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EEN LANG EN
GEZOND LEVEN
“Een scala aan inzichten
uit het dierenrijk kunnen
bijdragen aan een lang
en gezond leven.”
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Het verschil in levensverwachting tussen hoog- en laagopgeleiden groeit nog steeds1.
Hoogopgeleiden leven gemiddeld 6 -7 jaar langer dan laagopgeleiden en ook nog eens in
een beter ervaren gezondheid. Zuid-Limburg doet het in dit opzicht nog minder goed dan
elders in Nederland en meer dan 50% van de Limburgse bevolking kampt volgens recente
cijfers met overgewicht.
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