Samenwerking

FRANS - VLAAMS

(2 fases)

FRANS - WAALS

Samenwerking

COMPLEMENTARITEIT IN
DE GEZONDHEIDSZORG

Oprichting en installatie van
een platform ter ondersteuning
van de grensoverschrijdende
netwerken van instanties en
methodes voor de bevordering
van de gezondheid (2 fases)
Educa-Santé
Avenue Général Michel, 1B
B-6000 Charleroi
Observatoire Franco-Belge de la Santé (OFBS)

Tel.: 00 32 71 30 14 48

11 allée Vauban

E-mail: doc@educasante.org

F- 59662 VILLENEUVE D’ASCQ cedex
Tél : 00 33 3 20 05 30 36

Partners | Santé Communauté Participation (W), Comité Régional

E-mail: ofbs@cram-nordpicardie.fr

d’Education pour la Santé du Nord-Pas de Calais (F) en
Réseau des Actions Locales de Santé Nord-Pas de Calais (F).

Partners | Caisse Régionale d’Assurance Maladie de Nord-Picardie (F) het Nationaal Intermutualistisch College van België (N.I.C.) vertegenwoordigd door de Landsbond der Christelijke Mutualiteiten (VL).

Totaal budget | € 491.415,00 waarvan € 219.553,50 EFRO
Website | www.ofbs.eu

Doelstelling

Totaal budget | € 1.213.543,93 waarvan € 485.417,59 EFRO
Website | www.euroreg-promosante.org

Doelstelling
Het project heeft tot doel een platform op te richten dat de
gezondheidsbevordering ondersteunt door de kennis en de
middelen die in het gebied aanwezig zijn in een netwerk onder

Het doel van dit project is het garanderen en bevorderen van de

te brengen. Om die doelstelling te bereiken, worden ervaringen

toegankelijkheid van de gezondheidszorg voor de mensen die

en methodes uitgewisseld en worden bewustmakingsacties en

in de grenszone wonen. Dit wordt bereikt door informatieloket-

grensoverschrijdende ontmoetingen georganiseerd tussen de

ten te installeren, brochures uit te geven en opleidingen voor het

instanties die een rol spelen bij de gezondheidsbevordering.

personeel te organiseren. In een andere actie worden samenwer-

Ook organiseert het project opleidingen over de hulpmidde-

kingsovereenkomsten aangegaan over de toegankelijkheid van het

len die aan beide kanten van de grens gebruikt worden. Een

zorgaanbod, en meer bepaald voor de behandeling van specifieke

nieuwsbrief die onder alle betrokken instanties verspreid wordt

ziektebeelden en het gezamenlijke gebruik van specifieke zorg-

en een ver doorgevoerd gebruik van de ICT-middelen geven dit

voorzieningen en zorghandelingen.

platform een meerwaarde.

