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1,5 miljoen euro voor centrale
aanpak van corona in euregio
Europa investeert 1,5 miljoen euro in een systeem om de capaciteit op intensieve zorgen in de
euregio beter te monitoren, een dashboard met euregionale coronacijfers en een centrum voor
de aankoop van beschermingsmaterialen.
CORONACRISIS
HASSELT
Miranda Gijsen

O

m de euregio beter te
wapenen in de aanpak
van de coronapandemie investeert Interreg Euregio MaasRijn ruim 1,5 miljoen
euro in het Pandemric-project.
Het Euregionaal Crisiscentrum
Emric vormt in deze coronacrisis
de schakel tussen alle crisiscentra
in de euregio Maas-Rijn, coördineert - indien nodig - het grensoverschrijdend vervoer van patienten die ernstig getroffen zijn
door het coronavirus en werkt aan
een tool die het aantal beschikbare bedden op intensieve zorgen in
de euregio beheert.
Emric zorgt er dus voor dat grensoverschrijdend samenwerken mogelijk is. Jaarlijks gaan er in de euregio 1.200 ziekenwagens of
brandweerdiensten de grens over
om de snelst mogelijke adequate
hulp te bieden. Dat kan niet zonder overeenkomsten. Tijdens deze
coronacrisis werd duidelijk dat er
een euregionale overeenkomst
ontbrak die afspraken regelt als er
een pandemie uitbreekt.
“De centrale aanpak van de coronacrisis ligt bij de nationale overheden, die de politieke en medische maatregelen nemen. Doordat de drie landen elk hun aanpak
hebben en die maatregelen onderling niet harmoniseren, krijg je
knelpunten in de grensgebieden”,
vertelt Michael Dejozé (EGTS
Euregio Maas-Rijn). “Daarom
investeert Interreg Euregio MaasRijn ruim 1,5 miljoen euro in het
Pandemric-project. Binnen dit
project willen we tot nieuwe afspraken komen rond informatieuitwisseling op bestuurlijk en operationeel niveau. We denken dan
onder andere aan verbindingsofficieren tussen de verschillende
crisiscentra.”
“Daarnaast willen we de samenwerking tussen de intensieve zorg-

Een coronapatiënt wordt met een helikopter vanuit het ziekenhuis in Luik overgebracht naar een ziekenhuis in Duitsland. FOTO REUTERS
afdelingen van de euregionale ziekenhuizen verbreden”, vult Marian Ramakers (Emric) aan. “Via
een online systeem wordt de informatie over het aantal beschikbare
bedden en te verplaatsen patiënten geregistreerd. We werken ook
aan een euregionaal dashboard
dat in een oogopslag de dagelijkse
coronacijfers landelijk en regionaal weergeeft. Dat laat ons toe
om vooruit te kijken en te voorspellen wat er gaat gebeuren. En
dat is nodig in dit dichtbevolkte
grensgebied met 3,9 miljoen inwoners. Toen de eerste coronagevallen opdoken in Heinsberg, werden
wij onmiddellijk verwittigd zodat
wij de Nederlandse en Belgische
autoriteiten op de hoogte konden

“Doordat de drie landen elk hun aanpak
hebben en die maatregelen onderling niet
harmoniseren, krijg je knelpunten in
de grensgebieden”
Michael Dejozé
EGTS Euregio Maas-Rijn

brengen. Wij zien hier letterlijk de
grens, die in Den Haag of Brussel
nog ver weg lijkt.”
Ook zal er een euregionaal centrum voor de aankoop van beschermingsmaterialen met testcapaciteit worden opgericht.

Duitsland

Door afspraken binnen het Emric-samenwerkingsverband kunnen de ziekenhuizen in Nederlands-Limburg al beroep doen op
14 ziekenhuizen in en rond Aken
en vice versa voor de opvang van
coronapatiënten die intensieve
zorg nodig hebben. Sinds eind vorige week kunnen ook Belgische
ziekenhuizen die dat wensen een
beroep doen op ziekenhuizen in
Duitsland. Daarover bereikte minister van Volksgezondheid
Frank Vandenbroucke (sp.a) een
akkoord. Zo zijn de afgelopen dagen al elf Belgische Covid-19-patienten die intensieve zorg nodig
hebben vanuit de overbelaste ziekenhuizen van Eupen, Malmedy
en Luik overgebracht naar Duitse
ziekenhuizen.
“Voor die transfers van patiënten
kunnen plaatsvinden moeten er
heel wat regels en wetten uitge-

klaard worden, die zijn in elk land
verschillend”, duidt Marian Ramakers (Emric). “Wie mag het
transport doen? Hoe zit het met de
betaling? De zorgverzekering of
mutualiteit? Ons juridisch bureau

zoekt uit wat kan en wij zorgen er
vervolgens voor dat er op het politieke niveau een regelgevend kader komt dat eventuele hindernissen om samen te werken uit de weg
ruimt.”

Online tool voor vragen over complexe
coronaregels in grensregio
De Euregio Maas-Rijn (EMR)
lanceert een webformulier, dat
snel en eenvoudig antwoord
geeft op wat nu wel of niet kan
als je de grens naar Nederland
of Duitsland wil oversteken.
België, Nederland en Duitsland
hebben de coronamaatregelen
opnieuw aangescherpt. Maar
wat is nu waar van kracht? Kan
ik nog gaan winkelen in Duitsland of mijn familie gaan bezoeken in Nederland? Om op
die vragen snel een antwoord te
geven heeft de Euregio MaasRijn een online webformulier
ontwikkeld. “Omdat de situatie
snel verandert, is het essentieel

om op een eenvoudige manier antwoord te geven op dagelijkse vragen van de inwoners in onze
grensregio”, zegt Michael Dejozé
(EGTS Euregio Maas-Rijn).
“Dit formulier wordt in real time
bijgewerkt. De situatie aan de
grenzen is zo complex dat maar
weinig mensen nog een helder
overzicht hebben. We maken een
einde aan de mogelijke verwarring
door de (Lim)burgers een doeltreffend informatie-instrument
aan te bieden”, aldus gedeputeerde van Europa Tom Vandeput. (migi)
X Infopunt: https://crossing-borders.euregiomr.info/nl.

