Gezondheid en dagelijks leven

COSANTRAN
Beschrijving van het project
Het project heeft als voornaamste doel het dagelijkse leven van de burgers in de Frans-Belgische grensstreek
verbeteren door een kwaliteitsvolle gezondheidszorg te waarborgen. Daarom moedigen de partners FransBelgische samenwerkingsvormen op het vlak van gezondheidszorg aan.
Zo kunnen de patiënten in de grensregio zich aan de andere kant van de grens laten behandelen, daar
genieten van diensten en geavanceerde technologie, terwijl de kosten worden gedragen door het stelsel
van sociale zekerheid in eigen land. Om hun middelen te verdelen hebben de Franse en Belgische instellingen, binnen de Frans-Belgische raamovereenkomst over gezondheidszorg, partnerschapsovereenkomsten
gesloten ten voordele van de bevolking in de grensregio.

Acties
Het Frans-Belgische observatorium voor gezondheid (Observatoire transfrontalier franco-belge de la santé
of OFBS) werd opgericht als centraal informatie- en coördinatiepunt van grensoverschrijdende acties rond
gezondheidszorg. Als referentiepunt adviseert het observatorium overheden, de Europese Commissie en
plaatselijke, regionale en nationale instanties omtrent de Frans-Belgische grensoverschrijdende samenwerking op het vlak van gezondheidszorg.
De OFBS streeft ernaar de regio van de nodige structurele instrumenten te voorzien. Het observatorium
brengt actoren in de gezondheidszorg uit de volledige grensoverschrijdende regio samen.
Om actoren die geïnteresseerd zijn in een samenwerking met elkaar in contact te brengen, worden er grensoverschrijdende forums georganiseerd tussen ziekenfondsen, ziekenhuizen, gezondheidsobservatoria en
regelgevende en toezichthoudende instanties.
De evolutie van de nationale en communautaire wetgeving met betrekking tot toegang tot gezondheidszorg wordt ook voor de grensregio opgevolgd. Voor de uitvoering van de Frans-Belgische raamovereenkomst wordt een juridisch steunpunt in het leven geroepen, dat ook advies verleent aan de initiatiefnemers
van grensoverschrijdende projecten.
Er wordt een rapport opgemaakt over de rechten van de patiënt, waarbij extra aandacht gaat naar de
grensoverschrijdende facetten (bv. medische aansprakelijkheid, toegang tot medische dossiers, exporteerbaarheid van de statuten van professionals in de gezondheidszorg, grensoverschrijdend vervoer, enz.).
Deze informatie wordt verspreid onder patiënten, dienstverleners en verzekeringsinstellingen.
Dankzij talrijke opleidingen ontstaat er een grensoverschrijdend netwerk van deskundigen (zorginstellingen en zorgverleners, rusthuizen en instellingen voor personen met een handicap, ziekenfondsen, enz.).
Alle actoren uit de sector van de gezondheidszorg en de medisch-sociale sector worden op de hoogte
gehouden van de vooruitgang van de Frans-Belgische projecten en van de Europese regelgeving ter zake.
Er worden zowel algemene als sector- en vakgerichte (bv. huisartsen) communicatieacties op touw gezet.

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

COSANTRAN
Projectpartners
• Hoofdpartner

frans-belgisch gezondheidsobservatorium
556, Avenue Willy Brandt
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
Agence Régionale de Santé Nord-Pas de Calais
F - 59777 Euralille
Tel.: +33-(0)3.62.72.79.03
E-mail: laurent.lourme@ars.sante.fr
Caisse Régionale d’Assurance Maladie du NordEst
F - 54073 Nancy Cedex
Tel.: +33-(0)3.26.61.23.11
E-mail: katia.haquin@cram-nordest.fr
Caisse primaire d’Assurance Maladie des Ardennes
F - 08101 Charleville-Mézières cedex
Tel.: +33-(0)3.24.33.73.85
E-mail: jean-luc.loison@cpam-charleville.cnamts.fr
landsbond van de onafhankelijke ziekenfondsen
B - 1150 Bruxelles
Tel.: +32-(0)2.778.94.18
E-mail: christian.horemans@mloz.be
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Financiële gegevens
Totaal budget: 1.131.356 EUR
Aandeel EFRO: 571.430,50 EUR
Looptijd: 1 januari 2008 – 30 september 2013

De resultaten van het project kunnen geraadpleegd worden op de volgende webpagina
http://www.interreg-fwvl.eu/nl/prj/41.html
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