĳ allemaal een rol. Maar hoe dan? En wat kunnen we
daar aan doen?” Deze fundamentele vragen bepalen voor een belangrĳk deel de onderzoeksagenda van de door Mierau geïnitieerde
Aletta Jacobs School of Public Health, een nieuwe samenwerking van alle RUG-faculteiten,
UMCG, Hanzehogeschool, zorgverzekeraars,
GGD en gemeenten.
„Together for more healthy years is het motto,
preventie is het toverwoord. Maar het mag niet
bĳ woorden blĳven. Slagen we erin om de gezondheidsverschillen in Noord-Nederland echt
te verminderen? Pas als dat lukt, is de Aletta
Jacobs School of Public Health geslaagd.”

hét Healthy Ageing congres van het Noorden
Over een gezonde leefomgeving in relatie tot onderwijs, ruimtelijke ordening, zorg & welzijn,
(sensor)technologie, voeding & beweging en kunst & cultuur
Een gezamenlijk initiatief van:

Locatie: Westcord WTC Leeuwarden
Meer informatie op www.congresgezondeleefomgeving.nl
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ANTON
SCHEURINK

Anton Scheurink:

S

cheurinks onderzoek draait al jaren om
thema’s als verslaving, gezondheid, hersenen
en voeding. „Centraal in mijn onderzoek en
onderwijs staat de energiebalans: voedselopname
versus activiteit, hoe dat inwerkt op je gewicht en
de rol die de hersenen daarbij spelen. Er zijn diverse stoffen die onze hersenen precies vertellen wat
we allemaal binnenkrijgen en hoeveel. Daar reageren de hersenen weer op. Je kunt bijvoorbeeld wel
minder gaan eten, maar dan ga je ook váker eten.
Dat soort regulaties vindt constant plaats.”
Het energiebalans-verhaal vindt volgens Scheurink
zijn oorsprong in de prehistorie. „Voedsel was
schaars, vet was belangrijk voor onze voorouders”,
legt hij uit. „Bij een lege maag moest je actief
worden. Je had honger, dus je ging jagen of
voedsel zoeken. In die korte periodes dat er wel
voedsel was moest je juist inactief zijn, want dat
was lonend: dan verbrandde je geen kostbare vetten. Dat heeft gezorgd voor een evolutionaire druk
om te eten, en voedsel en vet op te slaan in tijden
van overvloed. Een druk die we nog steeds voelen:
onze systemen zeggen nog steeds dat veel eten of
ongezond eten lekker is, we kunnen ons moeilijk
inhouden. Voor iemand die niet ouder wordt dan
dertig jaar is het principe van lonende inactiviteit
prima. Maar wij worden tachtig jaar, en dan zorgt
het voor gezondheidsklachten en ziektes.”

INACTIEVER DOOR SPORTEN

Het herstellen van een balans gebeurt niet alleen
bij eten. Het speelt ook bij inspanning en sporten.
Als je sport of actief bent, wordt dit in de hersenen
gecompenseerd, via hormonale processen waar we
nog niet voldoende zicht op hebben, vertelt Scheurink. „Sporten is goed, maar wees je er bewust van

'actief zijn
is beter dan
slank zijn'
Anton Scheurink is hoogleraar neuro-endocrinologie aan de
Rijksuniversiteit Groningen en bestudeert de interacties tussen
de hersenen en hormonen. Scheurink heeft veel interesse voor
gedragsverandering. Hij onderzoekt onder meer de principes
achter NEAT: ‘non-exercise activity thermogenesis’, onbewust
bewegen tijdens huis-tuin-en-keukenactiviteiten als traplopen,
naar je werk fietsen en schoonmaken.

dat je hersens dat gaan compenseren. Veel sporten
leidt tot minder onbewust (NEAT) bewegen. De
meeste mensen denken bij meer bewegen en
gezonder leven aan minder eten en meer sporten.
Maar als je dik bent lukt dat niet zomaar. Je moet
mensen niet dwingen tot sporten, dat zorgt voor
angst en aversie. Maar pak die fiets, of de trap:

dat kan wel. Ik ben meer voor het stimuleren van
beweging dan het aanpakken van eetpatronen.”

EIGEN PAROCHIE

Is het niet voor een groot deel preken voor eigen
parochie wat Scheurink doet? De mensen die hem
horen zijn doorgaans fit en goed geïnformeerd.

„Dat klopt, maar ook in eigen parochie kan het
een stuk beter. Laat ik dus doen wat ik kan doen
in mijn eigen omgeving. Verandering van gedrag
kan zoveel opleveren. Lunch niet achter je bureau,
loop eens langs een collega in plaats van te bellen.
NEAT-gedrag betekent bewustwording. Je kunt
mensen daarin opvoeden en op een gegeven
moment wordt het routine. Zestig procent van
de mensen haalt niet de voorgeschreven vijf keer
dertig minuten inspanning in de week. Onze
inactiviteit is schrijnend! Bij inactiviteit nemen je
insulinegehalte en het slechte buikvet vrij snel toe,
terwijl je gewicht nog wel laag kan zijn. Activiteit is
belangrijker dan slank zijn.”

EEN TRAP ALS PIANO

Om inactiviteit aan te pakken zijn volgens
Scheurink drie soorten interventie mogelijk.
Een persoonlijke, een infrastructurele en prikkels
van een derde partij. „Bij de persoonlijke aanpak
zorg je zelf voor meer beweging in het dagelijks
leven, al dan niet gesteund door persoonlijke
meetapparatuur die je feedback geeft.
Ten tweede: bouwkundige aanpassingen in de
omgeving. Maak trappen zichtbaarder en aantrekkelijker en liften lastiger vindbaar. In Stockholm
hebben onderzoekers een metrotrap gemaakt met
treden als pianotoetsen, deze treden maken geluid
als je erop loopt. Het aantal mensen dat de trap
neemt is met 66 procent toegenomen! Tenslotte
kunnen voedselproducenten of supermarkten
een rol spelen. In de VS is er een actie geweest
waarbij mensen meer korting kregen naarmate
ze meer stappen op hun teller hadden. Of zet op
voedselverpakkingen niet hoeveel calorieën erin
zitten, maar met hoeveel stappen je de inname
verbrandt. Dat zegt mensen veel meer.”
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#meergezondejaren
challenge
In het kader van de Healthy Ageing Week willen we je helpen
om (meer) te bewegen en lekker in je vel te zitten. Dit doen we
met de #meergezondejaren Challenge, een beweeg uitdaging waaraan iedereen kan meedoen.

D

e uitdaging duurt 30 dagen en begint op zaterdag 6 oktober, de startdag van de
Healthy Ageing Week. Het idee is om iedere dag minimaal één mĳl af te leggen. Hoe je dat
doet, mag jezelf weten: wandelend, joggend, hardlopend of zelfs zwemmend. Op zondag
4 november heb je dan dus minimaal 30 mĳl, bĳna 50 kilometer, afgelegd! Je kan dit alleen doen,
maar het is natuurlĳk ook leuk om dit met familie, vrienden of collega’s op te pakken. Denk bĳvoorbeeld aan een dagelĳkse lunchwandeling. Als we er in slagen om dit met meer dan 800 mensen
te doen, hebben we op 4 november ruim de aarde rondgelopen. Hoe gaaf is dat!

OM MEE TE DOEN AAN DE #MEERGEZONDEJAREN CHALLENGE
DOE JE HET VOLGENDE:
1 Meld je aan via www.meergezondejaren.nl, en vermeld je naam, leeftĳd en hoe je de
mĳlen wilt registreren. Registreer zelf je dagelĳkse training via een app op je telefoon
of een sporthorloge.
2 Leg elke dag (alleen of met anderen) tĳdens een beweegmoment minimaal één mĳl af.
3 Onder degenen die de Challenge hebben volbracht, verloot HANNN samen met haar
partners een aantal mooie prĳzen, waaronder kaartjes voor sportevenementen.
Tip: Gebruik #meergezondejaren en #iedereeninbeweging wanneer je je activiteiten deelt
op social media.

Spelregels
Om te zorgen dat we deze uitdaging allemaal
op dezelfde manier aangaan, hebben we
een aantal spelregels opgesteld:

1609 meter beweegt. Maar de optelsom van
elke dag kan het pittig maken: dus doseer je
krachten zorgvuldig!

1 Als deelnemer registreer je zelf jouw
dagelĳkse activiteit en je verklaart dit eerlĳk te
doen. Om mee te doen voor de prĳzen aan het
eind van de Challenge moet je elke dag één
mĳl (is 1609 meter) aﬂeggen in één activiteit.
Elke kalenderdag kom je dus in beweging!

4 De Challenge duurt van zaterdag 6 oktober
tot en met zondag 4 november 2018.

2 Het is niet verplicht de trainingen te delen.
Wel dien je de trainingen te registreren met
een sporthorloge of app. Indien je in de prĳzen
bent gevallen, vragen we je om na aﬂoop deze
geregistreerde kilometers met ons te delen.
3 Er is geen maximum lengte voor een
training, natuurlĳk telt het ook als je meer dan

5 Je doet op eigen verantwoordelĳkheid
mee. Indien de uitdaging te zwaar blĳkt te zĳn,
bĳvoorbeeld in verband met blessures, dien je
zelf je grens te bewaken en tĳdig te stoppen.
HANNN is niet aansprakelĳk in deze.
6 Op Strava kun je lid worden van de
‘Meer Gezonde Jaren HANNN’ club. Hierin kan
je trainingen delen en bĳhouden en mede
deelnemers volgen. Lid worden van deze club
is niet verplicht.

oktober 2018 | aha magazine | 23

(sport)kantines
helpen elkaar
naar een gezonder
voedselaanbod

Gezonde voeding
in de kantine,
het is een onderwerp
dat de afgelopen jaren
vaak voor discussie zorgt.
Niemand is tegen gezonde voeding, maar soms
kan het best een opgave zijn om aanpassingen te
doen in het voedselaanbod van de kantine. Zeker
voor partijen die de verkoop van voeding niet als
hoofdactiviteit hebben: scholen, zwembaden,
sportverenigingen en kinderdagverblijven bijvoorbeeld. Boze ouders, omzetdaling, het negatieve
imago van gezonde voeding, beperkte tijd en wat
is nu eigenlijk gezond? Het zijn vragen waar veel
partijen mee worstelen.
Op donderdag 11 oktober, tijdens de Healthy
Ageing Week, organiseert het Blue Zone Food
Netwerk in samenwerking met HANOS Groningen
een bijeenkomst speciaal voor dit onderwerp:

Het Man Made Blue Zone Food Network is een
collectief van partijen die zich gezamenlijk
inzetten om het voedselaanbod in NoordNederland gezonder te maken. Het Man Made
Blue Zone Food Network is een initiatief van
HANNN.

Vlinders in je buik zodra je de boot afstapt. Groeiende liefde bij elk nieuw
paadje dat je ontdekt, bij elke schelp die je vindt en elke keer dat je tot je
enkels in het slik staat. De tijd lijkt te verdwijnen…
Wil je dit gevoel voor altijd vasthouden?

Ga dan vandaag nog naar ikbenopdewadden.nl
en zeg ‘Ja, ik wil!’ tegen de Wadden!

‘Knelpunten in de verandering naar een gezonder
aanbod’. We zijn daarbij op zoek naar personen die
deze knelpunten in de dagelijkse praktijk ervaren.
We gaan graag in gesprek om ervaringen uit te
wisselen en voorbeelden uit de praktijk te delen.
Ook hebben we een aantal ervaringsdeskundigen
uitgenodigd om ons mee te nemen in praktijkvoorbeelden. We sluiten af met een informele
borrel.
We zien je graag op 11 oktober (16.00 tot
19.00 uur). Aanmelden kan door een e-mail
te sturen naar nick.cramer@hannn.eu.
Voor meer informatie zie ook www.hannn.eu.
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Hulp zonder oordeel:

rookverslaafden
verdienen echte zorg
JAN
BOUWHUIS

ROBERT
VAN DE GRAAF

actie!
In het Noorden wonen relatief veel rokers. Zij moeten veel meer hulp
krijgen om te kunnen stoppen, om te voorkomen dat ze er ziek van
worden en spijt krijgen van deze verslaving als ze er ziek van zijn
geworden. Maar ook om te voorkomen dat ze anderen ziek maken.
Partners, kinderen, ex-rokers en zelfs huisdieren lopen dat gevaar.

J

an Bouwhuis, directeur Bouw & Facilitair van
het UMCG, stopte met roken mede dankzij
verslavingsarts Robert van de Graaf van
Verslavingszorg Noord Nederland (VNN), die
al jaren samen met vele organisaties strijdt om
Nederland rookvrij te maken. Sindsdien werken ze
ook samen, om onder andere het UMCG rookvrij te
krijgen. Bouwhuis: „Ik ben medeverantwoordelijk
voor het rookbeleid en de uitvoering. We willen
zoveel mogelijk rokers – zowel patiënten als
collega’s – motiveren om te stoppen. De ‘rookvilla’
op het UMCG-terrein leek een goed idee om rokers
bij de ingang weg te krijgen, maar de aanwezigheid ervan stimuleert juist om te roken.”

AANSPREKEN OP GEDRAG

Van de Graaf: „Het is bizar als mensen die net
van de longafdeling afkomen verleid worden om
richting de rookhut te gaan.” Bouwhuis: „Van een
ziekenhuis mag je verwachten dat het een gezonde

omgeving is, dat kan dus beter.”
Het UMCG voerde een pilot uit waarbij beveiligers
patiënten, medewerkers en bezoekers aanspraken
op hun rookgedrag. „Dat werkte niet, een deel van
de mensen reageerde negatief”, aldus Bouwhuis.
Van de Graaf: „Er zijn vele manieren om het
gesprek aan te gaan. Tachtig procent van de rokers
wil namelijk stoppen. We moeten meer begrip
tonen, mensen waardevrij benaderen en meer
hulp bieden.” Jan Bouwhuis weet: roken kan een
uitlaatklep zijn en de verleiding blijft vaak lange
tijd groot. „Erover praten, een logboek bijhouden
en de app Quit Now hielpen mij. Ik was motivator
op de app, want ik weet hoe het is als stoppers
letterlijk jeuk krijgen. Ex-rokers zijn de beste
helpers; die herkennen het gevoel.”

PREVENTIE

Van de Graaf: „De hulp voor rokers is niet goed
georganiseerd en wordt nauwelijks betaald door

> Groningen, Assen en Leeuwarden zijn in

het kader van de Rookvrije Stad druk bezig
rookvrije kindomgevingen te creëren.
Van de Graaf: „Ook in andere gemeenten in
het Noorden vormen we netwerken die samen
met ons op weg gaan naar een Rookvrije
Generatie.”
In oktober kicken vijftig rokers gezamenlijk af in het Stoptoberhuis. Dit wordt onder
andere mogelijk gemaakt door KWF Kanker
bestrijding, het Longfonds, de Hartstichting,
het Ministerie van VWS en Verslavingszorg
Noord Nederland.
Verslavingszorg Noord Nederland (VNN)
heeft nu een volledig rookvrije kliniek in
Heerenveen.
Zorgverzekeraar Menzis ontwikkelde samen
met Van de Graaf de Powerbreak App;
exrokers spelen tijdens pauzes waarin ze voorheen rookten, social games met elkaar, die de
functie van het roken (contact maken, ontspannen, een momentje voor jezelf) vervangen en
je afleiden van trek in roken.
Kinderopvangorganisatie Kids First houdt
in Friesland tijdens Stoptober een soort
Elfstedentocht waarbij kinderen met een
grote Stoptoberbal rollen door de
gemeenten onder het motto: ‘Wij rollen
voor een rookvrije generatie’.

>

>
>

>

gemeenten en zorgverzekeraars. Ik probeer
bijvoorbeeld via het Nationale Preventieakkoord
te zorgen dat dat wel gebeurt. Rokers moeten de
hulp betaald krijgen die ze nodig hebben. Ook
benaderen veel zorgprofessionals rokers niet altijd
op een goede manier. Een huisarts die zegt: ‘stop
nou gewoon’, is vaak niet helpend.” De meeste
rokers hebben een verslaving waar ze graag van
af willen; zij hebben hulp nodig en dat willen ze
meestal alleen van iemand die luistert en zonder
waardeoordeel met ze praat.”
Bouwhuis haakt in: „We sleutelen hier in het
ziekenhuis aan mensen die ziek zijn door het
roken. We moeten veel meer aan preventie doen,
zodat mensen níet ziek worden.” Van de Graaf:
„We moeten dus sleutelen aan gedrag!”
Bouwhuis: „Maar zonder te oordelen: door écht
hulp te bieden.” Dat beaamt de verslavingsarts:
„En om dat te laten slagen, moeten zorgverleners
getraind worden; ze moeten oefenen met
gespreksvoering. Daar moet geld voor worden
vrijgemaakt en energie in worden gestoken.
We zijn er druk mee bezig, maar het gaat stapje
voor stapje. Het is een proces van de lange adem.
Gezonde adem.”
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The Daily Mile:

elke dag een kwartiertje
rennen op school
Elke dag een kwartiertje rennen, niet om te winnen, maar gewoon
voor de leuk. Daar word je blĳ en energiek van, en ook een stuk slimmer!
Erben Wennemars, meervoudig wereldkampioen schaatsen en
ambassadeur van The Daily Mile, geeft het goede voorbeeld.

E

en op de zeven kinderen in Nederland is te
zwaar. Kinderen met overgewicht zĳn minder
ﬁt, zitten niet lekker in hun vel en worden
vaker gepest. Ook krĳgen ze later in hun leven
vaak te maken met fysieke problemen. „Ik maak
me zorgen om de gezondheid van kinderen”,
zegt Wennemars. „We leven in een maatschappĳ
waarin bewegen niet meer vanzelfsprekend is.
We moeten weer leren bewegen, en de school is
daar de ideale plek voor.”

HUP, NAAR BUITEN

Het idee van The Daily Mile is simpel: elke dag
onderbreken de kinderen hun les vĳftien minuten
lang om buiten in hun eigen tempo een rondje te
rennen of te joggen met hun klasgenoten.
„Het is voor leraren een gemakkelĳke, laagdrempelige manier om de kinderen te laten
bewegen”, aldus Wennemars. „Je kunt elke dag
wel ergens een kwartiertje vinden. De kinderen
hoeven zich niet eerst om te kleden of helemaal
ERBEN
WENNEMARS

RONALD
DERKSEMA

naar een sporthal te gaan, maar kunnen zo, hup,
naar buiten. Als ze weer terug zĳn, hebben ze meer
energie voor de rest van de lessen. Het is dus geen
verloren schooltĳd, maar het levert juist tĳd op.”

EEN GOEDE START

Wennemars gelooft in de kracht van bewegen.
„Het is de kunst om die eerste stap te zetten”, weet
hĳ. „Ik loop heel veel hard, en voor mĳ is die eerste
stap ook altĳd de moeilĳkste. Maar ik weet dat
ik altĳd met een goed gevoel terugkom van een
rondje rennen.”
De oud-schaatskampioen is van huis uit gewend
om veel te bewegen: „Ik ben opgegroeid op het
platteland en ﬁetste elke dag naar school. Ik mocht
van mĳn ouders niet binnen zitten, dus ik speelde
altĳd buiten en sportte veel. Ik vind dat wĳ als
volwassenen de verantwoordelĳkheid hebben om
onze kinderen gezond op te laten groeien.
Want elk kind verdient een goede start.”

'hoop dat kinderen
beter in hun vel zitten'

O

BS Karrepad begint woensdag 26 september met The Daily Mile.
Drie keer in de week gaan de leerlingen met hun leerkracht naar buiten
voor The Daily Mile, op de andere twee dagen is er gymles. Naast aandacht voor bewegen, is er ook aandacht voor voeding. Alle leerlingen krĳgen
een bidon om het water drinken te bevorderen.
Eén van de drĳvende krachten achter The Daily Mile op OBS Karrepad is vakdocent LO Ronald Derksema. Hĳ is benieuwd of de schoolprestaties uiteindelĳk
verbeteren. „Niet ieder kind houdt van lopen, dus ik ben benieuwd hoe ze daar
op reageren. Maar dit ligt ook aan de collega’s die de uitvoering doen. En gelukkig was er meteen enthousiasme toen in een teamoverleg dit project genoemd
werd.”
Nienke, leerkracht groep 3, ziet The Daily Mile als een mooie overgang tussen
lezen en rekenen. Haar collega Berber, groep 5, denkt dat The Daily Mile niet
alleen goed is voor de kinderen, maar ook voor leraren. Want tĳdens zo’n
kwartiertje buiten krĳg je als docent ook even frisse lucht en kun je je hoofd
leegmaken.
Derksema denkt niet dat The Daily Mile meteen voor een groot verschil zorgt in
de gymnastieklessen, maar ziet veel voordelen. „Ik verwacht dat kinderen zich
langer kunnen concentreren en dat ze het conditioneel beter vol kunnen houden.
Dat ze beter in hun vel zitten en minder ruzie maken.”
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Age Leiseboer:

'mijn hardlooprondje
in de polder is me lief'
„Het is er zo mooi en rustig, je wordt er omringd door vogeltjes en komt er geen mens
tegen.” De 85-jarige Age Leiseboer uit Hoogezand vertelt met liefde over zĳn Kropswolderpolder. De plek waar hĳ vier keer per week hardloopt. Zĳn wekker gaat steevast om
05.30 uur. „Dan doe ik wat rek- en strekoefeningen en druk ik me 20 tot 30 keer op.
Ik laat de hond uit, zet kofﬁe, pers sinaasappeltjes en ontbĳt met mĳn Anny: muesli en
yoghurt. Daarna ga ik erop uit.” Age is erg gesteld op zĳn hardlooprondje door de polder.
„De buitenlucht doet me goed. Na mĳn rondje wacht Anny op me met een kop kofﬁe.
Wat wil je nog meer?” Op 14 oktober staat Age voor de dertiende keer aan de start van
de 4Mĳl van Groningen. „Ik wil hem binnen 39 minuten uitlopen. Dat moet wel lukken.
Mĳn droom is om nog een keer een halve marathon te lopen. Of een hele. Dat laatste moet
ik van Anny uit mĳn hoofd zetten. Maar een halve ... dat komt er vast nog eens van.”
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PUCK
METZ
TESS

'ik wil bijdragen
aan de gezondheid
van alle kinderen'
T

oen Puck Metz zwanger was van haar tweede
kindje vroeg haar verloskundig centrum of
ze mee wilde doen aan Lifelines Next. Puck
twijfelde geen moment. „Ik deed al mee aan
Lifelines, het grootschalig bevolkingsonderzoek
waar 167.000 inwoners van Noord-Nederland aan
meedoen”, vertelt ze. „Alles wat medisch is,
vind ik boeiend en interessant. Ik werk in de zorg,
en ik vind het heel goed dat projecten als Lifelines
en Lifelines Next bestaan om de kennis rondom
het ontstaan van ziektes te vergroten. Als ik mensen kan helpen door aan dit onderzoek mee te
doen, dan wil ik dat absoluut.”
Net als bij de ‘grote’ Lifelines, kreeg Puck om de
zoveel tijd vragenlijsten om in te vullen. Hoewel
het niet verplicht is om lichaamsmateriaal af te
staan, leverde ze ook ontlastingsmonsters in en
werd er bloed bij haar afgenomen. Daarnaast
kwam er regelmatig een doktersassistent van
Lifelines Next bij haar thuis, die haar vaste aanspreekpunt was gedurende de hele periode.
Toen Puck in het ziekenhuis beviel van haar
dochter Tess, ging het onderzoek gewoon door.
„De vroedvrouw nam na de bevalling monsters van
mijn baarmoeder en placenta, en haalde wat bloed
uit de navelstreng”, vertelt Puck. Vanaf haar

Sommige mensen ontwikkelen chronische ziektes zoals astma of
diabetes, anderen niet. Hoe kan dat? Onderzoekers denken dat
daar tijdens de zwangerschap en de eerste levensjaren al een
basis voor wordt gelegd. Met Lifelines Next, een groot onderzoek
naar het verloop van de zwangerschap en de gezondheid van
moeder en kind, hopen ze meer antwoorden te vinden.
geboorte deed Tess ook mee met Lifelines Next.
„Ik vulde vragenlijsten in over Tess en nam monsters van haar ontlasting. Ook leverde ik monsters
in van mijn moedermelk.”
Na een paar maanden kreeg Puck de vraag of er in
het Beatrix Kinderziekenhuis in Groningen bloed
mocht worden afgenomen bij Tess. „Dat vond
ik eerst wel heftig, bloed laten prikken bij zo’n

Ben je maximaal 26 weken zwanger en wil je
meedoen met Lifelines Next?
Meld je aan via www.lifelines.nl/next,
app ‘zwanger’ naar 06-55256461 of mail naar
onderzoek@lifelines.nl
Ook voor niet Lifelines-deelnemers!

kleintje”, bekent Puck. „Toch heb ik toestemming
gegeven, want ik wilde er helemaal voor gaan.
De verpleegkundigen gebruikten een heel dun en
klein naaldje, speciaal voor baby’s. Tess deed het
hartstikke goed en kreeg daarna een knuffeltje.
Ze straalde helemaal en zwaaide naar de verpleegkundigen.”
Puck hoopt dat ze door haar deelname bijdraagt
aan de gezondheid van alle kinderen. „Ik heb ook
een paar vriendinnen enthousiast gemaakt voor
Lifelines Next”, zegt ze. „Omdat het leuk is, en
omdat het voor de toekomst is van je kind en van
kinderen die nog geboren zullen worden.”
En Tess? „Die groeit goed en eet goed. Het is een
pittig dametje”, lacht Puck.

„Early life conditions, dus de omstandigheden
vóór en rondom je geboorte, zijn bepalend
voor de rest van je leven”, zegt Jochen Mierau,
wetenschappelijk directeur van de Aletta
Jacobs School of Public Health in Groningen.
Zijn instituut doet onderzoek naar de volksgezondheid met data uit Lifelines en Lifelines
Next. „Met de gegevens uit Lifelines hebben
we aangetoond dat in tijden van economische
tegenspoed het geboortegewicht van kinderen
lager is”, vertelt hij. „En dan met name van
kinderen van moeders die roken. Een laag
geboortegewicht lijkt misschien niet zo
ernstig. Maar kinderen met een te laag
geboortegewicht lopen later meer risico op
bijvoorbeeld hart- en vaatziekten. Waarom
dat zo is en wat we eraan kunnen doen, dát
kunnen we nou mooi onderzoeken met de
gegevens uit Lifelines Next. Binnenkort start
epidemioloog Lilian Peters van het UMCG
een onderzoek naar zwangere vrouwen die
roken, om te zien wat het effect is op het
geboortegewicht van hun kind als ze stoppen
met roken. Zo hoopt ze te ontdekken hoe het
mechanisme precies werkt en hoe het kan
worden beïnvloed.”
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onderzoek naar
betere palliatieve zorg
in het ziekenhuis
Ria Martens is docent-onderzoeker Hospitality Management bĳ het
lectoraat Facility Management van de Hanzehogeschool Groningen.
Zĳ onderzoekt hoe de palliatieve zorg in het ziekenhuis kan worden
verbeterd en richt zich daarbĳ op dienstverlening en de invulling
van ruimtes.
„Patiënten in de laatste levensfase en hun naasten
hebben behoefte aan een gastvrĳe, huiselĳke
omgeving, vergelĳkbaar met een hospice”, zegt
Martens. „Ziekenhuizen kunnen dat thuisgevoel
vaak niet bieden omdat zĳ vooral zĳn ingericht
op behandeling en herstel, en
minder op het overlĳden van
patiënten. Terwĳl maar liefst
25 procent van de mensen die
zorg nodig hebben, in het ziekenhuis sterft.”

WAARDIG AFSCHEID

Uit eigen ervaring weet Martens
dat de palliatieve zorg in het
ziekenhuis niet altĳd positief
wordt ervaren. „Een ziekenhuis
levert heel goede medische zorg, maar in de palliatieve fase worden andere dingen belangrĳker.
Zoals waardig afscheid kunnen nemen. Familie
en naasten treden steeds meer op de voorgrond;
zĳ willen de laatste periode zo goed mogelĳk
laten verlopen. Er is behoefte aan huiselĳkheid en
privacy.”

DIENSTVERLENING EN INRICHTING

Binnenkort start een pilot waarin Martens onderzoekt welke dienstverlening en inrichting nodig
is om patiënten en hun naasten optimale zorg en
service te kunnen bieden in het ziekenhuis.
Ze verwacht dat hierin een belangrĳke rol is weggelegd voor hospitality management en medewerkers van het facilitair bedrĳf. „Een facilitaire

gastvrouw zou aanvullende taken op zich kunnen
nemen die normaal gesproken niet in een ziekenhuis plaatsvinden. Zoals maaltĳden verzorgen
voor de familie op niet-reguliere tĳden. Zo kunnen
verpleegkundigen worden ontzorgd.”

INTERESSANT
VOOR STUDENTEN

Gastvrĳheid in de zorg is een hot
item: de studenten staan bĳ
Martens in de rĳ. ‘Licht en welzĳn
in de palliatieve zorg’ en ‘De
invloed van privacy op gastvrĳheid in de palliatieve zorg’ zĳn
onder werpen waar studenten
onderzoek naar doen. Martens
is blĳ met de groeiende belangstelling: „Ik gun iedereen die in de terminale
palliatieve fase is beland een optimale omgeving
om te sterven. Waar de dienstverlening excellent is
en waar ruimte is om je verdriet te delen of in stilte
te verwerken.”

VERWACHTE RESULTATEN

is de beoogde uitkomst een ‘modulaire toolkit’
om een waardig afscheid te faciliteren. Dat kan
variëren van een stiltekamer tot de organisatie van
maaltĳden en zelfs ‘wasserĳlogistiek’ voor familieleden. „Ons doel is bewezen impact op gebruikers,
dus evidence-based modules. Met die aanpak zal
de (her)inrichting van ruimten en diensten naar
verwachting een positieve invloed kunnen hebben
op palliatieve patiënten en hun naasten.”

lectoraat healthy ageing
en public health
hanze centre of expertise
healthy ageing
Het speerpunt Healthy Ageing is de afgelopen
jaren sterk ontwikkeld binnen de Hanzehogeschool Groningen. Het onderzoek van Ria
Martens is ingebed in de innovatiewerkplaats
Health Space Design van het Centre of Expertise Healthy Ageing. Daarin wordt op basis
van praktĳkvragen kennis ontwikkeld en
toegepast. In de innovatiewerkplaats werken
lectoren, promovendi, docent-onderzoekers en
studenten samen met de praktĳk om een betere ruimtelĳke omgeving in zorginstellingen
te realiseren, in samenhang met een betere
organisatie van de zorg.
Ria Martens wordt in haar onderzoek begeleid
door Petrie Roodbol, hoogleraar Verplegingswetenschappen bĳ het UMCG en lector
Verpleegkundige Innovatie en Positionering
aan de Hanzehogeschool Groningen en Mark
Mobach, lector Facility Management bĳ het
Instituut voor Facility Management en leading
lector van Kenniscentrum NoorderRuimte aan
de Hanzehogeschool Groningen.
Door de transitie in de zorg worden andere
competenties van professionals verwacht en
de Hanze leidt deze nieuwe generatie op tot
‘change agents’. De Hanze heeft zeventien
Healthy Ageing lectoren die onderzoek doen
naar maatschappelĳke vraagstukken. Binnen
het Hanze Centre of Expertise Healthy Ageing
komen alle facetten van Healthy Ageing
samen. (www.hanze.nl/healthyageing)

Fons van der Lucht wordt op 11 oktober
geïnstalleerd als lector Healthy Ageing en
Public Health van de Hanzehogeschool
Groningen. Het lectoraat richt zich op de bĳdrage van de publieke gezondheid aan gezond
ouder worden. Van der Lucht: „We krĳgen
steeds meer ouderen in Nederland en dat
brengt een aantal uitdagingen met zich mee.
Zoals stĳgende zorgkosten, veel ouderen met
chronische aandoeningen en complexe
problematiek bĳ ouderen die zelfstandig
wonen. Wat kunnen we doen om ouderen
gezond en vitaal te houden, en hoe voorkomen we dat ouderen (onnodig) in de zorg
belanden? Daar is goed inzicht in de problematiek voor nodig, maar ook goed gebruik maken
van kennis en het doen van onderzoek. Het
lectoraat slaat een brug tussen landelĳk beleid
en de uitvoering ervan in de regio.”
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blue zones
Blue Zones zĳn demograﬁsch bevestigde en geograﬁsch afgebakende
gebieden waar mensen langer, gezonder en gelukkiger leven.
Waar mensen ofwel de leeftĳd van 100 met buitengewone percentages
bereiken, de hoogste levensverwachting hebben, of het laagste
percentage van sterfte op middelbare leeftĳd hebben.
SARDINIE, ITALIË

Het dorpje Silanus op Sardinië telt 2400 inwoners die zich tot de oudsten van de wereld
mogen noemen. In dit dorp leven honderdjarige mannen en één honderdjarige vrouw.

LOMA LINDA, CALIFORNIË

Hier leeft de grootste groep zevendagadventisten. Sommige inwoners leven hier
tien gezonde jaren langer dan de gemiddelde
Amerikaan.

Factoren die belangrĳk zĳn in deze gebieden en die meedragen
aan het gezond en gelukkig ouder worden zĳn: beweging,
zingeving, voeding, actieve gemeenschap en
een gezonde omgeving.

OKINAWA, JAPAN
NICOYA, COSTA RICA

Dit gebied kent het laagste aantal mensen
dat overlĳdt op middelbare leeftĳd en de
op één na hoogste concentratie mannelĳke
honderdjarigen.

Waarom Blue?
In Sardinië had iemand per ongeluk
een cirkel met blauwe inkt getrokken om
een gebied waar relatief heel veel mensen
100 jaar en ouder waren.
Sardinië is inderdaad meegenomen
in verder onderzoek.

IKARIA, GRIEKENLAND

Hier behoren de cĳfers van sterfgevallen op
middelbare leeftĳd en gevallen van dementie
tot de laagste ter wereld.

Wonen in een omgeving die aanzet om gezond te
eten (Blue Zone), laat je zonder na te hoeven denken een bĳna
perfect ‘dieet ’eten. Oftewel onbewust bewust leven.

Dit is het grootste eiland in een subtropische
archipel. Hier wonen de langstlevende
vrouwen ter wereld.

Wij zoeken
gezonde vrijwilligers

Wij zoeken gezonde vrijwilligers vanaf 18 jaar voor geneesmiddelenonderzoek.
Meer informatie en aanmelden: www.qpsvrijwilliger.nl

Het onderzoek CS0299
in het kort:

Het onderzoek CS0307
in het kort:

Vergoeding:

Vergoeding:

€ 688-2676,- bruto + reiskosten

€ 3015-3555,- bruto + reiskosten

Profiel:

Profiel:

M, 18-80 jaar / V, 55-80 jaar

M/V, 18-55 jaar

Tijdsinvestering:

Tijdsinvestering:

6, 10 of 17 onderzoeksdagen

19 of 22 onderzoeksdagen
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recepten
Wil jĳ eens proeven uit één van de vele keukens uit de Blue Zones?
Dat kan met de onderstaande Blue Zone geïnspireerde recepten.
In deze gebieden zĳn peulvruchten, havermout en
noten producten die veel gegeten worden.

ontbijt
CARROTCAKE OVERNIGHT OATS

Havermout wordt in de Blue Zone Loma Linda erg
veel gegeten. Dit recept van carrot cake overnight
oats maak je gemakkelĳk in de avond en ideaal
om in de ochtend mee te nemen naar je werk
wanneer je druk bent. Maak jĳ ook je eigen
havermout to go?
Ingrediënten
› 50 gram havermout
› 150 ml halfvolle melk, water of andere melk
naar keuze
› 100 gram wortel
› 30 gram rozĳnen
› 1 tl honing

› 1 tl kaneel
› Optioneel 2 eetlepels walnoten
› Bakje of potje die je goed kan afsluiten en
makkelĳk kan meenemen. Bĳvoorbeeld een
jampot.
Bereidingswĳze
1 Rasp de wortel ﬁjn en doe dit samen met de
havermout, melk, rozĳnen, honing en kaneel in
een bakje. Meng deze ingrediënten goed door
elkaar en zet het een nacht in de koelkast.
2 Strooi voordat je de havermout gaat eten
eventueel nog wat stukjes walnoot eroverheen.
Goede start van je dag!

lunch
CHILI SIN CARNE-SALADE

In elke Blue Zone zĳn bonen en peulvruchten
producten die bĳna dagelĳks gegeten worden.
Met deze chili sin carne-salade heb jĳ je dagelĳkse portie bonen meteen binnen. Deze salade
is perfect om makkelĳk en snel te bereiden voor
thuis of om mee te nemen. Dat wordt een smakelĳke lunch!
Ingrediënten voor vier porties
› 400 gram zwarte bonen
› 300 gram mais in blik
› 2 puntpaprika’s
› 15 gram verse koriander
› 150 gram salsa hot (of mild)

avondeten
SNELLE PAD THAI

Snelle en makkelĳke pad thai. Na een lange dag
werken zet je deze pad thai in een handomdraai
op tafel. Zo heb jĳ een snelle, makkelĳke maar
lekkere avondmaaltĳd.
Ingrediënten
› 1 eetlepel- en 1 theelepel olĳfolie
› ½ blok extra stevige tofu
› 1 wortel
› 2 teentjes knoﬂook
› 4 eetlepels water (60 ml)
› 120 gram bruine rĳstnoedels
› 400 gram bevroren broccoli
› 2 theelepels (natuurlĳke) pindakaas
› 1 eetlepel- en 1 theelepel appelazĳn
› 2 eetlepels sojasaus of tamari
› 1 limoen

Bereidingswĳze
1 Verwarm de olie in een pan.
2 Snĳ de tofu in kleine blokjes en doe ze in
de pan. Bak de tofu in tien tot vĳftien minuten
goudbruin
3 Was, terwĳl de tofu aan het bakken is, de
wortel en snĳd met een dunschiller dunne slierten van de wortel. Pel en snĳd de knoﬂook ﬁjn.
4 Breng water aan de kook in een pan en kook
de rĳstnoedels gaar zoals op de verpakking staat
aangegeven.
5 Doe de broccoli bĳ de goudbruine tofu en doe
de knoﬂook erbĳ. Bak dit samen vĳf minuten
totdat de broccoli ontdooid is. Doe hierna de
wortel erbĳ.
6 Meng in een kommetje de pindakaas, appelazĳn en sojasaus.
7 Meng de gaar gekookte noedels met de saus.
8 Serveer de noedels in een kommetje. Doe er
wat van het groentemengsel op en doe hier eventueel wat limoensap overheen. Eet smakelĳk!

Bereidingswĳze
1 Spoel de zwarte bonen in een vergiet goed
af en laat deze uitlekken. Maak hierna de puntpaprika’s schoon en snĳd deze in smalle reepjes.
Snĳd de koriander grof.
2 Meng de zwarte bonen, mais, gesneden
puntpaprika, koriander en de salsa door elkaar.
Neem de salade mee in een salade box.
Variatietip: doe wat verse guacamole bĳ de
salade. Of eet de salade met wat tortillachips.

