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Position paper namens het grensoverschrijdende 
Cross-border Institute of Healthcare Systems and Prevention (CBI) & 

Eems Dollard Regio (EDR) 

 

De Europese Unie (EU) heeft haar burgers grote voordelen gebracht door het 

vergemakkelijken van het vrije verkeer van personen, diensten en goederen. Ondanks 

deze verworvenheden ervaart niet elke Europese burger de voordelen van de EU in gelijke 

mate. Europese burgers die in grensregio's wonen (ongeveer 30% van de EU-bevolking) 

zien nog steeds een afstand tussen de Europese gedachte en de verwezenlijking ervan in 

hun dagelijks leven. Aan de ene kant is het oversteken van de grens in deze regio’s 

natuurlijker, aan de andere kant zijn grensregio’s vaak economisch en sociaal minder 

ontwikkeld. Grensoverschrijdende samenwerking die een direct voordeel heeft voor de 

burger, zou een nieuwe impuls geven aan het idee van Europese eenwording. Vooral de 

samenwerking op het gebied van gezondheidszorg is veelbelovend.  

De recente coronacrisis heeft aangetoond hoe echt de grenzen zijn en hoe verschillend het 

beleid aan elke kant van de grens kan zijn. Tegelijkertijd is de kracht van de Europese 

solidariteit duidelijk geworden, bijvoorbeeld door het overbrengen van patiënten naar 

intensive care-afdelingen over de grens bij te weinig eigen capaciteit. Het indammen van 

de verspreiding van het coronavirus en het verzorgen van ernstig zieke coronapatiënten in 

grensregio's vragen om gecoördineerde acties en resolute grensoverschrijdende 

afspraken. Deze vorm van grensoverschrijdende samenwerking kan zorgen voor een 

efficiënter gebruik van openbare en particuliere middelen en kan welvaart en welzijn voor 

de bewoners creëren.  

Al meer dan 40 jaar zet de Eems Dollard Regio (EDR) zich in voor samenwerking tussen 

burgers, bedrijven, overheden en organisaties in de Noord-Nederlands-Duitse grensregio. 

Ondanks vele inspanningen zijn grensoverschrijdende gezondheidszorgactiviteiten en -

structuren nog steeds ongebruikelijk in de meeste grensregio's, waaronder de Noord-

Nederlands-Duitse grensregio. De bevolking wordt gekenmerkt door een vrij lage 

sociaaleconomische status die gepaard gaat met tal van gezondheidsproblemen. 

Daarom hebben de School of Medicine and Health Sciences van de Universiteit van 

Oldenburg (DE) samen met de Aletta Jacobs School of Public Health in Groningen (NL) – 

een samenwerkingsverband tussen het Universitair Medisch Centrum Groningen, de 

Rijksuniversiteit Groningen en de Hanzehogeschool - de krachten gebundeld om de Cross-

border Institute of Healthcare Systems and Prevention (CBI) op te richten, een 

kennisinstituut dat in februari 2019 gestart is met haar activiteiten. Vanuit de CBI en de 

EDR zetten wij ons in om de verschillende grensoverschrijdende gezondheidsuitdagingen 

waar onze regio mee te maken heeft aan te pakken en de grensbewoners een waardige 

gezondheidszorg te bieden. Het is voor ons van cruciaal belang om evidence-based 

oplossingen te vinden en de beste preventieve gezondheidsstimulansen te identificeren. 

Dit kunnen we doen door onze Nederlandse en Duitse gezondheids(zorg)systemen te 

vergelijken. Bovendien zullen we analyseren welke strategieën succesvol zijn en zullen we 

evidence-based concepten ontwikkelen voor grote toekomstige uitdagingen in de 

gezondheidszorg. Om dit doel te bereiken, hebben we de deelname en de betrokkenheid 

van verschillende belanghebbenden nodig. Daarom nodigen we zorgverzekeraars in de 

regio, zorgbeleidsmakers, gezondheidsautoriteiten in de provincie Groningen, Drenthe, 
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Friesland en in de Weser-Ems regio in Duitsland uit om zich aan te sluiten bij de 

inspanningen van de CBI en EDR en deze te ondersteunen.  

Voor burgers in de grensregio is hoogwaardige gezondheidszorg essentieel. Om dit in de 

toekomst zeker te stellen is samenwerking tussen zorgorganisaties en zorgaanbieders in 

beide landen nodig. Met deze aanpak draagt de CBI bij aan het doel van de Eems Dollard 

Regio en haar leden om samenwerking in de hele regio te bevorderen, zodat burgers ten 

volle kunnen profiteren van de kansen die beide landen bieden. Door ervoor te zorgen dat 

burgers in grensregio's gebruik kunnen maken van hoogwaardige en betaalbare 

gezondheidszorg - ook aan de andere kant van de grens - wordt de leefbaarheid van de 

regio, de toegang tot gezondheidszorg en daarmee een hoge kwaliteit van leven voor de 

burgers gegarandeerd. Grensoverschrijdende samenwerking is een uitdaging, vooral voor 

zorgverzekeraars aan weerszijden van de grens, maar zal op de lange termijn 

waarschijnlijk leiden tot financiële voordelen. 

Grensoverschrijdende samenwerking in de gezondheidszorg is nog nooit zo belangrijk en 

noodzakelijk geweest als nu! Ons doel is om de regio beter bestand te maken tegen 

crisissituaties en hen voor te bereiden op de veranderingen die gepaard gaan met 

globalisering, digitalisering en demografische verandering. De EDR en de CBI willen actief 

een aanzet geven om dit doel te bereiken. We rekenen op steun uit de regio! 

 

 
 

Contact:  

edr@edr.eu, www.edr.eu  

 

 

cbi@rug.nl or cbi@uol.de, 

www.uol.de/en/cbi 

 

Ems Dollart Region CBI-bestuur 

Bert Bouwmeester, burgemeester Gemeente 

Coevorden, voorzitter Eems Dollard Regio  

Matthias Groote, Landrat Landkreis Leer, 

vicevoorzitter Eems Dollard Regio  

Karel Groen, directeur Eems Dollard Regio 

 

Prof. Dr. Lena Ansmann, hoogleraar aan de 

afdeling Onderzoek van de 

Gezondheidsdiensten, School voor 

Geneeskunde en 

Gezondheidswetenschappen van de 

Universiteit van Oldenburg.  

Prof. Dr. Jochen Mierau, hoogleraar aan de 

Faculteit van Economie en Bedrijfskunde 

van de Rijksuniversiteit Groningen en 

wetenschappelijk directeur van de Aletta 

Jacobs School of Public Health.  

Prof. Dr. Axel Hamprecht, hoogleraar aan de 

School of Medicine en Health Sciences van 
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de Universiteit van Oldenburg en directeur 

van het Universitair Instituut voor Medische 

Microbiologie en Virologie van het Klinikum 

Oldenburg.   

Prof. Dr. Alex Friedrich, hoogleraar aan het 

Universitair Medisch Centrum Groningen 

(UMCG) en voorzitter Medische 

Microbiologie en Infectiepreventie aan de 

Rijksuniversiteit Groningen.  

Dr. Adriana Pérez Fortis, wetenschappelijk 

coördinator van de CBI. 

 

 

 

 


