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28 Februari 2019 
Euregio Maas-Rijn Zeldzameziektendag  

Op 28 februari is het internationale Zeldzameziektendag*.  

Voor deze gelegenheid organiseert het INTERREG-project ‘EMRADI’ de eerste Euregio Maas-Rijn 
Zeldzameziektendag. De focus ligt op grensoverschrijdende gezondheidszorg en op drie centrale 
thema’s: 1. Bewustzijn - 2. Ontbrekende diagnose - 3. Grensoverschrijdende Gezondheidszorg & 
Grensoverschrijdende Samenwerking. Het programma is opgebouwd uit plenaire zittingen, 
gezamenlijke presentaties en rondetafelgesprekken omtrent de toegang tot grensoverschrijdende 
gezondheidszorg voor zeldzame ziekten.  

Het doel van deze dag is om de huidige situatie in kaart te brengen, om de positieve en negatieve 
ontwikkelingen te evalueren, om de mogelijke oplossingen te onderzoeken en om de belangrijkste 
actoren op de been te brengen. De debatten tussen zorgverstrekkers, ziekenfondsen en 
patiëntenorganisaties moeten bijdragen tot een betere gezondheidszorg voor patiënten met een 
zeldzame ziekte in de Euregio Maas-Rijn, in grensstreken en op Europees niveau.  

Door de specifieke symptomen vormen patiënten met een zeldzame ziekte een unieke uitdaging 
voor iedereen die betrokken is bij de gezondheidszorg. De meeste patiënten leggen een lange en 
zware weg af vooraleer ze ontdekken dat ze een zeldzame ziekte hebben. De juiste zorgverstrekker 
vinden kan een zeer moeilijke opgave zijn. In de Euregio Maas-Rijn (EMR) moet er dan vaak over de 
grenzen heen naar hulp worden gezocht. Duidelijkheid scheppen over de beschikbare middelen (in 
het bijzonder gepaste gezondheidszorg en financiële vergoeding) is essentieel.  Daarom is het 
belangrijk om in de EMR de handen in elkaar te slaan, ook al gaat dat gepaard met uitdagingen op 
vlak van taal en verschillende gezondheidzorgsystemen.  De EMRaDI-partners hebben al 
verschillende mogelijke oplossingen in kaart gebracht om de situatie te verbeteren, zoals het 
ontwerpen van specifieke zorgpaden voor patiënten en het voorstellen van aanbevolen procedures 
om toegang te kunnen krijgen tot grensoverschrijdende zorg en vergoeding zonder vooruitbetaling 
voor patiënten met een zeldzame ziekte. 

De Euregio Maas-Rijn Zeldzameziektendag gaat door op 28 februari in Maastricht, van 10 u. tot 

17 u. in het Amrâth Grand Hotel de L’Empereur, Stationsstraat 2, 6221 BP Maastricht. Het volledige 

programma kan worden geraadpleegd op www.emradi.eu (in de sectie ‘Events’) 

Gezien het succes ervan, is het maximale aantal deelnemers bereikt, maar we heten de pers 
graag welkom tijdens het evenement.   
 
De dag wordt georganiseerd door VSOP (Nederlandse koepelorganisatie voor patiënten met een 
zeldzame ziekte) in samenwerking met de Christelijke Mutualiteit Verviers Eupen, het Nationaal 
Verbond van Socialistische Mutualiteiten, Landsbond der Christelijke Mutualiteiten, de Universiteit 
van Maastricht en universitaire ziekenhuizen van de Euregio: CHU Liège, Uniklinik RWTH Aachen en 
Maastricht UMC+. 
De resultaten van die dag zullen de ontwikkelingen van het project helpen nastreven, die op hun 
beurt zullen leiden tot een evenement met politieke actoren eind 2019 en een evenement voor het 
grote publiek in februari 2020. 

                                                           
* Een zeldzame ziekte is een ziekte die minder dan een persoon op 2,000 treft. Er bestaan minstens 6000 

verschillende zeldzame ziekten. In de Euregio Maas-Rijn hebben 240,000 tot 320,000 mensen een zeldzame 
ziekte.  

http://www.emradi.eu/nl


Het EMRaDi-project maakt deel uit van het INTERREG V-A Euregio Maas-Rijn programma van de 
Europese Unie en wordt financieel gesteund door het Europees Regionaal Ontwikkelingsfonds en 
door de Belgische, Nederlandse en Duitse regionale partnerautoriteiten. Het INTERREG V-A Euregio 
Maas-Rijn (EMR) programma investeert bijna 100 miljoen euro in de economische en territoriale 
ontwikkeling, innovatie en sociale inclusie van deze grensoverschrijdende regio, waar meer dan 5,5 
miljoen mensen wonen.   

Voor meer informatie over het project en over onze toekomstige evenementen, kan u 
www.emradi.eu raadplegen of een mail sturen naar info@emradi.eu. 

Persmateriaal is terug te vinden op de website in de vorm van een persbericht in 4 talen (FR-
NL-DE-EN): 

- Programma van de Zeldzameziektendag in de Euregio Maas-Rijn 

- Projectinformatiefolder 

- Voorstelling van de projectpartners en de contactpersonen 

- Kaart van de Euregio Maas-Rijn 

- Persbericht van 11 oktober 2017, dat het EMRaDi in detail uitlegt 

 

Contactpersonen voor de pers: 

 

Voor Nederland VSOP: Cor Oosterwijk - Directeur 

C.oosterwijk@vsop.nl - + 31 6 10 92 99 02  

 

Voor België Christelijke Mutualiteit Verviers-Eupen: Caroline Glaude – EMRaDi-projectleider  

Caroline.Glaude@mc.be – +32 (0)498 70 15 68 

  

Voor Duitsland Universitair Ziekenhuis Aachen met het Centrum voor Zeldzame Ziekten: 

Christopher Schippers - Coördinator Centrum voor Zeldzame Ziekten Aachen  

Cschippers@ukaachen.de  – +49 (0)241 80 85651 
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