4.7.182 - COSERDO
Grensoverschrijdende coördinatie van de thuisdiensten

1. PROJECTLEIDER

Solidarité mutualité - Province de Namur
Postcode: 5002
Stad: Saint-Servais
Land: België

2. PROJECTPARTNERS EN BUDGET

PROJECTPARTNERS

GEBIEDSDEEL

TOTAAL BUDGET

EFRO

Solidarité mutualité - Province de
Namur

WA

151 033,76 EUR

75 516,88 EUR

Centrale des Services à Domicile (CSD)
de la province de Namur

WA

269 382,81 EUR

134 691,40 EUR

Mutualité Générale de l'Education
Nationale des Ardennes

FR

365 156,25 EUR

182 578,12 EUR

Union Nationale des Mutualités
Socialistes

WA

164 896,88 EUR

82 448,44 EUR

Caisse Primaire d'Assurance Maladie des
Ardennes

FR

Geassocieerde PP

Geassocieerde PP

Mutualité Française ChampagneArdenne

FR

Geassocieerde PP

Geassocieerde PP

TOTAAL

950 469,70 EUR

475 234,84 EUR

3. OVERZICHT

De coördinatie van het thuisverblijf of de terugkeer na een ziekenhuisopname vertoont verschillende
evolutieniveaus: sinds de jaren '90 werden in België coördinatiediensten opgericht; in Frankrijk bestaat
er geen precies model dat de ontwikkeling van de coördinaties vrijwaart.Door de toename van het aantal
grensoverschrijdende patiënten, ontstaat voor de ziekenhuizen een nieuwe problematiek wanneer de
patiënten het ziekenhuis verlaten: het gebrek aan kennis van de organisatie buiten het ziekenhuis aan
de andere kant van de grens, heeft een impact op zowel de patiënt als de structuur. Op het platteland
geeft het gebrek aan gezondheidswerkers soms aanleiding tot een nieuwe ziekenhuisopname om de
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continuïteit van de zorgverlening te vrijwaren.Op basis hiervan streeft het project drie belangrijke
doelstellingen na:verbetering van het ontslag uit het ziekenhuis en de terugkeer naar huis, zowel in
termen van inrichting van de woning en diensten als op financieel vlak;inrichting van een globale
structurering van de diensten die de thuiszorg van de patiënten bevorderen; en uitbreiding van het
aanbod van de thuiszorgverleners door hun grensoverschrijdende mobiliteit te verbeteren.
De volgende acties zullen worden ondernomen:
- verwezenlijking van grensoverschrijdende instrumenten ten behoeve van de ziekenhuizen die
patiënten van over de grens opvangen alsook van coördinatiediensten
- inrichting van een grensoverschrijdende coördinatie op het vlak van thuiszorg
- verbetering van de mobiliteit van de thuiszorgverleners die nodig zijn voor de handhaving van het
thuisverblijf in een grensoverschrijdend bekken, door grensoverschrijdende informatietools te
ontwikkelen over de toegangsvoorwaarden tot de beroepen aan beide kanten van de grens en over de
nieuwe ingestelde procedures om die mobiliteit te vergemakkelijken
- oprichting van een structuur tot vrijwaring van de coördinatie en van de bestaande procedures.
Deze samenwerking heeft betrekking op een erkenning van de competenties en de praktijken, een
aanpassing van de procedures en normen, de interoperabiliteit van de systemen, van de concrete
mechanismen tot vergemakkelijking van de grensoverschrijdende zorgverlening door professionele
gezondheidswerkers.
De samenwerking zal het mogelijk maken gekwalificeerde banen te scheppen en de mobiliteit van de
grensoverschrijdende werknemers te verbeteren. Doel is de sociale ingeslotenheid van de
grensbevolking terug te dringen door de medische en sociale stappen te bevorderen

4. BEGIN- EN EINDDATUM VAN HET PROJECT

Begindatum: 01/01/2016
Einddatum: 31/12/2019

5. NAAM VAN DE CATEGORIE STEUNVERLENING

Verbetering van de toegang tot betaalbare, duurzame en hoogwaardige diensten, waaronder
gezondheidszorg en sociale diensten van algemeen belang

6. DATUM VAN DE LAATSTE BIJWERKING

17 mei 2016
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9. FINANCIERINGSPLAN (GEACTUALISEERD)

Solidarité mutualité - Province de Namur

15 103,38 EUR

SPW - DGO 5 - Pouvoirs locaux, action sociale et santé

60 413,50 EUR

EFRO

75 516,88 EUR

TOTAAL

Centrale des Services à Domicile (CSD) de la province de Namur

151 033,76 EUR

26 938,29 EUR

SPW - DGO 5 - Pouvoirs locaux, action sociale et santé

107 753,12 EUR

EFRO

134 691,40 EUR

TOTAAL

269 382,81 EUR

Mutualité Générale de l'Education Nationale des Ardennes

182 578,13 EUR

EFRO

182 578,12 EUR

TOTAAL

365 156,25 EUR

Union Nationale des Mutualités Socialistes

16 489,69 EUR

SPW - DGO 5 - Pouvoirs locaux, action sociale et santé

65 958,75 EUR

EFRO

82 448,44 EUR

TOTAAL

164 896,88 EUR

10. PROGRAMMA-ADVIES (GEACTUALISEERD)

Beslissing van de Stuurgroep van 25 en 26 februari : goedgekeurd project (categorie A)
Inkomsten: Geen inkomsten.
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