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JOHH Trofee Switch dompelt jongeren onder in de wereld van een zorg-
behoevend persoon door hen hun beperkingen echt te laten ervaren.  
Het is een ervaring die levendig wordt gemaakt met de Switch-toolbox én 
met een Virtual Reality smartphone app. 

We dagen jou met jouw klas, jeugdbeweging of studiegenoten uit om te 
beleven wat het is om hulpbehoevend te zijn. Kruip in de huid van een 
rolstoelgebruiker, een oma met dementie of een slechtziende en beleef 
vanuit hun perspectief hoe het voelt om hulp nodig te hebben. 

Hoe kan je deelnemen? Heel makkelijk!

Download de Virtual Reality app in de Google Play Store of de Apple App 
Store en steek je smartphone in een van deze cardboards. 

Je kan via johhtrofee.be ook een toolbox reserveren om met fysieke tools 
enkele beperkingen te simuleren. De Switch-box bevat tools die een be-
perking simuleren en de jongere afhankelijkheid laten ervaren. Onder 
andere een rollator of rolstoel, een witte stok, een zichtbeperkende bril, 
een simulator voor gangstoornissen behoren tot de basisuitrusting van 
een Switch-box. Elke box bevat bovendien ook een digitale Virtual Reality- 
beleving in de vorm van een cardboard. In zo’n cardboard kan elke jongere 
met een app op de smartphone ook in VR beleven wat het is om afhanke-
lijk te zijn. 

Dit doe-boekje bevat inspirerende methodieken om de tools mee concreet 
vorm te geven.  Dankzij deze oefeningen en methodieken kan je je onder-
dompelen in de wereld van zorgbehoevenden.  Ervaar hun beperkingen 
en simuleer concrete situaties.

Deel een filmpje met jouw ervaringen en misschien maak jij wel kans op 
een van de Rock Werchter combi-tickets of een van de vele andere prijzen! 
In een eerste deel komen er enkele energizers aan bod die als doel hebben 
om aan te tonen dat falen en fouten maken ok is.  Vervolgens wordt er 
dieper ingegaan op enkele groepsoefeningen en –opdrachten die gecom-
bineerd kunnen/zullen worden met de tools om jongeren afhankelijkheid 
te laten ervaren.  En ten derde heb je de tools nodig om de rollenspellen te 
spelen. 

 
Veel plezier! 

JOHH  
staat voor  

Jonge Helpende Handen.



E N E R G I Z E R S
Doe deze werkvormen met vooraf als uitleg dat falen mag.   

Zonder fouten kan je niet leren!  
Maak tijdens de oefeningen vooral faalplezier.

Bespreek na afloop na hoe het voelde en wat het opriep  
om de oefening op die manier te doen.   

En omarm de momenten dat het niet lukte.

Billy-Bob-Bob
 

AANTAL SPELERS: MIN. 8

MATERIAAL: /

ZET DE DEELNEMERS IN EEN KRING EN GA ZELF IN HET MIDDEN STAAN.

 
 
RONDE 1
Leg uit : “Ik wijs zo iemand aan en zeg ‘BillyBillyBob !’  Als jij niet ‘Bob’ 
zegt voordat ik uitgesproken ben, kom jij in het midden van de kring staan.”
Doe het eerst een paar keer trager en voer daarna het tempo op.

RONDE 2
Leg uit : “nu komt er een nieuw element bij.  De persoon die in het midden 
staat, mag nu ook alleen maar ‘Bob’ zeggen. Als je aangewezen wordt, 
mag je in dat geval niks zeggen.  Zeg je wel ‘Bob’ dan ben je af en kom je 
in het midden staan.
Doe de combinatie in het begin rustig en voer daarna het tempo op.

RONDE 3
Leg uit : “De persoon die in het midden staat mag nu behalve ‘BillyBillyBob’ 
en ‘Bob’ ook ‘Olifant’ zeggen.  Als ik je aanwijs, maak je snel een slurf en 
trompettergeluiden. De personen links en rechts van je maken olifants- 
oren met hun armen. Duurt het te lang of lukt het iemand niet, dan komt 
die persoon in het midden staan.”

RONDE 4
Leg uit : “Behalve ‘BillyBobBob’ en ‘Bob’, of ‘Olifant’ mag de persoon in het 
midden nu ook ‘James Bond’ zeggen.  Dan ga je staan als James Bond met 
pistool in de lucht, terwijl je buren bewonderend ‘Ooh, James’ zeggen.  
Duurt het te lang? Dan gaat die persoon in het midden staan.



Doe het eens goed fout
AANTAL SPELERS: MIN. 8

MATERIAAL: PAPIER, STIFT

De deelnemers mogen het eens lekker helemaal fout doen:  
“Hoe moet je zo’n ziekteverzuimgesprek nou niet doen?!”.  
De lol zit erin dat ze het echt over-the-top fout mogen doen.  
De acteur is het lijdend voorwerp, hij is b.v. Harry, die na een  

burn-out voor het eerst weer op het werk verschijnt:  
“Hoe zorg je dat Harry zo snel mogelijk weer ziek thuis zit?”.  

 
VARIANT 1

Maak 2 groepen (A, B). Iedere groep bedenkt zoveel mogelijk foute dingen 
en kiest één iemand die het gesprek met Harry doet. Eerst groep A: Harry 
komt binnen en ondergaat alles als een echt slachtoffer en tot slot loopt 
hij ‘huilend’ de deur uit. 

Vraag aan groep B wat hier allemaal goed fout aan was, ook non-verbaal. 
Schrijf alle punten onder elkaar links op een blad papier. Daarna mag 
groep B.  
Na groep B vraag je groep A wat B fout deed wat nog niet op het blad staat. 

Op het blad  staat nu een lijst met Goed Foute dingen.  Vraag de deelne-
mers welk van deze dingen ze wel eens doen, ook al zijn ze fout.  Ga alle 
fouten langs en vraag per fout hoe het wel moet.  Noteer dat rechts van 
iedere fout.  Rechts komt dus eigenlijk de theorie te staan van hoe het wel 
moet!

VARIANT 2

Harry zit voor de hele groep.  De deelnemers mogen om de beurt iets fout 
doen; hoe erger hoe beter.  

Nadien bespreek je wat allemaal goed fout was en schrijf je alle punten 
links op het blad . 

Op de flap staat nu een lijst met Goed Foute dingen.  Vraag de deelnemers 
welk van deze dingen ze wel eens doen, ook al zijn ze fout.  Ga alle fouten 
langs en vraag per fout hoe het wel moet.  Noteer dat rechts van iedere 
fout.  Rechts komt dus eigenlijk de theorie te staan van hoe het wel moet!
   

VALKUIL!  
De acteur ‘Harry’ moet het spel meespelen, alles incasseren en het dus niet erg 
vinden om al die kritiek over zich heen te krijgen. Hij mag alleen ontvangen en 
geen feedback op de feedback die hij krijgt, geven. 



Iedereen is anders
AANTAL SPELERS: MIN. 10

MATERIAAL: EEN EVEN AANTAL DEELNEMERS

 
De deelnemers lopen zonder te praten door elkaar.  Op een bepaald mo-
ment geef je een signaal met als opdracht : zoek een partner die in een 
bepaald opzicht een overeenkomst heeft met jou : dezelfde schoenen, 
dezelfde kleur ogen, dezelfde hobby of iets dergelijks.  De deelnemers 
mogen niet met elkaar praten, dus als ze per twee staan, weten ze niet 
of ze elkaar uitgekozen hebben omwille van dezelfde reden.

Als iedereen een partner heeft gevonden, laat je hen praten met elkaar 
en wisselen ze uit op basis van welke overeenkomst ze elkaar hebben uit-
gekozen. Dit kan nabesproken worden in de groep zodat de verschillen 
duidelijk worden. Herhaal dit spel, maar nu kiezen de deelnemers een 
partner op basis van een belangrijk verschil.

 

Knieëntikkertje
AANTAL SPELERS: MIN. 8

MATERIAAL: EEN EVEN AANTAL DEELNEMERS

Ga per twee staan.  Op jouw teken proberen de deelnemers om elkaars 
knieën aan te tikken.  
    
Iedere rake tik is een punt.  De winnaar verdient een prijs.

Stoelendans
AANTAL SPELERS: MIN. 5

MATERIAAL: STOELEN

De stoelen staan verspreid door de ruimte.  Alle deelnemers gaan op een 
stoel zitten.  

Zet je eigen stoel ook ergens en ga er 5 meter vanaf staan.  Leg uit dat jij 
zo direct langzaam op die lege stoel afloopt en dat de anderen moeten 
voorkomen dat jij er op kunt gaan zitten. Dat kunnen ze doen door op 
jouw lege stoel te gaan zitten, maar daarmee komt hun eigen stoel na-
tuurlijk vrij en wordt die stoel direct jouw nieuwe doel.   
 
Als de ‘stoelenpakker’ een stoel inpikt, is wie nog staat de nieuwe ‘stoe-
lenpakker’. 

Stop het spel even en plaats hem eerst op een flinke afstand van de lege 
stoel, voordat je het spel hervat. 

“Maak vooral ook 
veel faalplezier,  

want zonder fouten 
kan je niet leren.”



Ervaar en simuleer

Bedenk en creëer een innoverende oplossing

Organiseer een warme actie



s

OPDRACHTEN
En dan nu het echte werk ! 

Download de Virtual Reality app in de Google Play Store 
of de Apple App Store en steek je smartphone  

in een van deze cardboards.

Kruip in de huid van een rolstoelgebruiker.   
Je hebt afgesproken op café met een vriend om samen iets  

te gaan drinken.  Maar in je rolstoel over slechte voetpaden en voorbij 
hindernissen rollen is minder gemakkelijk dan mensen denken.   

Ondertussen belt je vriend ook nog dat hij te laat is,  
dus sta je er even alleen voor.  

Op de koffie bij oma.  Gezellig, toch?  
Misschien ken je dat: samen met je ouders  

op bezoek gaan bij je grootmoeder en het gevoel hebben dat zij zich  
in een compleet andere leefwereld bevindt. Ze herkent jou niet  

en verwart je met iemand uit het verleden. Haar dementie speelt  
haar duidelijk parten. Hier ben jij je oma en beleef je de  

gedachtenspinsels en wat in het hoofd van oma omgaat terwijl haar zoon 
en kleindochter op bezoek zijn. Klinkt allemaal verwarrend? 

En kruip tot slot in de huid van een slechtziende.   
We nemen allemaal wel eens de trein.

Maar hoe afhankelijk ben je van geluid en van je omgeving  
wanneer je slechtziend of blind bent? Je staat op een druk perron  

in een treinstation, wachtend op je trein en op een vriendin  
waarmee je hebt afgesproken.  Tot je hoort dat je op het foute perron  

staat en je nog snel van perron moet wisselen. Nu ja, snel…  
Makkelijker gezegd dan gedaan als je zelf niets kan zien natuurlijk. 

Bespreek na met de hele groep : 
Hoe heb je de beperkingen ervaren? 

Wat viel je het meeste op bij elk filmpje? 
Wat zou kunnen helpen?

Tot nu toe had je de Switch-box nog niet nodig.   
Daar komt vanaf nu verandering in.  

Deze opdrachten doen je ervaren wat het betekent om te leven  
met een beperking.  Doe de oefeningen samen 

 en laat zo veel mogelijk deelnemers de tools concreet uitproberen.   
Organiseer voldoende tijd om de opdrachten na te bespreken 

 en te brainstormen over wat hun leven comfortabeler kan maken.



Traplopen
AANTAL SPELERS: MIN. 10

MATERIAAL: ZICHTBEPERKENDE BRIL, EVENTUEEL KUSSENS

Eén deelnemer draagt de zichtbeperkende bril.  Hij/zij moet nu op andere 
personen omhoog lopen. De eerste persoon die een trap vormt, steunt op 
zijn handen en knieën, daarna een andere (iets grotere) persoon in dezelf-
de hogere houding, dan in haasje-over-stand, . . . De wandelaar eindigt 
rechtopstaand op iemand zijn schouders.

Zorg dat de persoon door verschillende personen goed wordt vastgehouden, 
bijvoorbeeld ook door mensen die op een stoel staan. De personen die de 
deelnemers met de bril vasthouden, kunnen eventueel nog extra onder-
steund worden door andere helpers. 

Bespreek na.  Hoe voelde het?  Wat hielp je ?  Wat was het moeilijkste?

Bij de volgende opdrachten maak je gebruik van alle tools  
die in de Switch-box zitten.  

Hier kan je er voor kiezen om enkele deelnemers  
voor de rest van de dag of gedurende de hele activiteit  

een fysische bepreking te laten ervaren.
 

Vraag wie jarig is vandaag en/of wie het snelst jarig is.   
Vraag vervolgens wie laatst jarig was.  Zorg dat je drie personen  

aanduidt. Eén deelnemer draagt de hele dag een zichtbeperkende 
bril.  Een andere zit de rest van de dag in een rolstoel.   

De derde deelnemer draagt de simulator voor gangstoornissen.

Schipper,  mag ik overvaren ?
AANTAL SPELERS: MIN. 8

MATERIAAL: ZICHTBEPERKENDE BRIL, ROLLATOR, ROLSTOEL,  
WITTE STOK, SIMULATOR VOOR GANGSTOORNISSEN

Alle deelnemers worden individueel aan 1 kant van het terrein/ruimte 
geplaatst.  Zij moeten aan de overkant zien te geraken door de gegeven 
opdracht uit te voeren.  Indien ze hier niet in slagen, gaan ze aan de zijlijn 
zitten. 

OPDRACHTEN  

1.   Huppel naar de overkant. 

2.  Doe je schoenen uit.

3.  Beeld een olifant, …uit.

4.  Zing een liedje : kies zelf of zing …

5.  Bid het ‘Onze Vader’.

6.  Doe twee kledingstukken uit en maak een ketting  
 om aan de overkant te geraken.

7.  Maak een mooi portret van de begeleider 
 (tekening, beschrijf of maak een gedichtje).

8. Draai met je hoofd en zwaai met je armen.

9.  Steek al cirkelend over.

10.  Doe een kip na.

…

   



Schipper, mag ik overvaren ?  
variant

AANTAL SPELERS: MIN. 20
MATERIAAL:ZICHTBEPERKENDE BRIL, ROLLATOR,  

ROLSTOEL, WITTE STOK, SIMULATOR VOOR GANGSTOORNISSEN

Alle deelnemers worden in groepjes aan 1 kant van het terrein/ruimte 
geplaatst.  Zij moeten aan de overkant zien te geraken door de gegeven 
opdracht uit te voeren.  Zorg dat de deelnemers moeten overleggen en 
samenwerken om de opdrachten tot een goed einde te brengen.  Maak dat 
het uitvoeren een zekere uitdaging inhoudt.

 
OPDRACHTEN  

1.   Huppel arm in arm naar de overkant.

2.   Probeer door het gebruik van kranten, met z’n allen aan de overkant  

 te geraken zonder ze stuk te scheuren of ze de grond te laten raken.

3.  Beeld samen één olifant, …uit.

4.  Zing een liedje : kies zelf of zing …

5.  Ga naar de overkant zonder elkaar los te laten 

 en met maximum 2 handen en 2 voeten op de grond.

6.   Maak een klerenketting om aan de overkant te geraken.

7.   Maak een mooi portret van de begeleider 

 (tekening, beschrijf of maak een gedichtje).

8.  Maak een vierkant, cirkel en driehoek terwijl jullie oversteken.

9.  Maak een piramide en steek zo over.

…

Doe het tegenovergestelde
AANTAL SPELERS: MIN. 10

MATERIAAL: ZICHTBEPERKENDE BRIL, ROLLATOR, ROLSTOEL,  
WITTE STOK, SIMULATOR VOOR GANGSTOORNISSEN

De deelnemers lopen door de ruimte en doen het tegenovergestelde van wat 
jij zegt. Geef je opdrachten eerst langzaam, dan sneller. Sommige zijn 
simpel, zoals “loop snel”, andere zijn lastiger, zoals “buk”, want wat is het 
tegenovergestelde van bukken? Iedereen lost dat anders op. Het plezier 
zit in de verwarring en de verschillende oplossingen.

 
OPDRACHTEN  
1.   Kijk naar het plafond / om je heen / vermijd oogcontact

2. Loop langzaam / snel / nog sneller

3. Begroet niemand / begroet mensen heel vrolijk

4. Kruip / maak grote stappen

5. Loop vooruit / achteruit / in rechte lijnen / in cirkels

6. Bots tegen anderen op

7. Wees stil / schreeuw / praat staccato

8. Ga staan / liggen / buk / draai links

De jongeren hebben gevoeld 
dat je gelukkig wordt 

van anderen gelukkig te maken’  
(Ward, IMS Borgerhout)



The Black Box
AANTAL SPELERS: MIN. 5

MATERIAAL: EEN ZWARTE DOOS, PAPIER EN STIFTEN

Sluit de opdrachten af met the Black Box.  Er staat een zwarte doos in het 
midden van de tafel en iedereen schrijft hier een vraag op voor degene(n) 
die gewerkt hebben met één van de beperkingen.

Lees de vragen voor en bespreek deze in groep.

Na de bespreking schrijft iedereen in 1 zin een hoop op en op een ander 
papiertje een actie of oplossing op : wat zou de wereld van zorgbehoeven-
den comfortabeler maken?

Bespreek in groep en kies 1 actie/oplossing uit.

Op bezoek in de CM-winkel
AANTAL SPELERS: MIN. 2

MATERIAAL: PAPIER EN SCHRIJFGERIEF

De Goed thuiszorgwinkel van de CM biedt een uitgebreid gamma aan 
hulpmiddelen die het leven comfortabeler maken.  Breng een bezoek aan 
zo een winkel - nadat je een afspraak hebt gemaakt – en bespreek met hen 
welk gamma ze hebben en wat ze nog missen om hun patiënten te helpen.  
Vraag hen bij voorbeeld ook naar veel voorkomende problemen die opge-
lost moeten worden.  
  
Filter daaruit 1 vraag/probleemstelling en ga daarmee aan de slag !

R O L L E N S P E L L E N 
In dit laatste deel is het de bedoeling dat de deelnemers  

de wereld van zorgbehoevenden kunnen beleven  
in een beschermde setting om zo tot een conrete actie/oplossing 

te komen die hun wereld comfortabeler kan maken.

 
Om een rollenspel goed te begeleiden  
zijn er eerst enkele afspraken nodig. 

 

CASUS
OMSCHRIJF BIJ HET BEGIN DUIDELIJK WAT HET ROLLENSPEL IS, 

 ZODAT IEDEREEN HEEL GOED WEET WAT HEM OF HAAR TE DOEN STAAT.

VRIJWILLIGHEID
DE DEELNEMERS ZIJN VRIJ OM DEEL TE NEMEN AAN HET ROLLENSPEL.   

JE KAN HEN EEN JOKER GEVER OM TE ALLEN TIJDE TE STOPPEN  

ALS HET TE MOEILIJK VOOR HEN WORDT OF ALS ZE WILLEN STOPPEN.  

SPEL
HET ROLLENSPEL DUURT BEST NIET TE LANG.   

PROBEER VARIATIE TE BRENGEN IN DE ROLLENSPELEN  

EN METHODIEKEN AF TE WISSELEN.

CONCRETE AFSPRAKEN
DE BEGELEIDER MAG INGRIJPEN TIJDENS HET ROLLENSPEL.

OVERDRIJF NIET TE HARD.  PROBEER ZO WAARHEIDSGETROUW TE SPELEN.

VERGEET NIET DAT JE EEN JOKER HEBT : JE MAG ALTIJD STOPPEN.

BESPREEK NA !



CASUS 1      
Jullie zijn allemaal in het station.  Iedereen staat op het perron te wachten 
op de trein die er over 2 minuten aankomt.  Eén jongere zit in een rolstoel 
en heeft een begeleider bij die zegt dat hij de helling is vergeten om de 
hoek.  Hij/zij zegt maximum 1 minuutje nodig te hebben om die te gaan 
halen en loopt snel weg, nog voor de jongere iets kan zeggen.  De jongere 
kijkt een beetje in het rond en sneller dan gevreesd komt de trein aan.  Je  
begeleider is nog niet terug.  De treindeuren gaan open…   Wat nu ?
 
Duid 1 jongere aan die in de rolstoel gaat zitten, duid 1 begeleider aan, 
duid 1 iemand aan die de trein wil naspelen en de rest is passagier die 
staat te wachten op zijn trein.

SPEEL DE CASUS

NABESPREKING

1. De begeleider vat samen wat hij/zij gezien heeft en checkt even met  
 de persoon die in de rolstoel zit of dit zo was. 

2. Hoe voelde het voor jou?

3. Is het gegaan zoals je had verwacht?  Licht kort toe.

4. Waar ben je het meest van geschrokken?  Wat viel goed/beter mee?

5. Wat zou je kunnen helpen?

6. Vraag aan de groep: wat zou kunnen helpen in het algemeen.  

7. Hou een brainstorm en schrijf op wat mogelijke oplossingen zijn.

8. Kies er 1 uit en ga hiermee aan de slag !

Casus 2 
 
Vraag aan de groep wie het laatst jarig was en vraag aan die persoon of 
hij/zij een opdracht wil uitvoeren. Vraag vervolgens aan hem/haar om het 
lokaal te verlaten.   Maak een parcours door het lokaal en plaats hier en 
daar wat obstakels die het parcours moeilijk maken. Roep X terug binnen 
en leg uit dat het parcours afgelegd moet worden binnen de 3 minuten.

VOER DE OPDRACHT UIT
Laat de persoon terug naar buiten gaan.  Verplaats als groep de voorwer-
pen in het lokaal en de obstakels van daarnet.  Geef X nu een zichtbeper-
kende bril en start de opdracht opnieuw.  

BESPREEK NA: Je bent (niet) geslaagd voor de opdracht.  
1. Was het moeilijk?  
2. Wat maakte het moeilijk?  
3. Hoe voelde het voor je ?

Indien hij/zij de opdracht niet binnen de tijd heeft kunnen uitvoeren, 
geef dan een hulpmiddel en doe de opdracht opnieuw.

BESPREEK OPNIEUW NA. 
1. Hoe was het nu?
2. Hoe voelde je je deze keer?
3. Wat heeft je het meest getroffen/geraakt in de hele opdracht?
4. Wat zou jij nog hebben kunnen helpen?
5. Vraag aan de groep : wat zou kunnen helpen in het algemeen.  
6. Hou een brainstorm en schrijf op wat mogelijke oplossingen zijn.
7. Kies er 1 uit en ga hiermee aan de slag !



Casus 3
Vraag aan één van de deelnemers om de simulator voor gangstoornissen 
te dragen.  Maak vervolgens een wandeling door het dorp of door de stad.  

BESPREEK DE WANDELING UITGEBREID NA

1. De begeleider vat samen wat hij/zij gezien heeft en checkt even met  
 de persoon die de simulator voor gangstoornissen droeg of dit zo was. 

2. Hoe voelde het voor jou?

3. Is het gegaan zoals je had verwacht?  Licht kort toe.

4. Waar ben je het meest van geschrokken?  Wat viel goed/beter mee?

5. Wat zou je kunnen helpen?

6. Vraag aan de groep : Hoe voelde het voor jullie ?

7. Waar zijn jullie het meest van geschrokken ?   
 Wat viel voor jullie goed/beter mee?

8. Wat zou kunnen helpen in het algemeen?   

 Hou een brainstorm en schrijf op wat mogelijke oplossingen zijn.

9. Kies er 1 uit en ga hiermee aan de slag !

Casus 4
Organiseer een (namid)dag of een activiteit in het dorp of in de stad.  
Maak een wandeling door de stad en zorg dat er een groepje ‘hulpvrager’ 
is en een groepje ‘hulpbieder’.   De ‘hulpvragers’ maken gebruik van alle 
tools die in de Switch-box zitten en de ‘hulpbieders’ begeleiden de ‘hulp-
vragers’ gedurende de wandeling.  De ‘hulpbieders’ en de ‘hulpvragers’ 
wisselen ook eens van rol.

Combineer de wandeling met een bezoek aan een winkel : doe je bood-
schappen; ga iets drinken in een cafeetje.   Bespreek een leefdomein dat 
de leefwereld van zorgbehoevenden beïnvloedt en doe navraag hoe dit 
georganiseerd is en wat de regels zijn.  Hiervoor kan je naar een gemeen-
tehuis gaan, eens bij een vakbondskantoor binnen stappen, …b.v. hoe 
schrijf je je in als werkzoekende? Hoe lang duurt de wachtperiode?  Op 
welke vergoeding heb je recht? Enz.

BESPREEK DE WANDELING UITGEBREID NA 

1. Hoe was het voor jullie?

2. Hoe voelden julllie jullie daar bij?

3. Is het gegaan zoals jullie hadden had verwacht?  Licht kort toe.

4. Waar zijn jullie het meest van geschrokken?  Wat viel goed/beter mee?

5. Wat zou jullie kunnen helpen?

6. wat zou kunnen helpen in het algemeen?  Hou een brainstorm  
 en schrijf op wat mogelijke oplossingen zijn.

7. Kies er 1 uit en ga hiermee aan de slag !

Technologische innovatie in 
health care wordt gekoppeld aan 

maatschappelijk engagement, 
empathie en burgerzin.
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