
SCHRIJF GELIJKHEID VOOR
Gelijkheid is het middel waar iedereen gezonder van wordt. Vandaag leren we dat je pas 
beschermd bent als iedereen beschermd is. Wij vragen actie van beleidsmakers.

-  Versterk de gezondheidsvaardigheden van iedereen
-  Heb aandacht voor alle sociale determinanten van gezondheid

GEZONDHEIDS-
VAARDIGHEDEN zijn 
voorwaarden voor meer gelijkheid

-  Steun het mondiaal fonds voor sociale bescherming
-  Dring ongelijkheid in en tussen landen terug
-  Blijf solidair en voldoende investeren

-  Verzeker en promoot goede gezondheid en welzijn (SDG 3)
-  Verklein de gezondheidskloof (SDG 10)
-  Doe dit zowel in eigen land als daarbuiten

Streef de DUURZAME 
ONTWIKKELINGS-
DOELEN na

-  Met sterke publieke diensten
-  Met een sterke ziekteverzekering
-  Met nabije zorg centraal

Toegankelijke en betaalbare 
GEZONDHEIDSSYSTEMEN

Recht op 
GEZONDHEID 

Zet in op:

-  Sociale rechtvaardigheid
-  Meer (gezondheids)gelijkheid
-  Sociale bescherming

-  Investeer in preventie en gezondheidspromotie. 
-  Vorm zorgpersoneel over gezondheidsvaardigheden
-  Zet doelgroepspecifieke acties op

IEDEREEN TELT MEE

GEZONDHEID IS 
EEN MENSENRECHT

GEZONDHEID CENTRAAL 
in alle beleidsdomeinen

SOCIALE 
BESCHERMING is de 
bu�er tegen ongelijkheid

-  Bevorder en promoot inclusiviteit
-  Maak beleid samen met het 
    middenveld en burgers 

Bevorder
 PARTICIPATIE
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