
 

 

 
Collegereeks in 

Apeldoorn 
OUD GELEERD 
JONG GEDAAN 

 

 

THEMA: INFECTIE & IMMUNITEIT 
 

Tijd: 18 mei, 25 mei, 1 juni en 8 juni 2021  van 15.30 u. tot 16.30 u.  
Locatie: Interactief Online-college met behulp van het programma ZOOM 
Student/docente: Suzanne. Plus extra persoon voor hulp bij online werken 

 

 
In deze collegereeks Infectie & Immuniteit neemt student-docent Suzanne u mee 
in de fascinerende wereld van de infectieziekten en alles wat we er als mensen 
tegen kunnen doen. Super actueel, in deze tijden van het corona-virus. 

Zij vertelt u alles over bacteriën, virussen, infecties, vaccinaties en het 
immuunsysteem. Wist u bijvoorbeeld dat we heel veel bacteriën met ons 
meedragen? Veel bacteriën zijn goed, maar er zitten ook hele slechte tussen. Hoe 
kunnen we die slechte bacteriën herkennen en hoe komt het dat antibiotica werkt? 

 Ook neemt ze een aantal virussen onder de loep. Wat is een virus eigenlijk? Leeft 
een virus, of niet? Waarom moet u voor het griepvirus elk jaar opnieuw een 
vaccinatie halen, terwijl dat voor andere ziektes niet nodig is? En hoe komt het dat 
je sommige ziektes maar één keer krijgt? Suzanne geeft u antwoord op al deze 
vragen tijdens deze online collegereeks. 

 

Het interactieve college wordt wegens corona online gegeven. U krijgt een 
uitgebreide handleiding hoe dit werkt en er is gedurende het hele college 
telefonische hulp beschikbaar als iets niet lukt. 

 

Opgave voor de college-reeks via de mail:   
oudgeleerdjonggedaan@3ranken.nl, met vermelding van naam, adres, telefoon-
nummer en geboortedatum en door betaling van € 20 op rekeningnummer  
NL67 INGB 0008 5034 83 t.n.v. Stichting Huis van Ontmoeting o.v.v. OGJG  
Infectie & Immuniteit. Graag uiterlijk 2 weken vóór de start van het eerste college (€ 
20 is voor het geheel van de 4 colleges). Bij over-intekening krijgen senioren (60+) 
voorrang boven niet-senioren. Informatie: Gert Nijmeijer  
06-53783808. Verder: www.3ranken.nl/activiteiten/oudgeleerdjonggedaan. 
En over de landelijke stichting OGJG: www.oudgeleerdjonggedaan.nl. 
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