
 

 

Geachte dames en heren, 
 
 
In een spoedsituatie is het van levensbelang dat alle professionals in de acute 
zorgketen goed op elkaar zijn ingespeeld. In Duitsland en Nederland is hier 
veel aandacht voor. Er zijn goed functionerende gezondheidssystemen en 
bovendien wordt er voortdurend gewerkt aan verdere verbetering. Hier 
mogen we trots op zijn.  
 
In de EUREGIO loopt echter een grens. Van oudsher zijn er initiatieven elkaar 
te helpen. Samenwerking is echter nog geen gemeengoed. Dit is de reden dat 
drie Veiligheidsregio’s en twee Duitse Kreisen de verantwoordelijkheid 
hebben genomen om het project PREpare te starten. Dit project heeft als 
doel, daar waar dit voordelen voor de patiënt oplevert, samenwerking tussen 
acute zorgorganisaties te helpen verbeteren. Want samenwerken met de 
buren kan, juist in de acute zorg, levens redden.  
 
Als leadpartner van het PREpare project heeft het netwerk Acute Zorg 
Euregio de eer om namens de stuurgroep en alle partners het afsluitende 
symposium te organiseren. 

 
Datum:  14 maart 2018 vanaf 12.30 uur  
Plaats:  Hotel Van der Valk te Enschede  
 
Wij willen u van harte uitnodigen deel te nemen aan dit feestelijke moment!  
 
Tijdens dit symposium zullen we u op de hoogte brengen van de resultaten 
en ervaringen die gedurende de drie projectjaren zijn gerealiseerd. PREpare 
vindt het bovendien belangrijk in te gaan op de verdere voortgang; want hoe 
zorgen we  ervoor dat grensoverschrijdende samenwerking een 
vanzelfsprekend gegeven wordt? 
 
 
 
 

 
 
 

Programma 
 
12.30 Inloop met lunchbuffet 
13.00 Opening 
 

 Samenwerking Dinxperlo – Isselburg 
Kreis Borken, Leitstelle Borken, Wache Isselburg, Witte Kruis regio Oost 
Achterhoek, Meldkamer Apeldoorn, IGJ, Feuerwehr- und 
Rettungsdienstakademie Bocholt (FRB) 
 

 Samenwerking Gronau- Enschede  
Vrouw Kind Centrum MST, St. Antonius ziekenhuis Gronau, huisartsen en de 
huisartsenpost in Gronau 

 

Pauze 
 

 Euregionaal Samenwerken bij grootschalige incidenten 
Landkreis Grafschaft Bentheim, Kreis Borken, Veiligheidsregio Twente, 
Noord-Oost Gelderland & IJsselland, meldkamers, ambulancediensten, FRB 

 

 Samenwerking Dinkelland – Nordhorn 
Ambulance Oost, Euregio Kliniek, Huisartsen Dinkelland, MST, Menzis 

 

 Samenwerking Oost Achterhoek – Bocholt 
Witte Kruis, St. Agnes Hospital Bocholt, Streekziekenhuis Koningin Beatrix 
Winterswijk (SKB), Menzis 

 
Na het plenaire gedeelte begint de markt van samenwerking. Tijdens de 
markt kunt u de projectdeelnemers zelf vragen stellen; zij kunnen u het beste 
toelichten en tonen hoe zij binnen hun organisatie de grensoverschrijdende 
samenwerking tot stand hebben gebracht. Tevens zult u in de gelegenheid 
zijn om contacten te leggen met medebezoekers en projectpartners. 
 
Meldt u zich voor 10 maart aan via de volgende link voor het afsluitende  
symposium:  www.spoedzorgzondergrenzen.nl 
 
We verheugen ons op uw komst! Namens alle PREpare partners 
Cees Schenkeveld 
Acute Zorg Euregio, Lead Partner PREpare 

http://www.spoedzorgzondergrenzen.nl/

