
Situatiebeschrijving

Grensoverschrijdende samenwerking is in sommige geval-

len letterlijk van levensbelang. Hulp uit het buurland kan 

in bijzondere gevallen sneller ter plaatse zijn dan uit eigen 

land. Ook in de niet-spoedeisende maar gerichte medi-

sche zorg zijn goede grensoverschrijdende uitwisselings-

mogelijkheden voor de burgers belangrijk en wenselijk. 

Patiënten moeten gebruik kunnen maken van de gezond-

heidszorgvoorzieningen die zo dicht mogelijk bij de eigen 

woonplaats liggen. De sterke verschillen op het gebied van 

regelgeving en vergoedingssystemen vormen echter nog 

steeds een grote belemmering. 

De gezondheidszorg bevindt zich volop in transitie: ver-

schillende maatschappelijke ontwikkelingen dwingen de 

klassieke zorgsystemen tot een fundamenteel andere be-

nadering van zorgactiviteiten, zorgprofessionals en de pa-

tiënt. Zo leiden de toenemende vergrijzing, de toenemende 

medisch-technologische mogelijkheden (gezondheids-
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technologie) en de behoefte aan preventie en behoud van 

autonomie van patiënten tot een ruimere invulling van zorg. 

Tegelijkertijd kampt de Euregio Maas-Rijn met een tekort aan 

medisch en paramedisch personeel, en vormen verschillen in 

wet- en regelgeving binnen de grensregio een hindernis voor 

een vlotte grensoverschrijdende zorgverlening. 

De reeds bestaande grensoverschrijdende samenwerking 

tussen ziekenhuizen, ziektekostenverzekeraars en zorgin-

stellingen binnen de Euregio Maas-Rijn heeft het voor de in-

woners van de Euregio veel eenvoudiger gemaakt om gebruik 

te maken van medische zorg in het buitenland. Daarbij vormt 

bijvoorbeeld de Zorgpas een waardevol hulpmiddel bij de 

onderlinge afrekening tussen de ziektekostenverzekeraars. 

Dankzij de verbeterde samenwerking tussen de ziekenhui-

zen is er daarnaast sprake van een efficiëntere benutting 

van dure medische voorzieningen en apparaten. Netwerken 

zoals de Stichting euPrevent hebben geleid tot afstemming 

op het vlak van grensoverschrijdende gezondheidspreventie. 

Bovendien is de Euregio Maas-Rijn als eerste (en tot nog toe 

enige) Euregio lid van het Regions for Health Network (RHN) 

van de Wereldgezondheidsorganisatie.

Ontwikkelingsperspectieven

De vele projecten en netwerken laten zien dat de EMR een 

unieke regio is waar volop wordt samengewerkt en die 

als proeftuin kan dienen voor een groot scala aan grens-

overschrijdende activiteiten. Door nadere samenwerking 

en grensoverschrijdende afstemming, kan het aanbod 

van voorzieningen in de zorg voor alle burgers in de Eure-

gio Maas-Rijn verbeterd worden. Ook kan in euregionaal 

verband de innovatie van zorg en maatschappelijke voor-

zieningen worden opgepakt om in te spelen op ontwik-

kelingen als de vergrijzende bevolking en veranderende 

levenspatronen. Hierbij kan met name meer aandacht be-

steed worden aan zorgeconomie in brede zin, waaronder 

innovaties op het gebied van technologie en marketing.

 

Het potentieel op het vlak van gezondheidszorg is nog niet 

ten volle benut en biedt volop kansen om in te spelen op 

toekomstige ontwikkelingen. Met name de deelthema’s 

preventie, patiëntenmobiliteit en zorgaanbod bieden een 

toegevoegde waarde voor verdere ontwikkeling op eure-

gionaal niveau.

31

20130069 Prov Limb_EMR 2020_plan NL v3.indd   31 6/03/13   17:42



Doelstellingen en acties

Ondersteunen van grensoverschrijdende 
preventiecampagnes

Mogelijke acties op de middellange of lange termijn:

• overleg met Stichting euPrevent en ziektekosten-

verzekeraars;

• bestaande grensoverschrijdende preventiecampag-

nes evalueren;

• best practices uitwisselen;

• verdere ontwikkeling van grensoverschrijdende 

preventiecampagnes stimuleren.

Verbeteren van de samenwerking 
tussen (semi)residentiële en ambulante 
(thuis)zorgvoorzieningen en tussen 
universiteiten/hogescholen en 
zorginstellingen

Mogelijke acties op de middellange of lange termijn:

• aanbod, bestaande samenwerkingsverbanden en 

samenwerkingspotentieel in kaart brengen;

• grensoverschrijdende initiatieven stimuleren, met 

bijzondere aandacht voor samenwerking binnen 

en tussen vakgebieden, innovatie, nabije en grens-

overschrijdende dienstverlening voor senioren en 

promotie van zorgberoepen.
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Verbeteren van de informatievoorziening 
met betrekking tot zorg over de grens

Mogelijke acties op de middellange of lange termijn:

• bevoegde overheden, ziektekostenverzekeraars 

en zorginstellingen (waaronder ziekenhuizen) sa-

menbrengen;

• stand van zaken omzetting EU-patiëntenrichtlijn 

én actuele informatievoorziening over grensover-

schrijdend zorgaanbod in kaart brengen;

• grensoverschrijdende initiatieven stimuleren, met 

bijzondere aandacht voor e-Health (digitale ont-

sluiting zorgaanbod) en zorginformatie bij wijze 

van service opnemen in bestaande of geplande 

voorzieningen voor grensarbeiders in het kader 

van de zgn. EU-patiëntenrichtlijn 2011/24.
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