
In 2020 is meer nog dan normaal de waarde van 
grensoverschrijdende (preventieve) gezondheidszorg 
gebleken. In de bestrijding van het coronavirus bleek het 
samenwerken tussen verschillende gezondheidsorganisaties 
van levensbelang.

Bovendien maakte de coronacrisis opnieuw duidelijk dat 
de meeste beslissingen op het gebied van (preventieve) 
gezondheidszorg op nationaal niveau worden gemaakt en dat 
hierbij niet altijd rekening wordt gehouden met bewoners in 
grensregio’s. Denk bijvoorbeeld aan het sluiten van cafés in het 
ene land, waardoor grensregio’s in het andere land overspoeld 
werden door toerisme. Of denk aan mantelzorgers die door 
het sluiten van de grens tussen Nederland en België geen zorg 
konden verlenen aan hun geliefden.

Prestaties van euPrevent in 2020 
We zijn er dan ook trots op dat we, ook in 2020, 
weer hard aan de weg hebben getimmerd om ons 
netwerk te versterken en de samenwerking tussen 
gezondheidsorganisaties in de grensregio te bevorderen.

38 nieuwe partners sloten zich bij ons netwerk 
aan (totaal aantal partners: 140), waaronder 
Sciensano (België), Kreis Viersen (Duitsland) en 
Veiligheidsregio Limburg-Noord (Nederland)

4 nieuwe projecten gestart, waarvan 2 te maken 
hadden met de coronacrisis

9 keer genoemd in kranten, artikelen en andere 
nieuwsitems

4 internationale congressen waar we 
gastspreker waren, waaronder bij de WHO

302 volgers op sociale media

bijna 25000 burgers bereikt

+38

+4

4

9

EUPREVENT IN 2020

Het belang van 
grensoverschrijdende 
gezondheidszorg

Een aantal projecten 
in de spotlights

www.euprevent.eu | communication@euprevent.eu

Social Norms  
Approach (SNA)

met dit project willen wij 
bestaande preventieve 
initiatieven in de grens-

regio versterken met 
behulp van de Social 
Norms Approach, een 

aanpak die ervan uitgaat 
dat voorlichting over 

het gezondheidsgedrag 
van mensen in onze 
omgeving het maken 

van gezondere keuzes 
bevordert.
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Sustainable Healthy 
ERMN (SHE)

dit project heeft 
als doel om een 

structureel netwerk 
van samenwerkingen 

tussen openbare 
gezondheidsdiensten 

op te zetten in de 
Euregio Rijn-Maas 

Noord (ERMN). De focus 
ligt op het vergaren 
van kennis over de 

gezondheidsstructuur 
van de publieke 
zorgstelsels in 
de Euregio Rijn-

Maas Noord en het 
grensoverschrijdend 

delen van deze kennis. 

euPrevent COVID-19
doel van dit project 
is om de impact van 

COVID-19 op de Euregio 
Maas-Rijn (EMR) te 

beoordelen zodat inzicht 
wordt verkregen in de 

effecten van COVID-19 
in grensoverschrijdende 

regio’s.

Kennismakelaar
de euregionale 

kennismakelaar voor 
gezondheid, vitaliteit 
en participatie draagt 

met onderzoeken, 
bijeenkomsten, 

structuuropbouw 
en adviezen bij 
aan een sociale 

structuurverandering 
in Nederlands-

Limburg. Het doel van 
de kennismakelaar 
is het inhalen van 

de achterstanden in 
Limburg op het gebied 

van gezondheid en 
arbeidsparticipatie. 


