
Een woord vooraf 

Uit het PREpare-project 

2015: Een jaar waarin veel is gebeurd met betrekking tot 
grensoverschrijdende spoedzorg in de EUREGIO. Daarom willen wij graag de 
jaarwisseling benutten om terug te blikken en het laatste jaar de revue te 
laten passeren.  

 

Deze “Update” is deel van het INTERREG V A project PREpare. 

Het PREpare-project wordt mede mogelijk gemaakt door: 

Update 1/2016 

Visie: Hoe de projectdeelnemers de situatie aan het begin van het 
PREpare-project en na afloop zien, hebben zij bij de start van het 
project gezamenlijk in beeld gebracht (zie afbeelding: start = boven; 
eind = beneden). 

Deel van het EUREGIOnaal strategisch plan: Het PREpare-project is 
onderdeel van het strategisch plan van de voor de spoedzorg 
verantwoordelijke organisaties in de EUREGIO. Voor 2022 zal de 
EUREGIO één spoedzorgregio worden. Het PREpare-project begint niet 
bij nul maar is gebaseerd op de resultaten van de voorbereidende 
People-to-People projecten ECTLI, ACRE en SourcE (video). 
 

Work Package plannen: De Work Package Leaders hebben, samen 
met de betrokken projectpartners, concrete plannen uitgewerkt welke 
activiteiten in het PREpare-project doorgevoerd zullen worden. De 
Work Packages zijn gefocust op de organisatie van de 
grensoverschrijdende spoedzorg, de grensoverschrijdende 
communicatie in een spoedgeval, de kennisoverdracht aan burgers en 
professionals in de spoedzorg, maar ook op het management van het 
project zelfs en de verspreiding en evaluatie van de projectresultaten.  

PREpare-project opgestart: Sinds april 2015 heeft de grensoverschrijdende 
spoedzorg in de EUREGIO een nieuw kader: het uit INTERREG-middelen 
gefinancierd project PREpare. Binnen een looptijd van drie jaar zal de 
grensoverschrijdende samenwerking op het gebied van reguliere acute zorg 
en crisisbeheersing verder verbeterd worden. 

Updates: Met de „Update“ willen wij graag regelmatig over onze 
activiteiten in de grensoverschrijdende spoedzorg in de EUREGIO berichten. 
Dit is de eerste editie. 

http://www.acutezorgeuregio.nl/nl/eu-samenwerking/ptop-projecten
http://www.acutezorgeuregio.nl/nl/eu-samenwerking/ptop-projecten
http://www.acutezorgeuregio.nl/nl/eu-samenwerking/ptop-projecten
http://www.acutezorgeuregio.nl/nl/eu-samenwerking/ptop-projecten
http://www.acutezorgeuregio.nl/nl/eu-samenwerking/ptop-projecten
https://www.youtube.com/watch?v=N-Z8kAIueAg&feature=youtu.be


Special: webportaal “spoedzorg zonder grenzen” 

Webportaal gaat „live“: Vanaf maart 2016 kunnen 
geïnteresseerde burgers en professionals in de spoedzorg en 
crisisbeheersing via een webportaal actief aan de implementatie 
van de grensoverschrijdende spoedzorg in de EUREGIO 
meewerken. Via www.spoedzorgzondergrenzen.nl kunnen zij 
problemen of vragen i.v.m. grensoverschrijdende spoedzorg in de 
EUREGIO melden. Ook oplossingsvoorstellen zijn van harte 
welkom. Verder biedt het portaal voor alle geïnteresseerden 
regelmatig geactualiseerde informatie over de 
grensoverschrijdende spoedzorg in de EUREGIO. 
 

Doe mee! 

Uit de praktijk: casestudies 

Casestudies 
De werkzaamheden in het PREpare project draaien om zo 
genoemde casestudies. Vragen/problemen die zich in de praktijk 
in de EUREGIO voordoen, worden in het PREpare project in 
multidisciplinaire werkgroepen met de betrokkenen opgepakt. 
Gebaseerd daarop kunnen concepten en tools ontwikkeld 
worden die ook door andere grensregio‘s overgenomen kunnen 
worden. 

Dinkelland / Nordhorn – Samenwerkingsafspraken 
ondertekend: De nieuwe samenwerkingsafspraken maken het 
mogelijk dat een spoedpatiënt met verdenking op beroerte of 
extremiteitenletsel uit de grensgemeenten in Noordoost-Twente 
sinds 1 juli 2015 naar de EUREGIO-Klinik in het Duitse Nordhorn 
gebracht kunnen worden (video). Dit kan de vervoertijd voor 
patiënten aanmerkelijk verkorten en daardoor kunnen zij sneller 
in het ziekenhuis worden behandeld. De samenwerking wordt in 
het PREpare-project geëvalueerd. 

Kortere vervoertijd met de ambulance door 
grensoverschrijdende samenwerking tussen 
Dinkelland en Nordhorn 

Gronau  / Enschede – Evaluatie na jaar 1: Sinds 1 januari 2015 
kunnen kinderen uit het Duitse Gronau en omgeving in geval van 
spoed ook naar Enschede verwezen worden (video). Door deze 
samenwerking wordt ook hier een aanmerkelijke reductie van de 
vervoertijd bereikt. De naastgelegen Duitse ziekenhuizen met een 
kinderafdeling liggen gemiddeld 40 km verderop -een uitdaging in 
de plattelandsregio. Het ziekenhuis in Enschede ligt maar op 15 km 
afstand en is door een directe treinverbinding goed te bereiken. 
Op dit moment wordt geëvalueerd hoeveel kinderen door de 
samenwerking naar Nederland zijn gekomen en hoe tevreden 
patiënten/ouders met de behandeling in Enschede zijn. Voor 
eventuele problemen die uit de evaluatie nog naar voren komen, 
kunnen in het PREpare-project oplossingen ontwikkeld worden.  

Meer actuele informatie vindt u straks hier:  

PREpare-project        Spoedzorg Zonder Grenzen         
 

#spoedzorg+Rettung 

Update 1/2016 

http://www.spoedzorgzondergrenzen.nl/
https://www.youtube.com/watch?v=KkJ3b12_xF4
https://www.youtube.com/watch?v=cEX9Ewturh8
https://www.deutschland-nederland.eu/nl/project/prepare-2/
https://www.deutschland-nederland.eu/nl/project/prepare-2/
https://www.deutschland-nederland.eu/nl/project/prepare-2/
http://www.spoedzorgzondergrenzen.nl/


Grensoverschrijdende spoedzorg: problemen & oplossingen 

Public relations 
 

Raamovereenkomst of lokale convenanten? De 
EUREGIOnale stuurgroep, bestaande uit de Grenzkreise 
Borken en Grafschaft Bentheim en de veiligheidsregio‘s 
IJsselland, Noord- en Oost Gelderland en Twente, 
onderzoekt op dit moment welke vorm van juridische 
overeenkomst voor de grensoverschrijdende 
spoedzorg het meest geschikt is. Een 
raamovereenkomst biedt een grote mate aan 
standaardisering en daarmee juridische zekerheid 
terwijl het niet flexibel aangepast kan worden op lokale 
behoeftes. Met lokale convenanten is het precies 
andersom.  

Standaardconvenant grensoverschrijdende spoedzorg: 
Op dit moment wordt een tussenweg gezocht middels 
de uitwerking van een standaardconvenant voor de 
hele EUREGIO, welke, waar nodig, voor enkele regio‘s 
aangepast kan worden. Het standaardconvenant zal in 
de eerste helft van 2016 gereed zijn. 

De highlights van onze PR-activiteiten in 2015: 

 VWS minister Schippers bezoekt MEDICA (Düsseldorf, Duitsland): 
Presentatie voor de minister mbt. grensoverschrijdende  
telegeneeskunde applicaties in de EUREGIO 

 Sozialausschuss Landtag Mecklenburg-Vorpommern bezoekt 
Staatskanzlei NRW (Düsseldorf, Duitsland): Projectpresentatie en 
rapport ervaringen uit de EUREGIO 

 Werkbezoek van lid Europees parlement Annie Schreijer-Pierik 
(Enschede): Projectpresentatie en discussie over EU-effect op 
grensoverschrijdende samenwerking 

 INTERREG-stuurgroep (Gronau, Duitsland): Projectpresentatie 

 Conferentie „Grenzüberschreitende Daseinsvorsorge“ (Berlijn, 
Duitsland): Projectpresentatie voor vertegenwoordigers uit andere 
grensregio‘s in Duitsland 

 European Congress on Emergency Medicine (Turijn, Italie): Poster 
„Developing training modules and knowledge translation tools to       
enable    cross-border emergency care between Germany and the 
Netherlands 

 European Public Health Conference (Milaan, Italie): Presentatie 
„‘Europeanised’ health professional education forsters cost-effective 
cross-border emergency care” 

EUREGIOnale stuurgroep in discussie over mogelijke vormen 
van juridische overeenkomsten voor grensoverschrijdende 
spoedzorg in november 2015 

MEDICA 2015: Cees Schenkeveld, Acute 
Zorg Euregio (3e v. l.) en Christian Juhra, 
Universitätsklinikum Münster (2e v. l.) 
presenteren grensoverschrijdende 
telegeneeskunde applicaties in de EUREGIO 
aan Minister Edith Schippers, Ministerie van 
Volksgezondheid, Welzijn en Sport (l.) en 
Ministerin Barbara Steffens, Ministerium für 
Gesundheit, Emanzipation, Pflege und Alter 
des Landes Nordrhein-Westfalen (r.) 

Meer actuele informatie vindt u straks hier:  

PREpare-project        Spoedzorg Zonder Grenzen         
 

#spoedzorg+Rettung 

Update 1/2016 

https://www.deutschland-nederland.eu/nl/project/prepare-2/
https://www.deutschland-nederland.eu/nl/project/prepare-2/
https://www.deutschland-nederland.eu/nl/project/prepare-2/
http://www.spoedzorgzondergrenzen.nl/
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