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Gegevens gezondheid en welzijn uitwisselen
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GRENSREGIO’S Nieuwe samenwerkingsvorm tussen GGD, CBS en euPrevent

Gegevens gezondheid en welzijn uitwisselen
door Will Gerritsen

EUPEN – Meer kennis verwerven
over gezondheid en welzijn in de
grensregio, in Zuid-Limburg en de
aangrenzende regio’s in Duitsland
en België.

Dat is de insteek van een nieuwe
samenwerkingsvorm tussen de
GGD Zuid Limburg, het Centraal
Bureau voor de Statistiek (CBS) en
euPrevent, een club van organisa-
ties in de Euregio Maas-Rijn die

aan een betere volksgezondheid en
meer welzijn werkt.

De partijen willen binnen het
nieuwe partnerschap hun gegevens
over gezondheid en welzijn tussen
de grensregio’s gaan uitwisselen.
Dat zou volgens eigen zeggen
uniek zijn, omdat zoiets nog niet
binnen Europa bestaat.

Het CBS wil grensoverschrijden-
de cijfers over onder andere ge-
zondheid en welzijn gaan samen-
stellen. Volgens Raymond Stijns

van de GGD kan door een betere
uitwisseling van gegevens bijvoor-
beeld meer gedaan worden aan al-
coholmisbruik door jongeren: „In
ons land geldt een verkoopverbod
van alcohol aan jongeren onder
achttien jaar. In Duitsland en Bel-
gië zijn deze wettelijke regels niet
van kracht. Zo komt het dat jonge-
ren voor wie het verbod hier geldt
de grens oversteken om daar drank
te kopen of feesten te bezoeken
waar ze alcohol mogen gebruiken.
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We weten echter niet of dit
op grote schaal gebeurt. Be-

  2
8 M

EI  L
IB

ELLE Z
OM

ER

op grote schaal gebeurt. Be-
schik je straks wél over
die informatie, dan
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die informatie, d
kunnen we gerich-
te maatregelen ne-
men.”men.”


