EUPREVENT IN 2021

Het belang van
grensoverschrijdende
samenwerking op het gebied
van volksgezondheid

Een aantal projecten
in de spotlights

2021 was een bewogen jaar. Terwijl de coronapandemie de
gezondheidszorg en het dagelijks leven bleef beïnvloeden,
bracht zij aan het licht dat complexe maatschappelijke
problemen om een adequate respons vragen. Terwijl we
COVID-19 blijven aanpakken, zijn we ons ook blijven richten op
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