Gezondheid en dagelijks leven

COSANWALFRAN
Beschrijving van het project
De partners willen het dagelijkse leven van de burgers in de Frans-Belgische grensregio verbeteren door
een kwaliteitsvolle gezondheidszorg te waarborgen. Een eerste belangrijke stap is gezondheidszorg
dichtbij huis aanbieden. Een betere kwaliteit in de dienstverlening wordt verzekerd door een nauwere
samenwerking en een uitwisseling van goede praktijken. Financieel, ten slotte, beogen de partners een
vlotte terugbetaling van medische uitgaven en een goedkopere gezondheidszorg dankzij schaalvoordelen.
Om gezondheidszorg dichtbij huis te kunnen aanbieden, werken de partners aan een grensoverschrijdend
regionaal gezondheidsbeleid. Hierdoor kunnen ze complementaire diensten leveren zowel wat betreft zorg
in ziekenhuizen als ambulante zorgdiensten, geestelijke gezondheidszorg en de zorg voor bejaarden en
gehandicapten.
Globaal komt het er op neer dat de partners over de grenzen heen samenwerken en dus het Europese
integratieprincipe toepassen.
Meer concreet moet dit project het mogelijk maken om gezamenlijk diensten aan te bieden en de samenwerking nog uit te breiden zodat de infrastructuur en inrichtingen nog rationeler worden ingezet en de
toegang tot de gezondheidszorg nog beter verloopt.

Acties
Om deze strategie uit te voeren, delen de partners de grensoverschrijdende regio in zones in, waarbij ze
per zone definiëren welke voorzieningen nodig zijn om een kwaliteitsvolle gezondheidszorg te waarborgen.
Op het gebied van dringende medische hulp in de grensregio helpen de partners bij de uitvoering van een
overeenkomst van de Mobiele Urgentiegroep (MUG) en evalueren ze de werking van de overeenkomst. In
een tweede fase wordt de overeenkomst uitgebreid.
Vervolgens brengen ze het zorgaanbod en de kenmerken van de opvangstructuren voor bejaarden in kaart.
Dezelfde oefening wordt gemaakt voor de opvang van personen met een handicap.
Ten slotte verloopt, door een duidelijke en objectieve informatie, ook de toegang tot medicijnen in de
grensregio probleemloos.

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

ProjectPartners
• Hoofdpartner

Observatoire Franco-Belge de la Santé
Avenue Willy Brandt, 556
F - 59777 Euralille
Tel.: +33-(0)3.20.05.74.00
E-mail: ofbs@cram-nordpicardie.fr

• Partners / geassocieerde partners

Alliance Nationale des Mutualités Chrétiennes
B - 1031 Bruxelles
Tel.: +32-(0)2.246.39.22 / +32-(0)476.22.30.97
E-mail: henri.lewalle@mc.be
Union Nationale des Mutualités Socialistes
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 Primaire d’Assurance Maladie des Ardennes (ter vervanging van CARSAT Nord-Est)
F - 08101 Charleville-Mézières Cedex
Tel.: +33-(0)3.24.33.73.85
E-mail: jean-luc.loison@cpam-charleville.cnamts.fr
Union Nationale des Mutualités Libres
B - 1150 Bruxelles
Tel.: +32-(0)2.778.94.18
E-mail: christian.horemans@mloz.be
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Financiële gegevens
Totaal budget: 783.086,02 EUR
Aandeel EFRO: 394.543,01 EUR
Looptijd: 1 januari 2008 – 30 juni 2013

De resultaten van het project kunnen geraadpleegd worden op de volgende webpagina
http://www.interreg-fwvl.eu/nl/prj/93.html

Interreg doet grenzen vervagen
Europese Unie
Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling
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