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“Zo gezond zijn 
als je kunt, dat 
doe je niet alleen”

5 | Aletta Jacobs School of Public Health



Brief aan de lezerZo gezond blijven als je kunt, dat doe 
je niet alleen! Dat is de boodschap van 
de interactieve tentoonstelling, waarin 
wetenschappers en andere Noorderlingen 
met elkaar in gesprek gaan over 
publieke gezondheid. Het doel van de 
tentoonstelling, stevig gefundeerd op 
actuele wetenschappelijke inzichten, 
is bij te dragen aan meer gezonde jaren 
voor de inwoners van Noord-Nederland. 

De bezoeker van de interactieve tentoonstelling 
gaat naar huis met het besef dat gezond blijven 
niet alleen een kwestie is van zelf gezonde keuzes 
maken. Je kunt groente eten, voldoende bewegen 
en stoppen met roken, maar hoe gezond je 
bent hangt ook af van je omstandigheden en je 
omgeving. Geldzorgen, moeite met het begrijpen 
van informatie of een fysieke of mentale ziekte 
kunnen het moeilijk maken om gezond te leven. Net 
als een buurt zonder stoep om op te lopen, 
de verdwenen buslijn naar de huisarts of het 
gebrek aan nationale regels over luchtvervuiling. 
Met andere woorden: niet alleen jijzelf, maar ook je 
familie, je buren, je werkgever, de schoonmaker op 
school, de burgemeester en vele anderen hebben 
invloed op jouw gezondheid. En jij beïnvloedt de 
gezondheid van de mensen om je heen. 

Meer impact met wetenschap
Met de tentoonstelling biedt initiatiefnemer 
Aletta Jacobs School of Public Health (een 
samenwerking tussen de Rijksuniversiteit 
Groningen, de Hanzehogeschool Groningen en 
het Universitair Medisch Centrum Groningen) een 
interactief, toegankelijk en innovatief platform voor 
betekenisvolle interactie tussen onderzoekers 
en andere Noord-Nederlanders. Zo willen we de 
impact van wetenschap op de publieke gezondheid 
in de regio vergroten.

Aan de ene kant krijgen wetenschappers - door 
het publiek te betrekken bij hun onderzoek - 
meer inzicht in wat er speelt in de regio op het 
gebied van publieke gezondheid. Samen met de 

bezoekers, kunnen ze hun onderzoeksvragen 
scherper formuleren en uiteindelijk meer impact 
hebben met hun resultaten. Aan de andere kant 
krijgt de bezoeker meer inzicht in de acties die 
écht helpen om zijn eigen gezondheid en die van 
anderen te verbeteren. 

Losse delen, een geheel
De tentoonstelling bestaat uit verschillende delen, 
met thema’s als voeding, beweging, zingeving en 
infectieziekten. Deze delen worden om de beurt 
gemaakt en reizen de komende jaren langs dorpen 
en wijken in heel Noord-Nederland om zoveel 
mogelijk bezoekers tussen 11 en 111 te informeren, 
verrassen, vermaken, aan te zetten tot nadenken 
en liefst ook tot actie. We willen vooral díe mensen 
bereiken, die niet zo snel het wetenschapskatern 
van hun krant lezen of naar een science centre 
gaan. En door vaker terug te komen, zorgen 
we voor blijvende betrokkenheid. Uiteindelijk 
vormen de delen een uitgekiende, toegankelijke 
tentoonstelling met een positieve, activerende toon 
en verschillende vormen van interactie.  

De reizende interactieve tentoonstelling is 
onderdeel van een breder programma met 
toegankelijke, interactieve activiteiten waar het 
publiek en onderzoekers elkaar ontmoeten. 
Bijvoorbeeld publieksonderzoeken in wijkcentra 
in Groningen, Friesland en Drenthe, een serie 
talkshows in Forum Groningen en bijdragen aan 
festivals binnen en buiten de regio. Die activiteiten 
organiseert de Aletta Jacobs School of Health 
altijd samen met haar partners, waaronder Healthy 
Ageing Network Northern Netherlands (HANNN), 
Forum Groningen, noordelijke gemeenten en vele 
anderen. Doet u ook mee?

Jochen Mierau, wetenschappelijk directeur, 
Frederic van Kleef, algemeen directeur
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Aandacht voor 
een komend 
probleem

9



11

Louw zeemAn en bikkel (11), HoogeZand

‘Ik LaAt BIkkeL drIe of vier keer 
per dAg uIt. vroeger Liepen we een 
groter rondje, maAr dAt kAn BIkkeL 
nu niet meer.’



mArLeen noordHof (41), gronIngen

‘Ik sport Iedere dAg vAn de week en 
let op mijn voeding. 
mAar Als Iemand mIj een gebAkje 
aAnBiedt, zeg ik geen nee!’
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waarom we nu iets moeten doen voor 
de gezondheid van morgen
We worden steeds ouder, maar blijven niet langer 
gezond. Hierdoor groeit de vraag naar zorg, 
terwijl er steeds minder mensen zijn om die zorg 
te geven. Ook zijn er grote verschillen: de rijkste 
Nederlanders worden gemiddeld 7 jaar ouder 
en blijven 18 jaar langer gezond dan hun armste 
landgenoten. Gelukkig kunnen we veel doen. Door 
gezonde keuzes te maken, is ruim de helft van de 
chronische ziekten te voorkomen. Als we samen 
hard werken aan preventie, houden we gezondheid 
in de toekomst voor iedereen toegankelijk en 
betaalbaar.  

is er straks nog iemand 
om voor me te zorgen?
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Gezondheidssysteem onder druk 
We leven steeds langer, maar die extra jaren 
brengen we niet door in goede gezondheid. 
Hierdoor neemt de vraag naar zorg sterk toe. 
Doordat mensen steeds vaker meer chronische 
ziekten tegelijk hebben en ze langer thuis blijven 
wonen, wordt de zorg bovendien complexer. 
Tegelijk zijn er steeds minder mensen beschikbaar 
om zorg te leveren. Zowel in de professionele 
zorg als in de mantelzorg lopen de tekorten op. 
Kortom, ons gezondheidssysteem komt in de 
komende jaren steeds meer onder druk te staan. 
Zeker in Noord-Nederland, waar vergrijzing en 
bevolkingskrimp sterker spelen dan in de meeste 
andere Nederlandse regio’s.

Grote gezondheidsverschillen 
Het goede nieuws: met een gezonde leefstijl 
is de helft van de chronische ziekten - zoals 
hart- en vaatziekten, diabetes en kanker - te 
voorkomen of uit te stellen, zo stelt de Wereld 
Gezondheidsorganisatie WHO. Preventie kan 
dus enorm veel leed en zorgkosten schelen. 
We zien dat veel Noord-Nederlanders erin 
slagen om gezonde leefstijlkeuzes te maken, 
maar een groot aantal anderen niet. Roken, 
overgewicht en gebrek aan beweging blijken 
vaker voor te komen in gebieden waar bewoners 
minder hoog opgeleid zijn en een lager salaris 
hebben. Vooral voor kwetsbare groepen zoals 
laaggeletterden en mensen met geldzorgen, 
mentale of fysieke problemen, kan gezond blijven 
een grote uitdaging zijn. Hierdoor ontstaan forse 
gezondheidsverschillen. In Nederland worden de 
mensen met de hoogste inkomens gemiddeld 
zeven jaar ouder dan degenen met de laagste 
inkomens. Ook brengen de rijken achttien 
jaar langer in goede gezondheid door dan de 
armen! De vrees is dat sociaal-economische 
gezondheidsverschillen in het Noorden alleen 
maar zullen toenemen. 

Dat is toch 
niet eerlijk?!
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wie is gezond?

MODEL VAN PRAH RUGER INGEVULD VOOR NOORD-NEDERLAND

Gezondheid is meer dan alleen de afwezigheid van ziekte, 
stelt de Wereldgezondheidsorganisatie in haar definitie van 
gezondheid die ze als sinds 1948 gebruikt.

‘Health is a state of complete physical, mental and social well-being and not merely the 
absence of disease or infirmity.’ World Health Organisation, 1948

Hoe gezond je bent hangt af van je persoonlijke 
eigenschappen, zoals genen, biologische pech of geluk, 
je karakter, je intelligentie en je inkomen. Maar ook van 
je omgeving, de beschikbaarheid van preventie en zorg 
en de bredere politieke en maatschappelijke context. 
Kortom, hoe gezond je kunt zijn, hangt samen met je 
‘gezondheidsvaardigheden’ of ‘health capabilities’. 

‘Confidence and ability to be effective in achieving optimal health given biologic and genetic 
disposition; intermediate and the broader social, political, and economic environment; and 
access to the public health and health care system.’ (Prah-Ruger, 2010)
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Powervrouw!In de geest van Aletta
De Aletta Jacobs School of Public Health is 
een netwerk van onderzoekers, overheden en 
uiteenlopende maatschappelijke partners met één 
gezamenlijk doel: meer gezonde jaren in Noord-
Nederland. Leidend hierbij zijn Aletta’s idealen over 
inclusiviteit, rechtvaardigheid en gelijkwaardigheid.

We bundelen de kennis over publieke 
gezondheid vanuit verschillende disciplines, 
waaronder economie, gedragswetenschap, 
ruimtelijke ordening, filosofie, epidemiologie en 
informatietechnologie. Met die kennis willen we 
zoveel mogelijk positieve invloed uitoefenen op de 
publieke gezondheid in de regio. Door samen met 
beleidsmakers gezond beleid te ontwikkelen op 
basis van wetenschappelijke inzichten. Door goed 
werkende initiatieven in vliegende vaart vooruit 
te helpen met onze PreventieVersneller. Door de 
multidisciplinaire gezondheidsprofessionals van 
de toekomst op te leiden. En door de inwoners 
van Noord-Nederland actief te betrekken bij 
kennisontwikkeling. 

Ongehinderd door dagelijkse debatten kan 
iedereen in Noord-Nederland bijdragen aan een 
gezondere wereld, samen met ons. We opereren 
zowel lokaal als regionaal, maar hebben de ultieme 
ambitie om wereldwijd te zorgen voor meer jaren in 
goed gezondheid.

Aletta Henriëtte Jacobs 
(9 februari 1854 – 10 augustus 1929) 
werd geboren in het Groningse Sappemeer. Ze was de 
eerste vrouw in Nederland die een universitaire studie 
afrondde en promoveerde; ze werd arts. Aletta: ‘Geen 
oogenblik is de gedachte bij mij opgekomen, dat 
dit voor een meisje moeilijk zou gaan. Thuis werd 
immers tusschen jongens en meisjes geenerlei 
verschil gemaakt.’ De rest van haar leven zou ze 
zich inzetten voor een goede gezondheidszorg voor 
de armen en voor gelijke rechten voor vrouwen. Ze 
introduceerde het pessarium in Nederland en zorgde 
ervoor dat vrouwen vanaf 1919 mochten stemmen. 

De Aletta Jacobs School of Public Health is in 2018 opgericht door de Rijksuniversiteit Groningen, 
de Hanzehogeschool Groningen en het Universitair Medisch Centrum Groningen.
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Missie Aletta

denken 
om te doen
sAmen voor meer
gezonde jAren

2 3



mIrjan stAdman (44), annen

‘door ChroniscHe vermoeidheid Ben Ik 
afgekeurd om te werken. door mijn 
pony’s en Hond, BlIjf Ik aCtIef en heb 
ik regeLmAat In mIjn Leven.

2 5



Andries Boemer (55), gieten

“voor mijn werk Ben Ik aLtIjd BuIten 
en In bewegIng. roken doe ik weL!” 

27



reizende, interactieve installaties - 
wetenschappers en publiek 
ontmoeten elkaar 
Om zelf zo gezond en fit mogelijk te blijven én 
om ons gezondheidssysteem betaalbaar en 
voor iedereen toegankelijk te houden, moeten 
we allemaal aan de slag. Hoe? Dat bepaalt 
ieder voor zich. Met rondreizende, interactieve 
installaties organiseert Aletta ontmoetingen waar 
onderzoekers en het publiek samen leren over 
publieke gezondheid. Samen vormen de installaties 
de tentoonstelling Chronisch gezond. Aletta wil 
met deze tentoonstelling iedereen in staat stellen 
meer regie te nemen over zijn eigen gezondheid 
en de impact van wetenschappelijk onderzoek 
vergroten. 
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regIe
er zijn veel manieren om gezond te blijven ...
jij beslist hoe jij dat doet!

ImpACt
publieke gezondheid 
gaat over jouw gezondheid 
en die van alle anderen

Het doel van de interactieve tentoonstelling 
Chronisch gezond is een betekenisvolle, 
gelijkwaardige interactie te organiseren tussen 
wetenschappers en andere noorderlingen. 

Met deze interactie wil Aletta bereiken dat:
• de bezoeker de nieuwste inzichten krijgt   
 over publieke gezondheid vanuit verschillende  
 wetenschappelijke disciplines; 
•  de bezoeker ziet en ervaart hoe zij - direct of   
  indirect – de regie kan nemen over haar eigen 
     gezondheid en die van de mensen om haar heen;
•  de bezoeker inzicht krijgt in het proces van   
 kennisontwikkeling en in de rol van wetenschap 
 in het dagelijks leven;

doel
•  onderzoeksresultaten nog beter aansluiten   
 op vragen en zorgen in de praktijk, doordat   
 onderzoekers en bezoekers samen optrekken  
 in het ontwikkelen van kennis over publieke   
 gezondheid.

Zo draagt de tentoonstelling bij aan de missie 
meer gezonde jaren in Noord-Nederland. 

wetenschap als fundament
je ziet de waarde van wetenschap ...
en bouwt mee aan kennisontwikkeling
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kLeIn venIjn? 
verslAafd 
relAx!  
gIf 
in Beweging
ontmoet
zIngeving
sChep mAar op
welterusten 
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Welke leeftijd, geslacht, kleur, 
maat, fitheid of ziekte je ook 
hebt, met vormgeving en beelden 
zorgen we ervoor dat iedereen 
zichzelf herkent.

... en voor Portugezen 
en Polen!

Jaarlijks 
1,3 miljoen 
bezoekers! 

voor Iedereen
we komen naar je toe

je voelt je persoonlijk 
aangesproken

Iedereen kan meedoen. 
Inclusief en gelijkwaardig

je hebt zin om de tentoon-
stelling binnen te stappen

Ook voor Duitsers
en Denen

Losse delen, één geheel
De tentoonstelling Chronisch gezond bestaat uit 
negen thematische ‘eilanden’ waar de bezoeker 
op zijn eigen manier doorheen kan hoppen. De 
thema’s: voeding, virussen en bacteriën, bewegen, 
stress, verslaving, milieuvervuiling, sociale 
contacten, slaap en zingeving. 

We ontwikkelen iedere vier tot vijf maanden een 
nieuw eiland. Door elk onderdeel op dezelfde 
manier op te bouwen en vooraf goed na te denken 
over de totaalervaring, bouwen we in drie jaar toe 
naar een samenhangende tentoonstelling. 

Naar de bezoekers toe
De tentoonstelling is er voor alle Noord-
Nederlanders van 11 tot 111. We zetten ons extra in 
om lager opgeleide noorderlingen te bereiken, die 
normaal niet snel naar een science centre of een 
lezing gaan. Daarom gaan we naar onze bezoekers 
toe. Iedere keer weer, met een nieuw thematisch 
eiland. Hierdoor bouwen we aan een blijvende 
wederzijdse betrokkenheid en langdurende impact. 
Ieder thematisch eiland start in Forum Groningen 
en gaat daarna op reis naar festivals, 
wijken en dorpen in Drenthe, Friesland en 
Groningen. 
Om eerlijk te zijn, reikt onze ambitie zelfs over 
de grens. We maken de tentoonstelling daarom 
makkelijk vertaalbaar.

Speciaal voor iedereen
De tentoonstelling geeft iedereen een leuke 
en toegankelijke ervaring. Het individu en 
de persoonlijke leefwereld staan centraal 
en bezoekers worden op een positieve en 
gelijkwaardige manier aangesproken in begrijpelijke 
taal. Je kunt voor niets meedoen, ook als 
je wat minder goed ter been bent. 

Extra aandacht voor de ‘moderne burgerij’ 
De tentoonstelling is er voor iedere noorderling 
van 11 tot 111. Maar we zetten ons extra in om 
die mensen te bereiken die lager opgeleid zijn en 
onverschillig of zelfs wantrouwend tegenover de 
wetenschap staan. In het Mentality-model van 
onderzoeksbureau Motivaction heet deze groep 
de ‘moderne burgerij’. Motivaction beschrijft 
de ‘moderne burgerij’ als conformistisch en 
statusgevoelig. Deze doelgroep zoekt evenwicht 
tussen traditie en moderne waarden als 
consumeren, genieten, comfort en ‘doe maar 
gewoon’. Gezin en familie staan centraal en 
amusement is populair. De moderne burgerij is 
relatief laag opgeleid, beslaat alle inkomensniveaus 
en bestaat uit evenveel mannen als vrouwen. 
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Snel weer naar 
huis of alles 
weten? jij kiest!

HANDS-ONUNIEK

DIORAMAMINDS-ON ANIMATIE

OBJECTENMULTIMEDIA

BODY-ON PHOTO MOMENT

eXperImenteren
je kan luisteren, kijken, 
voelen, ervaren, afwegen, 
doen, uitproberen, meedenken 
en onderzoeken

soms alleen, soms samen Focus en overzicht
Publieke gezondheid is een enorm breed en 
complex onderwerp. Van gen tot globalisering. 
Van de inrichting van je wijk tot de inrichting van 
het recht. Van je ontbijt tot je nachtrust. Het is 
allemaal van belang voor publieke gezondheid. De 
tentoonstelling geeft inzicht in het geheel en zet 
daarbinnen de spotlights op een aantal concrete, 
aansprekende onderwerpen. De inhoud gaat uit 
van de bezoeker en zijn dagelijkse leefwereld en 
wordt ontwikkeld in nauwe samenwerking met 
wetenschappers uit verschillende disciplines.

Gelaagdheid
De ene bezoeker leest alleen de korte introtekst en 
begint meteen aan de interactieve installaties. De 
ander leest uitgebreid alle teksten op de panelen, 
kijkt de video’s en kijkt na zijn bezoek op ons online 
platform Meer gezonde jaren of neemt deel aan 
een aanvullende activiteit.Om eerlijk te zijn, reikt 
onze ambitie zelfs over de grens. We maken de 
tentoonstelling daarom makkelijk vertaalbaar.

Interactieve mix
De een leest graag, de ander springt liever in een 
dansspel. Om iedereen een passende en unieke 
ervaring te geven, heeft de tentoonstelling een 
goed doordachte interactieve mix waarbij je intuïtief 
weet wat er van je verwacht wordt. Je kunt dingen 
met je handen doen, met je hele lijf en soms wordt 
je aan het denken gezet. De ene keer beleef je 
iets alleen, een andere keer werk je samen met 
anderen. Zo zorgen we ervoor dat bezoekers 
nieuwsgierig blijven en dat er voor ieder iets te 
beleven is.

3 7 Wetenschappers en publiek ontmoeten elkaar | Aletta Jacobs School of Public Health



BOUWBLOKKEN GEZONDHEID

FOCUSBALANS

OVERZICHTREIZEN PROCES

EILANDEN

SYSTEEM

INTERACTIEF

GELAAGDHEID

ONTDEKKEN

KLEURCODERING

MENSELIJKINTUITIEF SAMEN

ANDER 

PERSPECTIEF

Ontwerpeisen:
reizend
onderhoudsvrij
hufterproof
stand alone
modulair/fexibel
doe dingen: 
 past bij missie
inclusief
interactieve mix
wetenschap centraal
eigen verlichting
vertaalbaar
talen: flexibele grafiek
1,5 meter samenleving
Aletta laten zien
transdisciplinairiteit Aletta 
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Video

Een video toont een korte film of animatie, waarin 

steeds de relatie wordt gelegd tussen jou en je 

omgeving. Wat kan je zelf kiezen om gezond te 

blijven, wat bepaalt jouw omgeving en wat bepaal 

jij voor de mensen om je heen? 

Samen onderzoeken

Bij ieder thema stapt het publiek 

ook even in de schoenen van een 

onderzoeker. De ene keer neemt de 

bezoeker deel aan een enquête van 

een Aletta-onderzoeker of verzint 

hij nieuwe onderzoeksvragen, een 

andere keer is de tentoonstelling het 

startpunt om zelf aan de slag te gaan 

als burgerwetenschapper.

Titelpaneel

Op het titelpaneel een korte 

uitleg over het thema. Wie meer 

wil weten leest ook de langere 

tekst. Deze tekst belicht het 

thema vanuit verschillende 

wetenschappelijke disciplines 

en legt de link met de andere 

thema’s. 

Interactie

Alle thema’s hebben een interactief element. Deze zijn allemaal anders: 

je luistert, komt in actie, speelt een spel of weegt af, voor ieder wat wils. 

Ieder thema dezelfde opzet
We ontwikkelen de thematische eilanden één voor 
één. Om te zorgen voor samenhang en voor een 
heldere bezoekerservaring, zijn de thematische 
eilanden binnen de tentoonstelling steeds weer 
hetzelfde opgebouwd: een grafisch paneel, een 
videozuil, een interactie en een blok voor een 
experiment of burgerwetenschap.

De makers achter Chronisch gezond
Het public engagementteam van Aletta werkt 
voor de ontwikkeling van iedere installatie samen 
met een wetenschappelijke co-curator. Daarnaast 
dragen verschillende Aletta-wetenschappers bij 
met hun kennis over het thema en vinden zij een 
welkom platform voor de ontwikkeling en uitvoering 
van onderzoek samen met het publiek. 

Voor het maken van de installaties werken we 
samen met zeer ervaren ontwikkelaars. Onder 
hen zijn Designwolf (een bureau dat eerder 
tentoonstellingen ontwikkelde voor onder meer 
NEMO, Naturalis en Museon), Yipp interacties
(dat interacties maakte voor onder meer 
Storyworld, NEMO en Natuurmuseum Brabant) 
en Sensu (zij ontwikkelen wetenschapsvideo’s 
voor Rijksuniversiteit Groningen, Universiteit 
Utrecht, Fraunhofer en andere opdrachtgevers). 

Impactonderzoekers van de Rijksuniversiteit 
Groningen, onder leiding van professor Lucy 
Avraamidou, lopen gedurende het hele project 
mee. Op basis van hun wetenschappelijke 
inzichten, verbeteren we doorlopend de 
ontwerpen van de installaties om zo goed 
mogelijk onze doelen te bereiken. 
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Huisstijl tentoonstelling

Slaap MilieuVoeding Klein 
venijn

OntspanBeweeg Verslaving Zingeving Ontmoet

 
 
 
 

 

 
 
 
 

Zingeving

Klein Venijn?

Ontmoet

Relax!

Voeding

Welterusten

Verslaafd

In beweging

Gif

ILLUSTRATIES

MENSEN

KLEUREN BIJ DE VERSCHILLENDE THEMA’S PERFORATIE

TITEL PANEEL

BEELDSCHERM DESIGN IN HUISSTIJL

HANDTEKENING ALETTA

THEMA’S

TEKST PANELEN
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jIj hebt meer regIe
over je eIgen
gezondheid

4 5



jAcob dIjkstrA (74), opeinde

‘Ik HeB een ZwAre operAtIe gehAd en 
mAanden op Bed geLegen. InmIddeLs 
doe ik AlLes ZeLf weer. ook stofzuigen 
en In de tuIn werken.’

4 7



engel tAlArImA (22), gronIngen

‘door covId-19 zIjn Al mIjn dans-
projeCten afgezegd. om In bewegIng 
te BlIjven, heb ik Het skAten weer 
opgepAkt. Ik Ben net terug van een 
rondje paterswoLdsemeer’

4 9



tentoonstelling Chronisch gezond - 
wat beleef je? 
Gezond zijn doe je niet alleen! Jij hebt invloed op je 
gezondheid, maar je omstandigheden en je omgeving zijn 
ook heel belangrijk voor hoe gezond jij kunt zijn. In de 
tentoonstelling Chronisch gezond ontdek je hoe je meer regie 
kunt nemen over je eigen gezondheid en die van anderen. 
Soms direct door gezonde leefstijlkeuzes te maken, soms 
meer indirect door je keuze voor een bepaalde werkgever, met 
je stem in de lokale of nationale politiek of door je in te zetten 
voor een initiatief in je dorp. De ene keer luister je naar een 
wetenschapper, een andere keer speel je een spel of kom je 
zelf in actie als onderzoeker. Je loopt met een positief gevoel 
naar buiten en hebt zin om vandaag nog in actie te komen om 
zo gezond te blijven als je kunt! 
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proloog 
Van je dna tot de wereldwijde klimaatverandering, 
het heeft allemaal invloed op jouw gezondheid. 
Natuurlijk, je kunt zelf veel doen om gezond te 
blijven. Eet groente, beweeg voldoende, rook niet, 
drink met mate, zorg voor voldoende slaap en o ja, 
niet te veel stress. Maar zelfs deze keuzes voor een 
gezonde leefstijl maak je niet helemaal alleen. Ook 
je familie, je buurtgenoten,
je werkgever en collega’s, de schoonmaker 
op school, de burgemeester, de minister van 
Infrastructuur en Waterstaat en vele anderen 
zijn mede-verantwoordelijkheid voor de 
voorwaarden waaronder jij zo gezond mogelijk 
kunt blijven. Bovendien ben jij natuurlijk ook 
mede-verantwoordelijk voor de gezondheid van de 
mensen om je heen. 

Binnen de tentoonstelling zoomen we steeds in en 
uit 
op drie verschillende niveaus: 
 -  Jijzelf 
 -  Familie, buurt, werk en school
 -  Regio, land, wereld

Je ervaart welke voorwaarden en omstandigheden 
van belang zijn voor jouw gezondheid en hoe jij 
daar invloed op kunt hebben. Direct of indirect. 

POWERS OF TEN 

IS EEN KORTE 

DOCUMENTAIRE 

UIT 1977 DIE 

DE RELATIEVE 

VERHOUDINGEN 

VAN DINGEN VAN 

MICROSCOPISCH 

TOT KOSMISCH 

NIVEAU TOONT 

IN MACHTEN VAN 

TIEN.

CHARLES EN 

RAY EAMES VOOR 

IBM (1977)
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klein venijn?
Bacteriën en virussen kunnen je ziek maken, maar 
ze zijn ook onmisbaar voor een goede gezondheid. 
Ze zijn tegelijk je vriend én je vijand.

Hoe blijf jij gezond dankzij en ondanks virussen 
en bacteriën? Corona laat ons zien hoe iets 
onzichtbaar kleins enorme wereldwijde gevolgen 
kan hebben. Een uitbraak als die van het nieuwe 
coronavirus is niet uniek, het kan zo weer 
gebeuren dat een virus of resistente bacterie 
grote problemen veroorzaakt. Tijd dus om eens 
in te zoomen op dat kleine. Want aan de ene 
kant zijn sommige virussen en bacteriën enorme 
probleem-veroorzakers, aan de andere kant zijn 
ze onmisbaar. Ze zijn onze eerste verdedigingslinie 
tegen ziekteverwekkende indringers, ze helpen 
ons om eten te verteren en produceren vitamines. 
We moeten dus de ziekmakers slim bestrijden, 
zonder het goede werk van onze micro-bewoners 
in de weg te zitten. Daar speel jij een rol in, maar 
ook je familie, je werkgever, de burgemeester, de 
ziekenhuisdirecteur, de GGD en onze regering.

 

LEER HOE VIRUSSEN EN BACTERIËN JE VRIEND ÉN JE 

VIJAND KUNNEN ZIJN.

Titelpaneel
In een oogopslag krijg je inzicht in hoe virussen 
en bacteriën je ziek kunnen maken én hoe ze je 
beschermen. 

Video
De video legt uit wat jij kan doen om jezelf, je 
vrienden en hún vrienden te beschermen tegen 
ziekmakende virussen en bacteriën. En dat blijkt 
verrassend eenvoudig!

DE MEEST EFFECTIEVE MANIER OM JEZELF EN 

ANDEREN TE BESCHERMEN TEGEN ZIEKMAKERS? 

JE ZIET HET IN DEZE VIDEO.

Deze installatie 
is natuurlijk 
corona-proof!

5 5Tentoonstelling ‘Chronisch Gezond’ - Wat beleef je? | Aletta Jacobs School of Public Health



klein venijn?

HELP JIJ MIJ GEZOND TE BLIJVEN? 

ALLEEN SAMEN VERSLAAN WE HET VIRUS.

 
 
 
 

 

 
 
 
 

Interactie
 -  Je komt aanlopen en ziet een groot uitgezet   
 veld. Wat is dat?
 -  Lees de instructie op het scherm aan de rand  
 van het veld
 - Zoek een andere bezoeker: 
 dit spel kan niet alleen.
 -  Eén bezoeker staat bij het scherm, 
 de ander staat voor een muur.
 -  De bezoeker voor de muur ziet alleen een   
 leeg vlak. Zijn medespeler bij het scherm   
 ziet hier overheen een virtuele laag met   
 bacteriën en virussen. 
 -  De bezoeker bij het scherm moet zorgen   
 dat de ander geen ziekmakende virussen   
 aanraakt. Het team dat het  langst kan   
 blijven staan, heeft de highscore!
 -  Na een keer spelen, kunnen de rollen   
 worden omgedraaid.
  
Samen onderzoeken
Hoe goed wast de noorderling zijn handen? 
 We testen het door de handen te wassen met een 
speciale gel. Met een UV-lamp is eenvoudig te zien 
welke plekken gemist worden. Goed om te weten 
voor de bezoekers én voor onderzoekers die zich 
inzetten voor infectiepreventie!

Razend spannend!

Pak de goede virussen en 
bacteriën en verhoog je 
score!
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pilot ‘klein venijn?’: 
wat werkt en wat kan beter?
In september 2020, midden in de corona-pandemie, beginnen 
we vast met de pilot-expositie ‘Klein venijn?’, over virussen 
en bacteriën. De installatie staat eerst twee weken op het 
Expoplein in Forum Groningen, een plek waar veel mensen 
langskomen. Daarna gaat de installatie tot het einde van 
het jaar op reis langs zes plekken in Groningen, Friesland 
en Drenthe. Van winkelcentrum tot gezondheidscentrum en 
van buurthuis tot ziekenhuis. In deze proefperiode willen we 
zoveel mogelijk leren: wat werkt goed, wat kan beter, vinden 
bezoekers het interessant en bereiken 
we ermee wat we willen? Dit impact-
onderzoek wordt uitgevoerd door professor 
Lucy Avraamidou en haar collega’s. 
Studenten van het Noorderpoortcollege, 
die in de pilot optreden als 
publieksbegeleiders, helpen bij 
de uitvoering van het onderzoek. 

Aletta’s keuken is een initiatief van:

Donderdag 1 oktober | Forum Groningen of online | 20:00 uur
tickets via www.forum.nl/nl/agenda/alettas-keuken-corona

corona
Afstand houden is een gezond idee als er een besmettelijk virus rondwaart. Ziekte kan 
zich dan minder makkelijk verspreiden. Maar welk effect hebben besmettingsangst en 

fysieke afstand op geluk en mentale gezondheid? 

Presentatoren MMaarriijjnn  ddee  VVrriieess en RRuutthh  KKooooppss  vvaann  ’’tt  JJaaggtt gaan, samen met onderzoekers 
en noorderlingen, in deze eerste editie van Aletta’s keuken op zoek naar antwoorden.

corona editie

FOTOGRAAF: THEO COCK

25.000
We verwachten zo’n 25 duizend interacties met de 
installatie ‘Klein venijn?’ tijdens de pilot. Rekening 
houdend met lagere bezoekersaantallen door 
de corona-pandemie, verwachten we dat 70 
duizend Forumbezoekers de installatie zien en 20 
duizend de interactie aangaan. Op de tour door 
de drie Noordelijke provincies verwachten we nog 
ongeveer 5 duizend interacties. 

Meer
Rond iedere thematische deelexpositie, 
organiseren we een breder programma. Zo ook 
rond de pilot ‘Klein venijn?’. De talkshow Aletta’s 
keuken bijvoorbeeld, op 1 oktober 2020 in Forum 
Groningen en online. Presentatoren Nynke de 
Jong en Ruth Koops van ’t Jagt ontvingen er onder 
anderen onderzoekers Bertus Jeronimus en Rina 
Knoeff, illustrator Anne Stalinski, de tachtigjarige 
avonturier Willem van Tuuren en Dagblad van het 
Noorden-columnist Herman Sandman. De centrale 
vraag: welke invloed hebben afstand houden en 
besmettingsangst in tijden van corona op mentale 
gezondheid en geluk?
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schep maar op!

De keuze voor wat er op je bord ligt, 
maak je lang niet altijd zelf.

Wat je eet, is heel belangrijk voor je gezondheid. De meesten 
van ons weten best wat gezond is. Maar consequent gezond 
opscheppen, is nog niet zo makkelijk. Dat blijkt wel uit het feit 
dat er meer Nederlanders zijn mét overgewicht dan zonder. 
Onderweg naar een gezonde maaltijd, kom je veel hordes 
tegen. Verleiding op straat en in de supermarkt, geen geld, 
geen tijd of energie om te koken, je eigen gewoontes en 
het eetpatroon van de mensen om je heen. Stel dat we alle 
verleidingstrucs eens inzetten om iedereen aan te sporen om 
gezonde keuzes te maken. En beeld je eens in dat die gezonde 
keuzes gewoonte worden. Dan kost gezond kiezen misschien 
wel veel minder moeite!

Titelpaneel
Krijg inzicht in onze relatie met voeding, vanuit 
verschillende wetenschappelijke disciplines.

Video
Marketeers, beleidsmakers, de voedingsindustrie, 
je ouders en je buren. Allemaal hebben ze invloed 
op wat jij eet. In de video zie je hoe dat werkt. 
En hoe je zelf zoveel mogelijk de regie houdt.

Gezond voor jou en voor de wereld
Ongezond eten veroorzaakt wereldwijd meer 
doden dan tabak, drugs, alcohol en onveilige 
seks samen. Dat stellen 37 topwetenschappers 
uit de hele wereld in een artikel in The Lancet. Ze 
ontwikkelden een gezond dieet dat volgens hen 
jaarlijks 11 miljoen doden voorkomt die anders 
zouden sterven door onvoldoende, slecht of te veel 
eten.

225 keer beslissen
Hoogleraar marketing en consumentenwelzijn 
Koert van Ittersum: ‘Mensen nemen per dag ruim 
225 beslissingen gerelateerd aan eten. Al die 
beslissingen worden door omgevingsvariabelen 
beïnvloed: wanneer, wat en hoe wordt er eten 
aangeboden? Wanneer die omgeving dan ook 
nog niet een gezonde leefstijl ondersteunt, dan 
wordt het voor veel mensen erg moeilijk om 
gezond(er) te leven. Het is daarom belangrijk dat 
onze leefomgeving zodanig ingericht en aangepast 
gaat worden, dat mensen beter in staat zijn 
verantwoordelijkheid voor hun eigen gezondheid 
te nemen.’

Verwacht in 
april 2021!
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Ideeën voor interactieve installaties
Superscanner: 
Een goede dag begint met een gezond ontbijt. 
Wat kies jij?

Interactie
 -  Je komt aanlopen en je aandacht wordt   
 getrokken 
    door de grote supermarktkast en de kassa
 -  Lees de instructie bij de kassa
 -  Pak de scanner
 -  Scan producten voor het gezondste ontbijt
 -  Zet de scanner terug in het station en lees de 
    scanner uit
 -  Zie op het scherm feedback over je keuzes

Swipen en scoren: 
Ben jij een gezondheidsexpert? 
Ga de strijd aan en zie hoe goed je scoort.

Interactie
 -  Je komt aanlopen en je aandacht wordt 
    getrokken naar de grote interactieve wand 
 waar een aantrekkelijke screensaver op speelt. 
 Je wordt uitgenodigd de wand aan te raken
 -  Bezoeker raken de wand aan
 -  Lees de instructie op het scherm
 -  Een product verschijnt random uit een grote 
    database
 -  Bezoekers swipen het product naar “gezond” 
 of “ongezond”
 -  Bovenin krijgt de bezoeker feedback dmv   
 punten.
 -  Na 7-10 producten is de interactie klaar
 -  Als de bezoeker een high score heeft, wordt 
    gevraagd zijn of haar naam in te vullen

schep maar op! Samen onderzoeken
Van de aardappelen met veel jus naar een bord 
vol quinoa? Een appel in plaats van een stuk 
oranjekoek? De bezoeker laat weten welke 
switch hij of zij wel wil maken om gezonder 
te eten. En daar heeft die bezoeker zelf, maar 
ook verschillende Aletta-wetenschappers iets 
aan. Zij vinden hiermee een antwoord op de 
onderzoeksvraag: heeft het zin om suggesties 
voor ‘Eetwissels’ per regio aan te bieden? En zo 
ja, welke wissels willen Friezen, Groningers en 
Drenten wel maken? 

Schep maar op in Noord-Nederland
In Nederland is meer dan de helft van de 
volwassenen te zwaar. In 2040 is het aantal 
nog groter; dan heeft 62% procent van de 
volwassenen overgewicht, zo voorspelt het RIVM. 
In Noord-Nederland is dit probleem op veel 
plaatsen nog groter dan in de rest van Nederland. 
Gelukkig zijn er ook veel wetenschappers – van 
gedragswetenschapper en juristen tot economen 
en epidemiologen - die kijken hoe gezond eten 
makkelijker gemaakt kan worden. Het is namelijk 
echt niet alleen een kwestie van persoonlijke 
wilskracht om voor wortelen te kiezen in plaats 
van voor een patatje. Het blijkt bijvoorbeeld ook 
uit te maken waar je woont. Zo brachten Louise 
Dekker en Gerjan Navis in kaart dat Friezen meer 
zoetigheid eten, Groningers uit de stad meer pizza, 
maar ook meer groente en fruit. Drenten laten dat 
laatste juist vaker staan.

6 3Tentoonstelling ‘Chronisch Gezond’ - Wat beleef je? | Aletta Jacobs School of Public Health



Andere thema’s

Zingeving

Ontmoet

Relax!

Welterusten

In beweging
Gif

Relax!

Relax!
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Andere thema’s

Relax!

Welterusten

Gif

Voeding

Verslaafd
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Aan de slag! 
Gezond zijn doe je niet alleen! Jij hebt invloed op 
je gezondheid én je omgeving is heel belangrijk om 
gezonde keuzes te maken en om voorwaarden voor 
gezondheid te scheppen. 

Hoe neem jij meer regie over je gezondheid en die 
van de mensen om je heen? 

In de epiloog van de tentoonstelling Chronisch 
gezond zie je wat anderen doen om gezond te 
blijven en bij te dragen aan gezondheid van andere 
noorderlingen. Je krijgt inzicht in hoe beleid werkt 
en hoe jij invloed kunt uitoefenen, bijvoorbeeld 
op het realiseren van een rookvrije school, een 
gezonde kantine op je werk of een speelveld in je 
buurt. Je bedenkt hoe jij vandaag nog in actie komt 
om zo gezond te blijven als je kunt! 

epiloog

richt jouw ideale wijk in
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De ervaring gaat thuis door! In het kwartetspel 
verzamel je per thema de vier belangrijkste 
ingrediënten om gezond te blijven … kwartet! 
Of je houdt je zelf ontworpen avatar gezond in een 
app geïnspireerd op de Tamagotchi, een virtueel 
huisdier dat in de jaren negentig een wereldwijde 
rage was. In de app wordt duidelijk welke ingrepen 
echt bijdragen aan gezond blijven, doordat je 
feedback krijgt op hoe jij je alterego laat gedragen.  

Chronisch gezond, ook thuis
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voedingsadvies op doek
De appels en de druiven als zure, gezonde 
tegenhanger van de vette kaas. En de olijven voor 
een goede spijsvertering. Wie naar dit schilderij van 
de Haarlemmer schilder Floris Claesz. van Dijck 
(1615, Rijksmuseum Amsterdam) kijkt, ziet in een 
oogopslag wat een uitgebalanceerd dieet inhoudt.
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ewaLd seepmA (23), anjum

‘Ik Houd me Aan de drie r’s, rust, 
reinheid en regelmaAt. en ik eet 
gezond: veeL AardAppeLs en groente.’ 

7 5



pIeter van der heI (66), opeinde

‘Ik HeB een winkel en Ben Altijd 
kratten aAn het sjouwen. ik verkoop 
groente en fruit, mAar Ik mAg vAn 
mezelf ook weLeens Iets eten dat níet 
zo geZond is!’

7 7



De interactieve installaties die later samen de tentoonstelling 
Chronisch gezond vormen, staan niet op zichzelf. Ze maken 
deel uit van een brede publieksprogrammering van Aletta en 
haar partners. Deze programmering faciliteert betekenisvolle 
en gelijkwaardige ontmoetingen waar onderzoekers en andere 
noorderlingen van elkaar leren. Het doel: wetenschappelijke 
kennis over publieke gezondheid omzetten in meer gezonde 
jaren voor alle Noord-Nederlanders en minder ongelijke kansen 
om gezond te blijven.

een breed publieksprogramma 
van Aletta en partners

tentoonstelling 
Chronisch gezond

acties 
en 

evenementen

platform 
Meer 

gezonde jaren

educatief
pakket

Leuk en het zet je 
aan het denken

Jong geleerd is 
oud gedaan

Platform 
Meer gezonde jaren

pop-upwetenschap 
op pleinen, in 
dorpen en wijken

luisteren, debatteren, 
sporten, experimenteren, 
dansen en meer. 
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Chronisch gezond

acties 
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proloog

epiloog

schep
maar op

gif

relax!verslaafd

ontmoet

welterusten

in
beweging

klein
venijn?

Multimediale publieksprogrammering 
De multimediale publieksprogrammering van 
Aletta en partners bestaat naast de tentoonstelling 
Chronisch gezond uit acties en evenementen, 
het platform Meer gezonde jaren en – in de 
toekomst - een educatief pakket. Alle activiteiten 
zorgen voor een betekenisvolle, gelijkwaardige 
interactie tussen wetenschappers en ander 
noorderlingen: van populair-wetenschappelijke 
artikelen, bijeenkomsten en debatten tot 
burgerwetenschapsprojecten, interactieve 
installaties en een hackathon. We ontwikkelen 
de programmering samen met uiteenlopende 
partijen. Naast de Rijksuniversiteit Groningen, de 
Hanzehogeschool Groningen en het Universitair 
Medisch Centrum Groningen, zijn dit de noordelijke 
overheden, zorginstellingen, belangenorganisaties, 
verzekeraars, HANNN (Healthy Ageing Network 
Northern Netherlands), Forum Groningen, regionale 
en lokale media en vele anderen. 

De inhoud van de activiteiten ontwikkelen we 
samen met Aletta-onderzoekers uit verschillende 
disciplines. We kiezen aansprekende onderwerpen 
en invalshoeken die direct raken aan het dagelijkse 
leven van de doelgroep, waar mogelijk met een link 
naar de actualiteit. De activiteiten zijn toegankelijk: 
we brengen de inhoud op een voor de doelgroep 
passende en vermakelijke manier, deelname is 
bij voorkeur gratis en we houden rekening met 
mindervaliden. De toon van de activiteiten is 
positief, inclusief en met humor of een twist. 
En activerend, zonder betuttelend te zijn. 

HUISHOUDBEURS
NEDERLANDS 

FILMFESTIVAL
FESTIVAL NOORDERZON

Acties en evenementen 
Behalve bij de tentoonstelling, ontmoet Aletta 
haar publiek bij verschillende activiteiten, online, 
in zaaltjes of in de publieke ruimte. Soms voegen 
we wetenschap over publieke gezondheid toe aan 
activiteiten van anderen, soms organiseren we zelf 
een evenement en vaak zetten we samen met onze 
partners iets op. 

Een aantal voorbeelden:
- Viermaal per jaar, wanneer de interactieve   
 installaties in Forum Groningen staan,   
 organiseren we samen met het Forum Aletta’s  
 keuken (in de Rabozaal, circa 250 zitplaatsen).  
 Het thema van deze laagdrempelige, boeiende  
 talkshow sluit aan bij de installaties.  

-  We sluiten aan bij evenementen in de   
 regio zoals  Noorderzon, de Nacht van   
 Kunst en Wetenschap, 4 Mijl van Groningen, 
 de Sneekweek, de Healthy Ageing Week,   
 Oerol, Eurosonic/Noorderslag en de TT Assen. 
- Ook gaan we naar grote evenementen buiten  
 de regio. Zo sloten we aan bij Expeditie NEXT  
 on tour van de Nationale wetenschapsagenda.
- Op de Huishoudbeurs 2020 kon het publiek   
 met een verouderingspak ervaren hoe het is   
 om ouder te zijn, meedoen met een onderzoek  
 naar geluk en gezondheid, een leefstijlcheck   
 doen en luisteren naar silent-discolezingen. 
- Andere evenementen waar we graag heen gaan,  
 maar die in 2020 tijdens de corona-uitbraak zijn  
 geannuleerd, zijn onder meer Alles Kids Festival  

 in Emmen, de Vierdaagsefeesten in Nijmegen 
 en de Winterefteling.
- We ontwikkelen samen met Science    
 LinX (het science centre van de Rijksuniversiteit  
 Groningen) en Forum Groningen de Meet-o-  
 theek. Hier kan iedereen vanaf november   
 2020 meetapparatuur lenen of zelf maken in een  
 workshop. 
- Meermalen per jaar organiseren we regionale  
 meetacties samen met het Dagblad van het   
 Noorden en Leeuwarder Courant, bijvoorbeeld  
 om de luchtkwaliteit in en rond je woning te   
 meten. Zo stimuleren we burgerwetenschap.
- Inspelend op de actualiteit organiseren we   
 popup-activiteiten in de publieke ruimte   
 (bijvoorbeeld een buitententoonstelling),   
 online activiteiten (zoals een blogserie over   
 corona of een pub quiz) en geven we populair- 
 wetenschappelijke inhoud aan bijeenkomsten 
 en debatten die anderen organiseren. 
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Platform Meer gezonde jaren
Om ons publiek te bereiken, gebruiken we de 
kanalen van de universiteit, de Hanzehogeschool 
en het UMCG én we werken samen met onder 
meer Forum Groningen en regionale en lokale 
media. Daarnaast communiceren we via Meer 
gezonde jaren, een interactief platform waarin 
we samen met Healthy Ageing Network Northern 
Netherlands (HANNN) het voortouw nemen om 
gezondheidsinitiatieven voor een breed publiek te 
bundelen en toegankelijk te maken.  

NOORD NEDERLAND...

ALETTA KOMT NAAR JE TOE!

Educatief pakket
De volgende stap is om wetenschappers in contact 
te brengen met leerlingen in de bovenbouw van 
het basisonderwijs en in het voortgezet onderwijs. 
De basis voor een gezond leven, wordt vaak al 
in de jonge jaren gelegd. Bovendien is het een 
kans om niet alleen de leerlingen, maar ook hun 
ouders te bereiken. We willen in de komende 
jaren een educatief pakket ontwikkelen, waarin 
leerlingen ontdekken hoe wetenschap werkt en 
wat zij eraan hebben. Vanuit nieuwsgierigheid en 
een onderzoekende houding verkennen ze wat ze 
kunnen doen voor de gezondheid van zichzelf en 
van anderen. 

Kennis over public engagement 
Als kennisinstituut laten we de kans natuurlijk 
niet lopen om kennis te ontwikkelen over het 
betrekken van publiek bij wetenschap, ook 
wel public engagement. Gebruik makend 
van goede voorbeelden en bestaande 
expertise, ontwikkelen we innovatieve vormen 
van wetenschapscommunicatie en public 
engagement. Een speciaal onderzoeksteam van 
de Rijksuniversiteit Groningen, onder leiding van 
professor Lucy Avraamidou, evalueert de (impact 
van) de reizende, interactieve tentoonstelling en de 
publieksprogrammering. Zo kunnen we regelmatig 
bijsturen, om onze impact te vergroten. We 
delen onze inzichten in beknopte rapporten, een 
wetenschappelijke publicatie en kant en klare tools 
die anderen kunnen gebruiken voor hun onderzoek 
naar of het ontwikkelen van public engagement-
activiteiten. 
Aletta hanteert een brede definitie van public 
engagement, zoals gebruikt door het Britse 
National Co-ordinating Centre for Public 
Engagement (NCCPE):
“Public engagement describes the myriad of 
ways in which the activity and benefits of higher 
education and research can be shared with the 
public. Engagement is by definition a two-way 
process, involving interaction and listening, with the 
goal of generating mutual benefit.”

Als je langsloopt, gaat de telefoon. Een stem 
vertelt over de –gevolgen van eenzaamheid 
en nodigt je uit om deze week een praatje 
aan te knopen met iemand uit je omgeving. 
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johAnna pAagmAn (69), Annen
‘In de zomer trek Ik drie keer per 
week In aLle vroegte BaAntjes in 
het openlucHtZwemBad. Ik fiets 
en wandel ook veeL.’

8 5



We maken er serieus werk van om een langdurige, 
gelijkwaardige relatie op te bouwen tussen publieke 
gezondheidswetenschappers en zoveel mogelijk Noord-
Nederlanders, vooral diegenen die normaal lastig te bereiken 
zijn. Om dat goed te doen, zullen we behoorlijk wat tijd en geld 
moeten investeren. Soms is dat tijd en geld dat anders in losse 
projecten was gestoken. En soms moeten we op zoek naar 
nieuwe fondsen bij onze partners en in de vorm van lokale, 
regionale, nationale en internationale subsidies.

kosten en bereik van 
de tentoonstelling
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Hoeveel bezoekers kunnen we bereiken?
Iedere thematische installatie staat twee weken 
op een drukke locatie in Forum Groningen. Zonder 
corona-maatregelen is het aantal bezoekers daar 
50 tot 70 duizend per week. Als een op de vier 
bezoekers ook even iets met de installatie gaat 
doen, is het aantal interacties in Forum al 30 
duizend per week. Dus per interactieve installatie 
60 duizend.
Daarna reist de installatie door de regio en 
doet drukkere en minder drukke plekken aan. 
Hierbij vinden we de aantallen minder belangrijk 
en hechten we er vooral aan dat we de lager 
opgeleiden bereiken, die normaal niet erg met 
gezondheid en wetenschap bezig zijn. Toch valt 
ook hier een groot bereik te verwachten, omdat de 
robuuste installaties jaren mee gaan en het aantal 
geschikte buurthuizen, ziekenhuizen, winkelcentra 
en andere locaties is schier oneindig.  

[kop2]Wat kost dat? 
 
 Per 

thematisch 
onderdeel 

Hele 
tentoonstelling 

Thematische interactieve exhibits – ontwikkeling en 
bouw 

60.000 640.000 

Rondreis exhibits – organisatie, vervoer, opslag, 
techniek, publieksbegeleiders, verzekering 

15.000 144.000 

Communicatie – uren en (voornamelijk digitale) 
middelen 

 20.000 

Kennisontwikkeling – impactonderzoek en evaluatie  35.000 
Projectorganisatie   60.000 
Subtotaal  899.000 
Onvoorzien 10%  89.900 
Totaal  988.900 

 
De publieksonderzoeken en -programmering zien we als verwante projecten met een eigen 
financiering. 
 
[Tekstwolk naar ‘Hele tentoonstelling’]Een proloog, 9 thema’s en een epiloog. En soms wat 
aanpassingen om een onderdeel te verbeteren! 
 
[Inzet] 
[kop]Proefdraaien 
Om ervan te leren, ontwikkelden we alvast de eerste interactieve installatie, ‘Klein venijn?’. 
De ontwikkeling en bouw van deze eerste installatie én de rondreis langs zes locaties, kost 
73.500 euro inclusief btw. Dit financieren we met een flinke bijdrage van het Akkoord van 
Groningen en Aletta. Daarnaast dragen zowel UMCG en Noorderpoort als Aletta bij in 
ontwikkel- en organisatie-uren.  
Gedurende de pilot verwachten we, ondanks de corona-maatregelen, toch zo’n 25 duizend 
noorderlingen te bereiken. Daarna blijft de installatie natuurlijk rondreizen - binnen en buiten 
de regio en mogelijk ook in het buitenland - en wordt dit aantal gestaag groter. [einde inzet] 
 
[kop2]Hoeveel bezoekers kunnen we bereiken? 
Iedere thematische installatie staat twee weken op een drukke locatie in Forum Groningen. 
Zonder corona-maatregelen is het aantal bezoekers daar 50 tot 70 duizend per week. Als een 
op de vier bezoekers ook even iets met de installatie gaat doen, is het aantal interacties in 
Forum al 30 duizend per week. Dus per interactieve installatie 60 duizend. 
Daarna reist de installatie door de regio en doet drukkere en minder drukke plekken aan. 
Hierbij vinden we de aantallen minder belangrijk en hechten we er vooral aan dat we de lager 
opgeleiden bereiken, die normaal niet erg met gezondheid en wetenschap bezig zijn. Toch 
valt ook hier een groot bereik te verwachten, omdat de robuuste installaties jaren mee gaan en 
het aantal geschikte buurthuizen, ziekenhuizen, winkelcentra en andere locaties is schier 
oneindig.   

wat kost dat?

DE PUBLIEKSONDERZOEKEN EN -PROGRAMMERING 

ZIEN WE ALS VERWANTE PROJECTEN MET EEN EIGEN 

FINANCIERING.

Proefdraaien
Om ervan te leren, ontwikkelden we alvast de 
eerste interactieve installatie, ‘Klein venijn?’. 
Dit financieren we met een flinke bijdrage van 
het Akkoord van Groningen en Aletta. Daarnaast 
dragen zowel UMCG en Noorderpoort als Aletta 
bij in ontwikkel- en or ganisatie-uren. 
Gedurende de pilot verwachten we, ondanks 
de corona-maatregelen, toch zo’n 25 duizend 
noorderlingen te bereiken. Daarna blijft de 
installatie natuurlijk rondreizen - binnen en buiten 
de regio en mogelijk ook in het buitenland - en 
wordt dit aantal gestaag groter. 

Een proloog, 9 thema’s 
en een epiloog. En soms 
wat aanpassingen om een 
onderdeel te verbeteren! 
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HAsAn ÖZtürk (24), gronIngen

‘Ik wiL grAag stoppen met roken en 
gAan sporten, mAar dat Is tot nu 
toe nIet geLukt. ik werk Hard in mijn 
bedrijf en Zorg zo dat mijn broers en 
zussen Hun studIe kunnen Afronden.’

9 1



Meer gezonde jaren voor de Noord-Nederlanders en 
minder gezondheidsongelijkheid. Dat is waar Aletta met de 
rondreizende, interactieve tentoonstelling Chronisch gezond 
aan wil bijdragen. We betrekken Groningers, Friezen en 
Drenten op een prettige, verrassende en gelijkwaardige manier 
bij publieke gezondheid. Zodat iedereen, ongeacht afkomst, 
intelligentie, woonwijk, inkomen, fysieke of mentale problemen 
– de regie kan nemen over zijn of haar eigen gezondheid. En 
van die van de mensen om hem of haar heen. Doet u mee?

uitnodiging
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