EUPREVENT IN 2020

Het belang van
grensoverschrijdende
gezondheidszorg

Een aantal projecten
in de spotlights

In 2020 is meer nog dan normaal de waarde van
grensoverschrijdende (preventieve) gezondheidszorg
gebleken. In de bestrijding van het coronavirus bleek het
samenwerken tussen verschillende gezondheidsorganisaties
van levensbelang.
Bovendien maakte de coronacrisis opnieuw duidelijk dat
de meeste beslissingen op het gebied van (preventieve)
gezondheidszorg op nationaal niveau worden gemaakt en dat
hierbij niet altijd rekening wordt gehouden met bewoners in
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Prestaties van euPrevent in 2020
We zijn er dan ook trots op dat we, ook in 2020,
weer hard aan de weg hebben getimmerd om ons
netwerk te versterken en de samenwerking tussen
gezondheidsorganisaties in de grensregio te bevorderen.
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