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Het project kadert in het Interreg V-A Euregio Maas-Rijn programma 

van de Europese Unie. Het project wordt mede mogelijk gemaakt door 

de Europese Unie, het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling 

(EFRO) en de regionale overheden 

 

 

Wat wil het EMRaDi 

project bereiken? 

 

 
Verhogen van transparantie rond behoefte aan aanbod 
en beschikbaarheid van diensten op het gebied van 
zeldzame ziekten in de EMR

Ontwikkelen van EMR modellen voor zeldzame ziekten 
zorgpaden om patiëntgerichte aanbevelingen uit te 
werken, in synergie met nationale en Europese 
ontwikkelingen.

Verbeteren van het netwerk van zorgverleners, 
zorgverzekeraars en patiëntenorganisaties en 
verhogen van de publieke aandacht.

De langetermijndoelstelling is het 

verbeteren van de levenskwaliteit van 

betrokken patiënten 

www.emradi.eu

lead partner

Zeldzame ziekten    

stoppen niet aan de grenzen 

  

Projectduur  
start: Oktober 2016

einde: September 2019



Het EMRaDi project heeft acht zeldzame 
ziekten geselecteerd als "tracers", twee per 
ziektegroep binnen het EMRaDi project 
(syndromale, hematologische, neurologische, 
metabole zeldzame ziekten). 

Het doel is om met de resultaten van het 
onderzoek naar deze ziekten ook 
patiëntengroepen met andere zeldzame 
ziekten te helpen dankzij algemene 
aanbevelingen voor de ontwikkeling van 
grensoverschrijdende gezondheidszorg voor 
patiënten met zeldzame ziekten binnen de 
Euregio Maas-Rijn (EMR). 

We verzamelen ook kwantitatieve gegevens 
over een langere lijst zelfzame ziekten binnen 
deze drie EMR landen, om een beter beeld te 
krijgen over de situatie van patiënten met 
zeldzame ziekten binnen deze grensregio 

Ontdek meer informatie op: 
www.emradi.eu/nl/project-activities 

Chronische myeloïde leukemie (CML)
Duchenne-spierdystrofie
Fenylketonurie (PKU)
Galactosemie type 1
Polycythemia vera
Rett syndroom
Silver-Russell syndroom
Ziekte van Huntington 
 

Bent u of is een van uw naasten getroffen 
door een van de volgende ziekten? 
Bent u betrokken bij de zorg voor een  patiënt 
getroffen door een van deze ziekten? 
Maakt u deel uit van een patiëntenorganisatie die 
rond deze ziekten werkt? 
 

 
OPROEP AAN PATIËNTEN, 

NAASTEN EN 
ZORGVERSTREKKERS 

WAT IS “EMRADI”?

EMRaDi staat voor Euregio Meuse-Rhine Rare 
Diseases (Zeldzame ziekten in de Euregio Maas-Rijn. 
Het EMRaDi project is een grensoverschrijdend 
samenwerkingsproject dat deel uitmaakt van het 
Interreg V-A Euregio Maas-Rijn programma van de 
Europese Unie. 

Dit project omvat ziekenfondsen, universitaire 
ziekenhuizen, patiëntenorganisaties en een universiteit 
uit de Euregio Maas-Rijn (EMR) 

De EMR bestaat uit vijf subregio's: 

Dankzij hun langdurige samenwerking in 
grensoverschrijdende gezondheidszorg, hebben de 
projectpartners besloten hun krachten te bundelen 
rond zeldzame ziekten. 

EMRaDi is innovatief, omdat het een patiëntgericht en 
sectoroverschrijdend project is. Tot het consortium van 
partners behoren de grote gezondheidsactoren die 
patiënten met een zeldzame ziekte en hun familie 
ondersteunen in het dagelijkse zorgpad. 

Wilt u uw ervaring met ons delen over het leven met 
deze ziekte? Wilt u ons vertellen welke moeilijkheden 
u ervaart in uw dagelijks leven en zorgpad binnen 
deze regio's? 

Dan interesseert het u misschien om deel te nemen 
aan ons project en uw ervaringen en uw behoeften te 
delen! 

Timing van het onderzoek:
September 2017 - April 2018

Om deel te nemen aan het project kan u zich 
inschrijven op www.emradi.eu/nl/contact
Voor verdere vragen kan u ons contacteren 
info@emradi.eu 

. 

de Vlaamse provincie Limburg (België)
de Waalse provincie Luik (België)
de Duitssprekende gemeenschap (België)
de regio Aachen (Duitsland)
het zuidelijke deel van de provincie Limburg 
(Nederland).


