Gezondheid en dagelijks leven

Cosanvlaamsfran
Beschrijving van het project
De gezondheidszorg en socialezekerheidsstelsels staan voor grote uitdagingen: financiering, geografische
en financiële toegankelijkheid van de gezondheidszorg, veroudering van de bevolking, enz.
Dit project verbetert het dagelijkse leven van de burgers in de grensregio door ze een kwaliteitsvolle
gezondheidszorg te waarborgen. Zo zijn de partners voorstander van een grensoverschrijdend zorgbeleid waarin de beide regio’s elkaar aanvullen. Ze willen met name het zorgaanbod delen en nog meer
samenwerkingsacties opzetten. Daarnaast willen ze de toegang tot de gezondheidszorg verbeteren door
een administratieve vereenvoudiging in te voeren, de zorgverleners in een netwerk te brengen en de procedures op elkaar af te stemmen.

Acties
De behoefte aan gezondheidszorg stopt niet aan de grens. Het zijn de behoeften van de bevolking in een
bepaalde regio die bepalen welke zorg en toegang tot gezondheidszorg nodig zijn. Vanuit de overtuiging dat deze benadering relevanter is en meer samenhang vertoont, delen de partners de grensregio in
zorgbekkens in.
Op dezelfde manier stellen ze zorgnetwerken samen volgens aandoeningen en behandelingen. Concreet
betreft het zorginstellingen die overeenkomsten sluiten om de transfer van patiënten, hun begeleiding, de
continuïteit van de zorgverlening, enz. te regelen.
En de partners gaan nog een stap verder. Zo kunnen, dankzij een overeenkomst tussen beide regio’s
omtrent het verlenen van dringende medische hulp in de grensregio, Franse en Belgische MUG-diensten in
beide landen opereren. De partners begeleiden de uitvoering van de overeenkomst en voeren een eerste
evaluatie uit. Vervolgens bestuderen ze de mogelijkheid om de overeenkomst uit te breiden.

Gegevens
E-mail: ofbs@cram-nordpicardie.fr
Website: www.ofbs.eu

Projectpartners
• Projectleider

frans-belgisch gezondheidsobservatorium
Avenue Willy Brandt, 556
F - 59777 Euralille
Tel.: +33-(0)3.20.05.74.00
E-mail: ofbs@cram-nordpicardie.fr

• Partners / geassocieerde partners

Landsbond der Christelijke Mutualiteiten
B – 1031 Bruxelles
Tel.: +32-(0)2.246.39.22
E-mail: henri.lewalle@mc.be
Nationaal Verbond van Socialistische
Mutualiteiten
B – 1000 Bruxelles
Tel.: +32-(0)2.515.05.87
E-mail: alain.coheur@mutsoc.be
Caisse Régionale d’Assurance maladie Nord Picardie (vanaf 31 maart 2010)
F – 59662 Villeneuve d’Ascq
Tel.: +33-(0)3.20.05.74.37
E-mail: claire.filipiak@cram-nordpicardie.fr
Agence Régionale de santé Nord-Pas de Calais
(vanaf 1 april 2010)
F - 59777 Euralille
Tel.: +33-(0)3.62.72.79.03
E-mail: laurent.lourme@ars.sante.fr
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Financiële gegevens
Totaal budget: 492.888 EUR
Aandeel EFRO: 252.738 EUR
Looptijd: 1 januari 2008 – 31 december 2013

De resultaten van het project kunnen geraadpleegd worden op de volgende webpagina
http://www.interreg-fwvl.eu/nl/prj/23.html

Interreg doet grenzen vervagen
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