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Healthy Ageing

Een van de speerpunten in het onderwijs en onderzoek van de 

universiteit in de komende jaren is ‘healthy ageing’. De vak-

groepen en instituten die daarmee bezig zijn, wilden zich graag 

manifesteren tijdens de Nacht van Kunst en Wetenschap op 

zaterdag 4 juni. Op zoek naar een mooie locatie werd de Univer-

siteitsbibliotheek gevraagd of alle healthy ageing-uitingen daar 

mochten plaatsvinden. Dat was natuurlijk geen probleem; voor 

onze folder vertaalden we het begrip healthy ageing een beetje 

simpel als “Hoe leef ik zo gezond en lang mogelijk?”

Het hele gebouw stond die Nacht bol van de activiteiten. In de 

studiezaal Recht en Economie bijvoorbeeld speelde theatergroep 

Pandemonia het stuk ‘De Gift’, over dilemma’s rond orgaando-

natie. Tussen de voorstellingen door waren er korte lezingen 

van onder andere een nierchirurg, over transplantaties.

Maar de UB was tijdens de Nacht allesbehalve een oase van 

rust, waar alleen serieuze toneelstukken werden gespeeld, 

omlijst met droge praatjes. Bezoekers die de trappen van de 

UB bestegen, konden vanaf de omloop op de tweede verdie-

ping kijken naar een spectaculaire dansvoorstelling die een 

verdieping lager plaatsvond tussen en op de kasten met biblio-

grafieën. Verderop in het trappenhuis lag Paro, een robot in de 

vorm van een zeehondje, helemaal volgestopt met technologie. 

Hij reageerde op je stem en keek je aan met zijn lieve oogjes, 

waardoor je hem wel moest knuffelen. Een geweldig instru-

ment bij de behandeling van Alzheimerpatiënten en autisten.

Maar de echte klapper volgde letterlijk tussen de Digitale 

Werkplekken: daar kon men alle agressie van zich afslaan op 

twee felgekleurde Japanse speelautomaten.

Deze apparaten waren speciaal ontwikkeld voor bejaarden: 

met een rubber hamer moesten zij op krokodillen slaan die 

onverwacht hun kopje uit een gat staken. En bij de andere 

machine moesten ze met hun voet een tik geven op een zelfde 

soort beest dat in hun tenen probeerde te bijten.

Deze games hadden we te leen van een bejaardentehuis in 

Leeuwarden. We mochten ze alleen gebruiken als we ze met-

een die zondag weer terugbrachten: de Friese senioren bleken 

volledig verslaafd te zijn aan deze spellen, en er complete 

competities mee te spelen!

Dat is nog eens gezond ouder worden – dankzij Japanse tech-

nologie!

Frank den Hollander
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