
BEOOGDE DOELSTELLINGEN 
VAN DE PROJECTEN
De doelstelling van de projecten COSANTRAN, 
COSANWALFRAN en COSANVLAAMSFRAN bestaat 
erin om de samenwerking tussen ziekenhuizen en 
ziekteverzekeringen te organiseren, te structureren en 
te regelen om de toegang tot gezondheidszorg voor de 
bevolking in het grensgebied te vergemakkelijken. Het 
systeem wordt versterkt door de samenwerking tussen de 
diensten voor medische noodhulp in het hele grensgebied, 
de interventie van de MURD uit de buurlanden en de 
financiële regeling van die interventie.

Het project wil vooral een antwoord vinden op de 
behoeften van de bevolking in het grensgebied, waar 
weinig gezondheidsprofessionals actief zijn en bepaalde 
instellingen onvoldoende uitgerust zijn.

EERSTE RESULTATEN
Sinds de start van de projecten COSANTRAN, 
COSANWALFRAN en COSANVLAAMSFRAN werden 
verschillende initiatieven op poten gezet:

•  Samenstelling van 5 georganiseerde zones voor 
toe gang tot de zorgverlening, die de toegang 
tot de gezondheidszorg voor de lokale bevolking 
aan de verschillende kanten van de grens moeten 
vergemakkelijken.

•  Grensoverschrijdende interventies van de ‘MURD’ 
(Mobiele Urgentie- en Reanimatiedienst).

•  Ontwikkeling van de afdeling oncologie en de urologische 
samenwerking tussen het regionaal ziekenhuis van 
Bergen en het ziekenhuis van Maubeuge.

•  Gesprekken tijdens ontmoetingen met de dienst-
verleners en de patiënten in elke zone en samen
stelling van brochures over de toepassing van de 
grensoverschrijdende gezondheidsconventies.
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Grondgebied gedekt door het project
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PROJECTEN

DEELPROGRAMMA’S

PROJECTLEIDERS           

CONTACTPERSONEN

AANTAL 
PROJECTPARTNERS

BUDGETTAIRE ELEMENTEN   

COSANTRAN

Tripartiet

Observatoire Franco
Belge de la Santé OFBS 
(Groupement Européen 
d’Intérêt Economique)

Henri LEWALLE
+32 476 22 30 97
henri.lewalle@mc.be

5 projectpartners 
•  OFBS
•  Nationaal Intermutualis

tisch College van België 
vertegenwoor digd door de 
LCM*

•  Nationaal Intermutualis
tisch College van België 
vertegenwoor digd door de 
NVSM**

•  Caisse Régionale 
d’Assurance maladie  
NordPicardie

•  Caisse Régionale 
d’Assurance maladie  
du NordEst

1 geassocieerde 
projectpartner 
•  Landsbond van 

de Onafhankelijke 
Ziekenfondsen

€ 571 431 
(gemobiliseerd EFRObedrag)

€ 1 131 356  
(totale kostprijs van  
het project)

COSANWALFRAN

FransWaals

Observatoire Franco
Belge de la Santé OFBS 
(Groupement Européen 
d’Intérêt Economique)

Vanessa CARETTE
+33 3 26 61 23 11
vanessa.carette@carsatnordest.fr

5 projectpartners 
•  OFBS
•  Landsbond der Christelijke 

Mutualiteiten (LCM)
•  Nationaal Verbond van 

Socialistische Mutualiteiten 
(NVSM)

•  Caisse Régionale 
d’Assurance maladie Nord
Picardie

•  Caisse Régionale 
d’Assurance maladie du 
NordEst

1 geassocieerde 
projectpartner 
•  Landsbond van 

de Onafhankelijke 
Ziekenfondsen

€ 394 543  
(gemobiliseerd EFRObedrag)

€ 783 086  
(totale kostprijs van  
het project)

COSANVLAAMSFRAN

FransVlaams

Observatoire FrancoBelge de 
la Santé OFBS (Groupement 
Européen d’Intérêt 
Economique)

Laurent LOURME
+33 3 20 05 74 37
Laurent.LOURME@ars.sante.fr

4 projectpartners 
•  OFBS
•  Landsbond der Christelijke 

Mutualiteiten (LCM)
•  Nationaal Verbond van 

Socialistische Mutualiteiten 
(NVSM)

•  Caisse Régionale 
d’Assurance maladie  
NordPicardie

1 geassocieerde 
projectpartner 
•  Landsbond van de 

Onafhankelijke Ziekenfondsen

€ 252 788  
(gemobiliseerd EFRObedrag)

€ 493 938  
(totale kostprijs van  
het project)

*Landsbond der Christelijke Mutualiteiten (LCM)  **Nationaal Verbond van Socialistische Mutualiteiten


