Eindevaluatie Vitaliteit 2015
Vitaliteit
Vitaal werken is bevlogen en gezond werken. Medewerkers zijn gemotiveerd en energiek, waardoor
zij gezond, productief en met plezier hun werk kunnen doen. Op deze wijze zijn mensen duurzaam
inzetbaar. Een hoge vitaliteit is voor zowel de medewerker zelf als de UT van belang. Vitale
medewerkers zijn beter in staat om te gaan met alle veranderingen waar we tegenwoordig mee te
maken hebben, zoals toenemende werkdruk, continue veranderingen in organisatie en werk(wijze),
toenemende zorgtaken en een langer werkzaam leven.
Doel & Resultaten
Het doel van de projecten binnen vitaliteit is om op een laagdrempelige manier medewerkers zich
bewust te maken van hun levensstijl, de impact daarvan op hun vitaliteit en waar nodig informeren
over en faciliteren bij mogelijke aanpassingen.
In 2015 zijn de volgende activiteiten georganiseerd:






Gezonde week juni;
Gezonde week oktober;
Health check;
Stoelmassage;
Bedrijfssport.

De Gezonde Weken
De activiteiten vanuit GSW zijn in 2015 in een iets ander jasje gestoken. In plaats van de gebruikelijke
voorjaarsweek, gezonde week en winterweek organiseerde Gezond en Sterk op het Werk dit jaar
twee gezonde weken, waarvan de eerste van 2 t/m 4 juni. Deze 3 dagen stonden in het teken van
een lunchwandeling over de campus. Tussen 12.00-14.00 uur konden medewerkers tijdens de
wandeling hun lunch bij elkaar lopen door bij de verschillende kramen op de campus langs te gaan.
Bij deze kramen kregen medewerkers ook informatie over sport en ontspanning bij de UT en was het
mogelijk deel te nemen aan workshops, zoals klimmen bij de klimmuur en jongleren. In bijlage staat
het hele programma beschreven. Aan de lunchwandeling namen in totaal 110 medewerkers deel,
waarbij de woensdag duidelijk minder goed bezocht was.
In oktober is de tweede Gezonde Week georganiseerd. Gedurende de week konden medewerkers in
5 gebouwen terecht voor gezondheidstesten, voorlichting en advies. Daarnaast werden er nog
verschillende sportieve en ontspannende activiteiten georganiseerd. Het doel van de Gezonde Week
is om op een laagdrempelige manier bewustzijn bij medewerkers te creëren over een gezonde
leefstijl. De gezondheidsmetingen zijn een eyeopener voor veel mensen en een aanleiding om
veranderingen in de leefstijl aan te brengen. Daarnaast blijkt elk jaar weer een preventieve werking
van de metingen uit te gaan. Medewerkers met afwijkende waarden worden doorverwezen naar de
bedrijfsarts of huisarts, waardoor ernstige(re) gezondheidsklachten kunnen worden voorkomen.
Het aanbod bestond uit:
 Metingen cholesterol/glucose/bloeddruk dagelijks van 10.00-15.00 uur
 BMI & vetpercentage dagelijks van 12.00-13.30 uur
 Stresstest dagelijks van 12.00-13.30 uur
 Fysiotherapie dry needling & loopanalyses dagelijks van 12.00-13.30 uur
 Informatiekraam Fit50+ dagelijks van 12.00-13.30 uur

De tijd waarin metingen werden verricht is ten opzichte van vorig jaar verlengd met een half uur.
Net als voorgaande twee jaren is weer gebruik gemaakt van een inschrijfsysteem. Voordeel van het
inschrijfsysteem is een soepele doorloop gedurende de dag en geen piekmomenten. Door beide
maatregelen konden meer mensen terecht voor een meting. Er zijn in totaal 360 medewerkers
getest, dit is meer dan voorgaande jaren.
In totaal hadden 44 medewerkers een te hoog cholesterol, 10 medewerkers een te hoog glucose, 30
medewerkers een te hoge bloeddruk en 5 medewerkers een te lage bloeddruk. Ten opzichte van
voorgaande jaren zijn deze aantallen gelijk. Deze personen wordt geadviseerd om bij de huisarts de
meting nog eens te laten verrichten omdat het een moment opname is. Bij de BMI meting kwamen
in totaal 232 medewerkers voor een advies.
Health Check
In 2015 is de leeftijdscategorie 30-40 uitgenodigd voor de Health Check. In totaal zijn 788
uitgenodigd. Dit jaar wordt de Health Check voor het eerst uitgevoerd door het Sportcentrum.
Voorheen werd gebruik gemaakt van een samenwerking tussen HCC, Sportcentrum en Topvorm. In
verband met de overgang vond een deel van de uitvoering plaats begin 2016. De gegevens van de
Health Check zijn daarom nog niet bekend. Omdat de kosten bij het Sportcentrum lager zijn was het
dit jaar mogelijk om aan 370 medewerkers een Health Check aan te bieden in plaats van 300. Hiervan
is door 350 medewerkers gebruik gemaakt. De health check bestaat uit 3 onderdelen: een
biometrisch onderdeel met o.a. ECG, een fittest en een eindgesprek met een arts waarbij de
resultaten worden doorgenomen. Bij het eindgesprek word gewezen op de mogelijkheid om in te
schrijven voor een beweegadvies bij het Sportcentrum en het inloopspreekuur van de diëtiste.
Stoelmassage
Medewerkers maakten ook in 2015 volop gebruik van de stoelmassage. In totaal maakten 244
verschillende medewerkers gebruik van het aanbod, variërend van secretaresse tot hoogleraar. De
intekenlijst is altijd 2 maanden van tevoren al vol, dit voorziet duidelijk in een behoefte van de
medewerkers. Stoelmassage is bedoeld als preventieve maatregel. Veel mensen komen echter pas
op het moment dat zij al klachten hebben. De meest voorkomende klachten zijn: schouderklachten,
rugklachten, nekklachten, armklachten en hoofdpijn. Als oorzaken noemt men:







Langdurig zittend werken
Werkdruk, deadlines, targets, reorganisaties
Geen ergonomisch meubilair of hulpmiddelen
Werkplek niet ingesteld volgens ARBO normen
Sportblessures
Houdingsproblemen

Naast massage geeft de stoelmasseur oefeningen mee en instructie over de juiste werkhouding
zodat mensen weten welke maatregelen zij zelf kunnen nemen om klachten te voorkomen.
Bedrijfssport
In het Sportcentrum is de aanloop van UT medewerkers ook groot. In onderstaande tabel is te zien
hoeveel medewerkers gebruik maken van de verschillende onderdelen. Omdat het Sportcentrum
meeloopt met het collegejaar zijn de verschillende relevante perioden opgenomen, ook al komen die
niet overeen met een kalenderjaar.

Medewerker 1-2 p/wk.
Fitness
Buitenbad
Binnenbad

1 sept tm 31 dec
2015
667
376
183

Campus Card Medewerker (actief)
januari-augustus 14-15
Jaarkaart 15-16
Overige onderdelen
Futsal (interne comeptitie UT teams)
Volleybal (vrije inloop medewerkers)
Badminton
BHV Sport (begeleiding J. van Regteren)
ITC (ma/di/do/vr groepslessen)
Groepslessencard (€100 bijbetalen)

631
1229
15-16
100-120
20
10
30-40
50
78

In 2015 is gestart met de pilot Fit 50+, een speciaal aanbod voor oudere medewerkers. Het
programma bestond uit: lunchwandelen, easy shape, schaatsen, zwemmen, fitness, tennis, tai chi en
start to run. In totaal hebben 75 medewerkers deelgenomen. De pilot werd positief beoordeeld met
gemiddeld een 8,5.
Uitgaven
Voor vitaliteit was k€ 240 begroot. Op een aantal posten is minder uitgegeven dan begroot, op
andere posten meer. De grootste verschillen worden veroorzaakt door:
 Het niet aanbieden van een Winterweek. Door capaciteitsproblemen lukte het dit jaar niet
om drie actieweken te organiseren. We hebben ervoor gekozen om de minst uitgebreide
actieweek te laten vervallen;
 De health check kon aanzienlijk goedkoper worden aangeboden;
 Werk organisatieactiviteiten valt hoger uit door de extra toegekende k€ 15 compensatie van
de casemanager van Menzis;
 Overbruggingsfinanciering bedrijfssport valt hoger uit door de extra toegekende k€ 16.

Bijlage 1: Evaluaties Gezonde Weken
Evaluatie Gezonde week: Lunchwandeling 2-3-4 juni 2015
Inleiding
De activiteiten vanuit GSW zijn in 2015 in een iets ander jasje gestoken. In plaats van de gebruikelijke
voorjaarsweek, gezonde week en winterweek organiseerden Gezond en Sterk op het Werk dit jaar
twee gezonde weken.
De eerste gezonde week werd gehouden op 2 t/m 4 juni, dagelijks van 12.00-14.00 uur. Deze 3 dagen
stonden in het teken van een lunchwandeling over de campus. Tijdens de wandeling konden
medewerkers hun lunch bij elkaar lopen door bij de verschillende kramen langs te gaan. De route
was ongeveer 2 kilometer lang en liet de deelnemers verschillende high lights op de Campus zien. De
wandeling begon bij de speciaal daarvoor ingerichte kraam, naast de Faculty Club. Deelnemers
ontvingen daar een broodtrommel met Gezonde Week opdruk, met daarin een routekaartje. Naast
de routekaart werd de route ook aangeduid met bordjes.
Het aanbod

De kramen werden bezet door UT afdelingen op het gebied van gezondheid en ontspanning:
 Faculty Club: De wandeling startte bij de Faculty Club. Deelnemers ontvingen daar een
Gezonde Week broodtrommel. De Faculty Club had aspergesoep gemaakt en deelde een
flyer uit ter promotie van de Faculty Club. Vanuit de Faculty Club begonnen de deelnemers
aan de wandeling.
Sportcentrum: Het Sportcentrum stond in samenwerking met klim- en alpinisten vereniging
TSAC bij de buitenklimwand. De deelnemers konden bij de kraam informatie over het
sportaanbod meenemen en er was voor iedereen keuze uit twee belegde broodjes. De
mogelijkheid bestond om onder begeleiding van TSAC de klimwand te gebruiken. Er werd
door ongeveer 25-30 mensen gebruik van gemaakt.
 Vrijhof Cultuur: Voor het Vrijhof Cultuurcentrum was dit een mooie kans om het vernieuwde
openluchttheater te laten zien. Door SHOT (studenten harmonie orkest) en CatchUp
(studenten jongleervereniging) zijn hier op woensdag en donderdag optredens verzorgd
waar medewerkers aan deel konden nemen of naar konden luisteren. Helaas had het Vrijhof
Cultuurcentrum geen studentenvereniging bereid gevonden om op dinsdag een optreden te
verzorgen. De dames van de Vrijhof hadden allerlei flyers op de kraam liggen die de
deelnemers mee konden nemen en er was voor iedere deelnemer een stuk fruit.
Fysiotherapiepraktijk TopvormTwente: Op het O&O plein stond de stand van
TopvormTwente. De fysiotherapiepraktijk bood aansluitend aan deze Gezonde Week een
cursus ‘Werken aan topvorm’ aan waarvoor medewerkers zich in konden schrijven bij de
kraam. Er hebben 6 medewerkers deelgenomen aan de cursus. Daarnaast gaf
psychosomatisch therapeut Liesbeth van Meurs de deelnemers een opdracht mee naar huis
met de thema’s: Hoe ontspan jij? Wat zijn je energie vreters? Wat zijn je energie gevers? Met
deze opdracht konden de deelnemers (onder het genot van een gezonde Smoothie) terug
naar hun werkplek, want het einde van de wandeling was op het O&O plein.
 Twentse Vrouwenloop informatiemarkt: Op donderdag 4 juni was er in het Atrium in de
Bastille een Twentse Vrouwenloop informatiemarkt met allerlei kramen op het gebied van
kleding, loopscholing, schoenadvies, voeding ed. Er is hier een goede samenwerking in
gezocht door de informatiemarkt te promoten gedurende de PR van de Lunchwandeling.
Door het mooie weer op de donderdag verbleven veel medewerkers buiten, daardoor
bezochten niet alle deelnemers ook de informatiemarkt in het Atrium.

Deelname
Voor een eerste keer dat deze activiteit georganiseerd werd was de deelname behoorlijk. Er is
bewust voor gekozen om de activiteit eerst 3 dagen aan te bieden om te zien hoe de opkomst was.
De woensdag was iets minder goed bezocht. Voor een volgende editie is wellicht de maandagdinsdag-donderdag een betere optie.
Promotie
Voor de communicatie/promotie is gebruik gemaakt van verschillende middelen:
Flyer Gezonde Week medewerkers, dit jaar is er voor gekozen om de flyer weer op werkadres
te versturen.
Website Gezond en Sterk op het Werk
Aankondiging in de medewerkers nieuwsmail
LED scherm bij oprijden Campus
Deelname

Aan de Lunchwandeling namen in totaal 110 medewerkers deel.
- Dinsdag 40 deelnemers
- Woensdag 28 deelnemers
- Donderdag 42 deelnemers
Met deze aantallen kan er teruggekeken worden op een geslaagde eerste editie van de Gezonde
Week Lunchwandeling!

Evaluatie Gezonde Week 5-9 oktober 2015
Inleiding
De activiteiten vanuit GSW zijn in 2015 in een iets ander jasje gestoken. In plaats van de
gebruikelijke voorjaarsweek, gezonde week en winterweek organiseerde Gezond en Sterk op het
Werk dit jaar twee gezonde weken.
1.

Na de Gezonde Week Lunchwandeling van 2 t/m 4 juni is de tweede Gezonde Week
georganiseerd van 5 t/m 9 oktober. Tijdens deze week konden medewerkers in 5 gebouwen
terecht voor gezondheidstesten, voorlichting en advies. Daarnaast zijn er nog verschillende
sportieve en ontspannende activiteiten georganiseerd.
Het doel van de Gezonde Week is om op een laagdrempelige manier bewustzijn bij medewerkers
te creëren over een gezonde leefstijl. De gezondheidsmetingen zijn een eyeopener voor veel
mensen en een aanleiding om veranderingen in de leefstijl aan te brengen. Daarnaast blijkt elk
jaar weer een preventieve werking van de metingen uit te gaan. Medewerkers met afwijkende
waarden worden doorverwezen naar de bedrijfsarts of huisarts, waardoor ernstige(re)
gezondheidsklachten kunnen worden voorkomen.
Het aanbod in de Gezonde Week
Het aanbod van de testen is grotendeels gelijk gebleven aan voorgaande jaren. Hierdoor is het
voor de medewerkers mogelijk om resultaten te vergelijken. Het aanbod bestond dit jaar uit 5
kramen in de gebouwen Carré, Horst, ITC, Ravelijn en Spiegel. Elke dag rouleerden de testen
waardoor je dagelijks in ieder gebouw een andere test kon doen. Het aanbod bestond uit:

Metingen cholesterol/glucose/bloeddruk dagelijks van 10.00-15.00 uur
Human Capital Care in samenwerking met diëtistenpraktijk Voedingconditie

BMI & vetpercentage dagelijks van 12.00-13.30 uur
Diëtistenpraktijk Voedingconditie

Stresstest dagelijks van 12.00-13.30 uur
Psychosomatisch therapeut Liesbeth van Meurs

Fysiotherapie dry needling & loopanalyses dagelijks van 12.00-13.30 uur
Fysiotherapiepraktijk Topvorm Twente

Informatiekraam Fit50+ dagelijks van 12.00-13.30 uur
Sportcentrum UT
2.

Promotie
Voor de communicatie/promotie is gebruik gemaakt van verschillende middelen:
 Flyer Gezonde Week verspreid op adres
 Posters in de gebouwen
 Website Gezond en Sterk op het Werk
 Aankondiging in de medewerkers nieuwsmail
 Uitdelen van fruit in de verschillende gebouwen
 Banners met GEZONDE WEEK
 LED scherm bij oprijden Campus
3.

Gezondheidstesten en voorlichting
Dit jaar is er samengewerkt met Human Capital Care, diëtistenpraktijk Voedingconditie,
Fysiotherapiepraktijk Topvorm Twente en het Sportcentrum. Deze samenwerking is goed
verlopen.

4.

Metingen cholesterol/glucose/bloeddruk
De medewerkers van HCC verrichtten de metingen van het cholesterol, glucose en bloeddruk.
Diëtiste Titia van der Stelt gaf, indien gewenst, na afloop van de metingen een (voedings)advies.
De metingen zijn ten opzichte van vorig jaar verlengd met een half uur, de metingen vonden
plaats tussen 10.00-15.00 uur.
Net als voorgaande twee jaren is het inschrijfsysteem weer toegepast. Door per persoon 5
minuten in te plannen, konden er per dag 60 medewerkers getest worden. Voordeel van het
inschrijfsysteem was een soepele doorloop gedurende de dag en geen piekmomenten. De
medewerkers van HCC hebben dit ook als zeer prettig ervaren. Er werden gemiddeld ongeveer
10 medewerkers tussendoor getest. Er zijn in totaal 360 medewerkers getest, dit is meer dan
voorgaande jaren.
De resultaten van de metingen werden net als voorgaande jaren in een rapportje geschreven en
meegegeven, waardoor medewerkers een aantal jaren achtereen de resultaten kunnen
bijhouden.
Bevindingen:
Er hadden in totaal 44 medewerkers een te hoog cholesterol, 10 medewerkers een te hoog
glucose, 30 medewerkers een te hoge bloeddruk en 5 medewerkers een te lage bloeddruk. Ten
opzichte van voorgaande jaren blijven deze aantallen gelijk. Deze personen wordt geadviseerd
om bij de huisarts de meting nog eens te laten verrichten omdat het een moment opname is.
BMI & vetpercentage
Omdat het vorig jaar als prettig werd ervaren dat de BMI en vetpercentage bij een aparte kraam
werden gemeten is daar dit jaar wederom voor gekozen. Diëtiste Jorien van praktijk
Voedingsconditie heeft de metingen als zeer positief ervaren en er was veel aanloop tijdens de
uren dat zij aanwezig was dagelijks (12.00-13.30 uur). Gedurende 5 dagen kwamen er 232
medewerkers voor een advies. Dit waren er gemiddeld 46 per gebouw, +- 15 meer dan vorig
jaar. De diëtiste gaf aan dat er voornamelijk veel vrouwen aangaven dat zij het vervelend
vonden dat deze meting in de centrale hal wordt gedaan, zij zouden dit liever in een
afgeschermde ruimte doen.
BMI
Vet%
Totaal
laag
goed hoog laag
goed hoog
Carré
3
42
9
3
38
13
54
Horst
1
30
12
1
29
13
43
ITC
5
41
20
9
28
28
66
Ravelijn
0
44
4
5
32
6
48
Spiegel
1
13
7
2
9
10
21

Stresstest
Er is door psychosomatisch therapeut Liesbeth van Meurs een korte stresstest afgenomen. Door
het geven van kleine opdrachtjes ging Liesbeth het gesprek aan met de medewerker. De
opdrachten hadden betrekking op energie gevers, energie vreters, ontspanning, en de
beweegnorm. De stresstest werd afgenomen tussen 12.00-13.30 uur. De aanloop naar de kraam
liep continue door.
Fysiotherapie
Fysiotherapiepraktijk Topvorm Twente is dagelijks tussen 12.00-13.30 uur in de gebouwen
geweest. Op maandag, woensdag en vrijdag konden medewerkers een loopanalyse ondergaan.
Zowel de sportieve als recreatieve loper kon hier terecht. Op dinsdag en donderdag werd er bij
de kraam informatie gegeven over de behandelmethode dry needling.

ITC
Ravelijn
De Horst
Carré
De Spiegel

Loopanalyse
Dry needling
Loopanalyse
Dry needling
Loopanalyse

Aantal medewerkers
Hardlopen 12
Wandelen 4
5
Hardlopen 6
Wandelen 1
7
Hardlopen 6
Wandelen 0

Totaal 41 medewerkers
16
5
7
7
6

Aanbod Fit50+
Op maandag 5 oktober is het aanbod Fit50+ voor de periode okt t/m januari gestart. Dit was een
mooie aanleiding om het aanbod te promoten bij de kraam. Sportcentrum medewerker Job van
Regteren stond dagelijks bij de kraam met informatie over het aanbod. Omdat de doelgroep 50+
een kleinere groep medewerkers beslaat, was deze kraam niet zo druk als de andere kramen. Er
zijn uit de promotie nog een tiental inschrijvingen voort gekomen. Het doel van de promotie van
het aanbod is dus geslaagd.
Nazorg
Medewerkers met afwijkende waarden of uitgebreide vragen kregen in de Gezonde Week een
afspraak mee voor een consult. De inloopspreekuren van de Fysiotherapeut en Diëtiste werden
hierbij gepromoot. HCC heeft medewerkers met afwijkende waarden doorverwezen naar de
huisarts of kregen een controleafspraak bij HCC.

5.

Overige activiteiten
Naast de gezondheidsmetingen bestond het aanbod uit nog 5 activiteiten. Voor een deel is
hierbij aangehaakt op het bestaande aanbod van sport en cultuur.

6.

Science and Cooking
Aantal deelnemers: 34
Dit jaar is de samenwerking met Studium Generale opgezocht en vonden er een tweetal
activiteiten aansluiting bij de Gezonde Week. Science and Cooking was daar een van. Tijdens
deze avond in de Vrijhof gaf Prof. Michael Brenner (Glover Professor of Applied Mathematics
and Applied Physics and Harvard College Professor) een college over koken en wetenschap, in
samenwerking met de Faculty Club. De avond werd erg goed bezocht, 34 medewerkers meldden
zich aan via onze site.
In de serie kopzorgen: Psychoses door Iris Sommer
Aantal deelnemers: 6
De tweede Studium Generale activiteit was de lezing over Psychoses, dit was een van de drie
lezingen uit de serie kopzorgen. Vanuit de Gezonde Week kwamen 6 aanmeldingen voor deze
activiteit. Deze activiteit heeft niet plaatsgevonden vanwege afwezigheid van de spreekster. De
deelnemers zijn hierover geïnformeerd.
Mountainbike clinic voor beginners
Aantal deelnemers: 25
Deze mountainbike clinic werd verzorgd door voormalig profrenner Maarten Nijland.
Aansluitend aan werktijd werd er gestart bij het Sportcentrum, waar Maarten de leenfietsen
inclusief valhelmen klaar had staan. Na een aantal balans en techniek oefeningen werd de MTB
route van Enschede deels verreden (de MTB route loopt over de UT). Onderweg was er gezorgd
voor een pauze moment met wat lekkers. Het maximum aantal deelnemers van 25 was snel
bereikt. De reacties uit de groep waren erg enthousiast, veel deelnemers wilden na de Gezonde

Week vaker gaan mountainbiken. De interesse in een vervolg clinic was erg groot. Vanuit de
groep werd er gevraagd of er een korte mountainbike cursus opgestart kan worden.
Voorstelling: Toptalent van de toekomst, La Isla Bonita
Aantal deelnemers: 4
Ook is er dit jaar weer de samenwerking gezocht met Vrijhof Cultuur. De voorstelling La Isla
Bonita was dé kans om als eerste kennis te maken met het toptalent van nu! Voor de
voorstelling meldden 4 medewerkers zich aan.
Gedurende de hele week: Expositie Jelle de Graaf, Plastic Fantastic
In de Vrijhof exposeerde Jelle de Graaf. Jelle de Graaf werkt met groot plastic afval van
bijvoorbeeld bedrijven. Knalkleurige plastic tonnen, watercontainers etc. worden gerecycled tot
bijvoorbeeld een 4 meter hoge blauwe reus, een gigantische schorpioen, Pegasus, dinosaurus of
metershoog kanon. De expositie duurde een langere periode, de Gezonde Week maakte gebruik
van deze expositie door hem in de aanbod mee te nemen. Omdat er vrije inloop was, is het niet
duidelijk hoeveel medewerkers de expositie hebben bezocht.
Fruit en gezond aanbod kantines
In de 5 hoofdgebouwen is er, zoals gebruikelijk de laatste jaren, fruit op de kramen neergezet.
Omdat er andere jaren op woensdag al geen fruit meer bij de kramen was, zijn er 4500 stuks
fruit dit jaar verspreid bezorgd over de maandag, dinsdag en donderdag. Hierdoor was er
dagelijks fruit op de kramen aanwezig.
Evenals voorgaande jaren heeft Sodexo (en ITC: Prorest) dit jaar een gezond aanbod verzorgd in
het kader van de Gezonde Week. Iedere dag hadden zij een gezonde special zoals gezonde
broodjes en (fruit)salades.

7.

Conclusie
De Gezonde Week is weer goed bezocht. De metingen in de gebouwen blijven populair en goed
bezocht. De preventieve werking van de Gezonde Week heeft zich wederom bewezen door de
verschillende medewerkers die na doorverwijzing van dietiste, fysiotherapeut of
arboverpleegkundige onder medische behandeling zijn gekomen. De samenwerking tussen de
werkgroep GSW en de verschillende interne en externe partijen is goed verlopen. De
samenwerking met Studium Generale is zeker voor herhaling vatbaar.

8.

Bijlage 1: Flyer Gezonde Week

Bijlage 2: Poster Gezonde Week

