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OVER DE GRENS

an de ene kant biedt deze web
site informatie over de grensover

schrijdende acute zorg in de EUREGIO 
voor iedereen die hier belangstelling 
voor heeft. Er wordt een duidelijk beeld 
geschetst van de spoedzorg: Wat valt 
er allemaal onder? Wat is de stand van  
zaken in de grensoverschrijdende 
spoedeisende hulp? Wat gebeurt er 
als u in het grensgebied 112 belt?  
Verder zijn er FAQ's te vinden, waar 
ook vragen voor professionals in de 
acute zorg keten worden beantwoord. 
Aan de andere kant wil het portaal 
de mensen aanmoedigen om mee te 
helpen de grensoverschrijdende acute 
zorg te verbeteren. Via een online 
formulier kunnen zowel burgers als 
ook pro fessionals hun ervaringen met  
de grensoverschrijdende acute zorg, 
knelpunten en/of ideeën tot verbe
tering delen. Desgewenst kan dit 
ook anoniem ingevuld worden. De 
bijdragen worden niet op de web
site inzichtelijk gemaakt, maar di
rect naar het Bureau Acute Zorg  
Euregio (BAZE) doorgestuurd. 

Doe mee!
BAZE ziet de bijdragen graag tege
moet. Het is waardevolle input om 
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Website 'Spoedeisende hulp 
zonder grenzen' gaat live!

grensoverschrijdende acute zorg ver
der te kunnen verbeteren. Pas als men 
weet wat in de praktijk speelt, kunnen 
dingen verbeteren. Daarom wil BAZE 
graag iedereen uitnodigen om zijn/
haar verhaal te vertellen, knelpunten 
te melden en/of ideeën te delen om 
de acute zorg over de grens heen te  
bevorderen. Ook indien u knel punten 
in uw dagelijkse werk ziet die mis
schien door grensoverschrijdende 
samen werking opgelost kunnen wor
den, bent u bij het webportaal op de 
juiste plek. De indiener/melder krijgt 
geen persoonlijk antwoord op zijn of 
haar melding, maar aan elke bijdrage 
wordt aandacht besteed en deze wordt 
meegenomen in het project PREpare. 
Heeft u iets te vertellen? Doe mee!

Bekendheid
Omdat succes van het webportaal  
afhankelijk is van de input van de  
inwoners en medewerkers in het 
grens gebied, is het belangrijk dat 
een zo groot mogelijk aantal mensen 
over het webportaal te weten komt. 
Daarvoor zijn er rond de lancering in  

Een project ter bevordering van de grensoverschrijdende acute zorg

Het PREpare-project, een 
project ter bevordering van 
de grensoverschrijdende 
acute zorg, is een aantal 
maanden geleden van 
start gegaan. Begin 2016 
zal er een belangrijke stap 
worden gezet: de lancering 
van het tweetalige web-
portaal 'Spoedeisende 
hulp zonder grenzen'. 
Naar verwachting zal het 
webportaal vanaf februari 
live gaan. Het doel van 
de website is tweeledig: 
informatie en actie.

februari drie persmomenten in de  
EUREGIO gepland. Graag zouden wij 
ook op u een beroep willen doen: Help 
mee de bekendheid van de website te 
ver groten. Samen aan de slag! n

Bekijk de website vanaf februari via 
www.spoedeisendehulpzondergrenzen.nl  
of www.rettungohnegrenzen.de.

Het PREpare-project wordt   
in het kader van het INTERREG-
programma V A Deutschland- 
Nederland uitgevoerd en 
door de Europese Unie, 
het Nederlandse ministerie 
van Economische Zaken, 
het MWEIMH NRW en de 
Niedersächsische Staatskanzlei 
financieel ondersteund.




