Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) te gast in
de Euregio Maas-Rijn en Limburg
Welke gezondheidszorg en hulpverlening zullen we in de toekomst kennen? Is geneeskundige verzorging
voor iedereen nog betaalbaar? Gaat er nog voldoende verzorgend personeel zijn om de groeiende
zorgbehoeften in te vullen? En welk effect heeft de digitale (r)evolutie op de zorgverlening?
Het zijn allemaal vragen waarop de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) een antwoord probeert te
geven tijdens de 25ste jaarconferentie van de Regions for Health Network. Dit jaar vindt deze conferentie
plaats in de Euregio Maas-Rijn (EMR). Gedurende drie dagen in juni komen experten en zorgprofessionals
uit 25 landen in de twee Limburgen, de provincie Luik en de regio Aken samen om de gezondheidszorg
van morgen voor te bereiden. Voorafgaand aan het congres vindt aanstaande zaterdag een burgertop in
Aken plaats waar Limburgers hun mening alvast kunnen geven over de zorgverlening van de toekomst.
Gouverneur Herman Reynders en gedeputeerde van Europa Tom Vandeput: “De organisatie van dit
congres zet de Euregio Maas-Rijn en ook Limburg op het vizier van een belangrijke internationale
instelling zoals de Wereldgezondheidsorganisatie. De regio wordt hiermee gepromoot als één grote regio
waar het goed is om te wonen en te leven. Bovendien worden tijdens het congres inzichten en expertise
van andere landen gedeeld. En die kennisuitwisseling kan alleen maar versterkend werken om de
zorgverlening in onze eigen provincie en de EMR te verbeteren en klaar te maken voor toekomstige
uitdagingen.”
De gezondheidszorg bevindt zich immers volop in transitie. De vergrijzing en de toegenomen
levensverwachting doen nieuwe zorgnoden ontstaan. De actuele zorgverlening gebeurt ook steeds meer op
maat en gepersonaliseerd. Bovendien zit zorgverlening meer en meer in een keten, gaande van
ziekenhuisopname voor gespecialiseerde zorg tot thuisrevalidatie met de nodige behoefte voor
thuisverpleging en hulpverlening. Deze transitie doet de zorgbehoeften toenemen waardoor er meer
zorgpersoneel nodig is.
“Die uitdagingen stellen zich niet enkel in de Euregio Maas-Rijn maar manifesteren zich eigenlijk in gans
Europa. Bovendien worden de inwoners van de Euregio Maas-Rijn nog bijkomend geconfronteerd met de
barrières van de grensoverschrijdende gezondheidszorg en met de bestuurlijke grenzen van 3 landen,” aldus
gouverneur Herman Reynders.

Gedeputeerde Tom Vandeput: “Samenwerking over grenzen heen is nodig om grensoverschrijdende
knelpunten en uitdagingen op te nemen. Al meer dan 40 jaar werken wij in de Euregio Maas-Rijn goed samen
om problemen die de landsgrenzen overstijgen, op te lossen. De verscheidenheid is ook een troef om nieuwe
ontwikkelingskansen voor de partnerregio’s te verzilveren.
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partnerregio’s moeten we zo samenleggen om de toekomstige uitdagingen in de zorgverlening aan te
pakken. Door de organisatie van het WHO-congres ‘Crossing borders in health - Health in all policies’ zal drie
dagen lang in de verschillende regio’s van de Euregio Maas-Rijn met experten uit 25 landen worden overlegd
over thema’s die gezondheidszorg naar een hoger niveau kunnen brengen.”
De aftrap wordt op 26 juni in Aken gegeven met een keynote over gelijke toegang tot de gezondheidszorg.
Sommige doelgroepen zoals leefloners en mensen met een lagere socio-economische status stellen een
bezoek aan de huisarts of tandarts uit omwille van de precaire financiële gezinssituatie. Als niet tijdig de
nodige acties worden ondernomen, dreigt een duale gezondheidszorg te ontstaan: enerzijds voor mensen
die gezondheidszorg kunnen betalen terwijl anderzijds mensen verstoken blijven van de noodzakelijke
zorgverlening. Gouverneur Herman Reynders: “Gezondheid mag geen louter marktproduct worden en het is
goed dat met specialisten wordt nagedacht over de gelijke toegang tot zorgverlening voor iedereen.”
Op 27 juni gaat het congres verder in Maastricht. Burgerparticipatie is dan het thema. Zorg is nu vooral een
aanbodverhaal waarbij de wijze van zorgverlening haast exclusief door de zorgverleners wordt bepaald. De
stem van de patiënt en van de zorgbehoeftige krijgt niet steeds een plaats in het huidige zorgsysteem.
Volgende vragen komen in Maastricht aan bod: Op welke wijze zorgvragers in de toekomst inspraak in de
zorgverlening krijgen en hoe kan die participatie worden georganiseerd? Later die dag verplaatsen de
deelnemers zich per boot naar Luik met aan boord een interactieve infomarkt waar 10 inspirerende
gezondheidsprojecten uit de verschillende regio’s worden voorgesteld.
Gedeputeerde Tom Vandeput: “De conferentie wordt op 28 juni in Limburg afgesloten met een open gesprek
over de invulling van de groeiende personeelsbehoeften in de zorg. Wij hopen hier nieuwe ideeën te
vernemen om vraag en aanbod van zorgmedewerkers beter te kunnen matchen. Nu reeds is de invulling van
diverse vacatures in de beroepsgroep ‘gezondheidszorg’ en ‘diensten aan personen’ een knelpunt. Willen we
de huidige zorgverlening in de toekomst kunnen blijven aanbieden, dan zijn creatieve oplossingen nodig om
de knelpuntvacatures in te vullen.”
De gezondheidszorg van de toekomst is niet alleen een zaak van specialiseren en dokters. Ook de stem van
de burgers is belangrijk. Onder het motto “Mensen in het middelpunt van het duurzame
gezondheidsbeleid” organiseert de WHO daarom twee burgertopontmoetingen ter voorbereiding van de
conferentie in juni. Vorige week vond de eerste plaats in Eupen. Aanstaande zaterdag volgt de tweede in
Aken. In een losse World Café setting krijgen meer dan 120 burgers, waarvan 25 Limburgers, de kans om hun
kijk op gelijkheid en eerlijkheid, de participerende benadering en het personeel in de gezondheidszorg te
geven.

De inbreng van de burgertoppen zal een belangrijke input zijn om de mogelijkheden en grenzen van onze
gezondheid vanuit een regionaal en euregionaal perspectief te benaderen. Het zal de basis leggen voor een
gezamenlijke toekomststrategie voor de Euregio en voor Limburg.
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Kabinet gedeputeerde Tom Vandeput – tel 011 23 70 43 – tom.vandeput@limburg.be
Directie Ondernemen, Dienst Europa – Nele Balis - crossborder manager - tel 011 23 74 17 – nele.balis@limburg.be
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