
2021 was een bewogen jaar. Terwijl de coronapandemie de 
gezondheidszorg en het dagelijks leven bleef beïnvloeden, 
bracht zij aan het licht dat complexe maatschappelijke 
problemen om een adequate respons vragen. Terwijl we 
COVID-19 blijven aanpakken, zijn we ons ook blijven richten op 
andere grote grensoverschrijdende uitdagingen op het gebied 
van volksgezondheid.
 
Zo hebben we het project euPrevent PROFILE opgestart, dat 
zich richt op het voorkomen en aanpakken van eenzaamheid 
onder ouderen in de Euregio Maas-Rijn. Ook hebben we vele 
burgertoppen georganiseerd voor verschillende onderwerpen, 
omdat we erkennen dat de stem van de burgers moet worden 
gehoord in grensoverschrijdend beleid.

Prestaties van euPrevent in 2021 

We zijn er dan ook trots op dat we, ook in 2021, 
weer hard aan de weg hebben getimmerd om ons 
netwerk te versterken en de samenwerking tussen 
gezondheidsorganisaties in de grensregio te bevorderen.

30 nieuwe partners sloten zich bij ons netwerk 
aan (totaal aantal partners: 170), waaronder 
BAGSO (Duitsland), ITEM (Nederland) en Active 
Citizenship Network (Europa).

2 nieuwe projecten gestart

23 keer genoemd in kranten, artikelen en andere 
nieuwsberichten 

8 internationale congressen waar wij 
gastsprekers waren, waaronder de ministeriële 
zitting van de 10th Global Conference on Health 
Promotion van de WHO

561 volgers op sociale media 

meer dan 35.000 burgers bereikt 
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Opdracht Corona-
onderzoek in het 
grensgebied van 

Noordrijn-Westfalen-
Nederland 

Dit project werd uitge-
voerd in opdracht van de 
Provincie Limburg (NL) 
namens de GROS-stuur-
groep en was gericht op 

het analyseren van de 
grensoverschrijdende 

dimensie van de versprei-
ding van het coronavirus 

in de grensregio. Het eind-
rapport met de resultaten 

werd in oktober gelan-
ceerd en op grote schaal 
verspreid. De gegevens 
zijn beschikbaar via het 

online platform  
euregionalhealthatlas.eu

Preventie van eenzaamheid 
bij ouderen in de Euregio 

(PROFILE)
Met dit project willen we 

grensoverschrijdende 
samenwerking stimuleren 
met als doel eenzaamheid 
bij ouderen te voorkomen 
en te bestrijden. Dit doen 

we door kennisuitwisseling, 
best practices en imple-
mentaties te bevorderen, 

het bewustzijn van de 
effecten van eenzaamheid 

te vergroten en mensen, 
deskundigen en organi-

saties die al op dit gebied 
actief zijn met elkaar in 

contact te brengen.

Burgertoppen
Een van de manieren 

waarop euPrevent organi-
saties ondersteunt bij het 
aanpakken van volksge-

zondheidskwesties is 
door het organiseren van 

grensoverschrijdende bur-
gertoppen. In 2021 werden 

in totaal 9 burgertoppen 
georganiseerd, die burgers 
een platform boden om CO-
VID-19 en andere gezond-
heidsgerelateerde thema’s 
in een grensoverschrijden-
de context te bespreken.

b-solutions
Het b-solutions-initiatief 

ondersteunt euPrevent en 
onze partners bij het weg-

nemen van de belemmerin-
gen bij de toepassing van 
de GDPR en de nationale 
wetgeving in grensover-

schrijdende samenwerking 
op het gebied van volksge-

zondheid.
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