
 

 

PERSBERICHT 

 

Slotevenement van het EMRaDi-project:  

Betere zorgpaden voor patiënten met zeldzame ziekten 

dankzij grensoverschrijdende samenwerking in de Euregio 

Maas-Rijn 
 
 

Na meer dan drie jaar grensoverschrijdende samenwerking zullen de partners van het 
EMRaDi-project (Zeldzame Ziekten in de Euregio Maas-Rijn) op 17 februari in het Palais des 
Congrès in Luik een presentatie houden over wat ze bereikt hebben op het gebied van het 
verbeteren van zorgpaden voor patiënten met een zeldzame ziekte in de Euregio Maas-Rijn. 
 
EP-lid Pascal Arimont zal de openingstoespraak van de dag houden, die zal worden gevolgd 
door presentaties van de uitgevoerde activiteiten en de bereikte resultaten. Hierna zullen 
ziekenfondsen, patiëntenorganisaties en universitaire ziekenhuizen die in de Euregio Maas-
Rijn actief zijn een intentieverklaring ondertekenen waarmee ze blijk geven van hun 
toewijding om de samenwerking te verdiepen. De dag wordt afgesloten met een 
paneldiscussie en een uitwisseling met de deelnemers over de volgende stappen en 
uitdagingen voor toekomstige projecten. 
 
We nodigen de pers van harte uit om het evenement bij te wonen. Het volledige programma 
van het evenement is beschikbaar op 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 ondersteund door het Europees Fonds voor Regionale 
Ontwikkeling (EFRO) en de betrokken Belgische, Nederlandse en Duitse regionale overheden. 
Het programma Interreg V-A Euregio Maas-Rijn (EMR) investeert bijna 100 miljoen euro in de 
economische en territoriale ontwikkeling, innovatie en sociale integratie van deze 
grensoverschrijdende regio, waar meer dan 5,5 miljoen mensen wonen. 
 
Contactpersoon voor de pers:  

Voor België Mutualité chrétienne Verviers-Eupen: Caroline Glaude – EMRaDi-

projectleider  

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

Voor Nederland VSOP: Cor Oosterwijk - Directeur 

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

 

Voor Duitsland Universitair Ziekenhuis Aken met hun Centrum voor Zeldzame Ziekten:  

Christopher Schippers - Centrum voor Zeldzame Ziekten Aken Coördinator 

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