
    

Hoe zorgen we ervoor dat we ziekte en 
kwetsbaarheid als een normaal deel 
van het leven gaan beschouwen?

zorgaanzet.net



Suggesties of ideeën om deze  
uitdaging aan te pakken? 

Schrijf ze op deze postkaart.   
Drop je ingevulde postkaart in de brievenbus.
Of geef ze af aan het onthaal.

Of maak een foto van je postkaart en stuur die naar 
info@zorgaanzet.net  Of typ je antwoord meteen  
op www.zorgaanzet.net 

Denk je ook mee over onze 5 andere uitdagingen?  
Je leest ze op www.zorgaanzet.net   

Overtuig je omgeving om een postkaart in te vullen  
of te surfen naar www.zorgaanzet.net 

Bedankt voor je input!



    

Hoe zullen we onze zorg  
blijven betalen?

zorgaanzet.net



Suggesties of ideeën om deze  
uitdaging aan te pakken? 

Schrijf ze op deze postkaart.   
Drop je ingevulde postkaart in de brievenbus.
Of geef ze af aan het onthaal.

Of maak een foto van je postkaart en stuur die naar 
info@zorgaanzet.net  Of typ je antwoord meteen  
op www.zorgaanzet.net 

Denk je ook mee over onze 5 andere uitdagingen?  
Je leest ze op www.zorgaanzet.net   

Overtuig je omgeving om een postkaart in te vullen  
of te surfen naar www.zorgaanzet.net 

Bedankt voor je input!



    

Hoe kunnen mensen de  
juiste zorg krijgen?

zorgaanzet.net



Suggesties of ideeën om deze  
uitdaging aan te pakken? 

Schrijf ze op deze postkaart.   
Drop je ingevulde postkaart in de brievenbus.
Of geef ze af aan het onthaal.

Of maak een foto van je postkaart en stuur die naar 
info@zorgaanzet.net  Of typ je antwoord meteen  
op www.zorgaanzet.net 

Denk je ook mee over onze 5 andere uitdagingen?  
Je leest ze op www.zorgaanzet.net   

Overtuig je omgeving om een postkaart in te vullen  
of te surfen naar www.zorgaanzet.net 

Bedankt voor je input!



    

Hoe kunnen we alle zorg die mensen nodig 
hebben goed op elkaar afstemmen?

zorgaanzet.net



Suggesties of ideeën om deze  
uitdaging aan te pakken? 

Schrijf ze op deze postkaart.   
Drop je ingevulde postkaart in de brievenbus.
Of geef ze af aan het onthaal.

Of maak een foto van je postkaart en stuur die naar 
info@zorgaanzet.net  Of typ je antwoord meteen  
op www.zorgaanzet.net 

Denk je ook mee over onze 5 andere uitdagingen?  
Je leest ze op www.zorgaanzet.net   

Overtuig je omgeving om een postkaart in te vullen  
of te surfen naar www.zorgaanzet.net 

Bedankt voor je input!



    

Hoe zorgen we dat er voldoende 
zorgpersoneel is? En hoe kunnen we 
maken dat zij voldoende tijd hebben 
voor warme, kwaliteitsvolle zorg?

zorgaanzet.net



Suggesties of ideeën om deze  
uitdaging aan te pakken? 

Schrijf ze op deze postkaart.   
Drop je ingevulde postkaart in de brievenbus.
Of geef ze af aan het onthaal.

Of maak een foto van je postkaart en stuur die naar 
info@zorgaanzet.net  Of typ je antwoord meteen  
op www.zorgaanzet.net 

Denk je ook mee over onze 5 andere uitdagingen?  
Je leest ze op www.zorgaanzet.net   

Overtuig je omgeving om een postkaart in te vullen  
of te surfen naar www.zorgaanzet.net 

Bedankt voor je input!



    

zorgaanzet.net

Hoe ga je van een systeem dat 
mensen geneest en behandelt  
naar een systeem dat mensen  
gezond houdt?



Suggesties of ideeën om deze  
uitdaging aan te pakken? 

Schrijf ze op deze postkaart.   
Drop je ingevulde postkaart in de brievenbus.
Of geef ze af aan het onthaal.

Of maak een foto van je postkaart en stuur die naar 
info@zorgaanzet.net  Of typ je antwoord meteen  
op www.zorgaanzet.net 

Denk je ook mee over onze 5 andere uitdagingen?  
Je leest ze op www.zorgaanzet.net   

Overtuig je omgeving om een postkaart in te vullen  
of te surfen naar www.zorgaanzet.net 

Bedankt voor je input!


