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Doelstellingen van Common Care: 

 
1. Ontwikkelen van een duurzame infrastructuur voor grensoverschrijdende gezondheidszorg in 

de Eems Dollard Regio (EDR). 

2. Verbeteren van de toegankelijkheid en het doelmatig gebruik van het zorgaanbod in de EDR. 

3. Centraal in het project staat de opbouw van een euregionale zorgregio voor geplande zorg 

door Duits/Nederlandse samenwerking op vlak van innovatieve preventie, diagnostiek en 

behandeling. 

4. Gedurende uitvoering van het project zullen de projectpartners andere zorgaanbieders, 

zorgverzekeraars, patiëntenorganisaties en bestuurders in de EDR stimuleren tot het 

ontwikkelen van additieve grensoverschrijdende zorgtrajecten, zodat een efficiënt en 

hoogwaardig kwalitatief EDR zorgnetwerk ontstaat. 

 
 

Projectpartners: 

 

 Klinikum Leer GmbH 

 Ommelander Ziekenhuis Groningen (OZG) 

 Pius-Hospital (Leadpartner) 

 Reha-Zentrum am Meer Bad Zwischenahn 

 Treant Zorggroep 

 Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) 

 
 

Looptijd: 01-05-2018 – 30-06-2022 

 
 

Budget: 1.080.000 € 

 
 

Methoden: 

 

 Inventarisatie van zorgvraag en zorgaanbod in de EDR. 

 Ontwikkelen van geplande euregionale zorgpaden, afgestemd op behoefte en aanbod en 

dichtbij huis. 

 Opbouw van een grensoverschrijdend zorgtraject voor protonentherapie voor Duitse patiënten 

met een tumor (pediatrische patiënten. 

 Opbouw van een grensoverschrijdend zorgtraject voor geselecteerde groep Duitse en 

Nederlandse patiënten die een nieuwe knie op heup nodig hebben. 
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Reeds behaalde resultaten: 

 
1. Ontwikkeling van een EDR zorgwebsite met alle zorginstellingen in de EDR, makkelijk 

toegankelijk voor de patiënt, waarin direct de dichtstbijzijnde zorglocatie wordt weergegeven. 

2. Zorgbelang Groningen, zorgbelang Drenthe en Kontakt-und Beratungstelle für Selbsthilfe 

participeren actief in Common Care, waarbij de patiënt wordt geïnformeerd, bevraagd en 

direct wordt betrokken bij het ontwikkelen van nieuwe zorgpaden afgestemd op de zorgvraag. 

3. Vergelijking van behandelingsprotocollen voor pediatrische radiotherapie bij Pius Hospital en 

UMCG. 

4. Groningen Protonentherapiecentrum website en informatiebrochures zijn beschikbaar in het 

Duits. 

5. Veilige web-gebaseerde infrastructuur is beschikbaar. 

6. In het Groningen Protonentherapiecentrum is Duitstalig personeel beschikbaar. 

7. Behandelingsprotocol voor Duitse hemofilie patiënten die in het UMCG worden geopereerd 

voor een nieuwe knie/of heup is voltooid. 

8. Rehabilitatieprotocol voor Nederlandse patiënten met een prothese infectie in Duitsland is 

voltooid. 

9. Boek in NL/DE voor patiënten met een nieuwe heup of knie ter ondersteuning van pre- en 

postoperatie, ziekenhuisverblijf en adaptie van een gezonde levensstijl wordt begin 2020 

gepubliceerd in print en e-book door uitgeverij Springer. 

10. Uitbreiding zorgnetwerk EDR: Reha-Zentrum am Meer in Bad Zwischenahn heeft zich als 

budgethoudende projectpartner aangesloten bij Common Care. 

 
 
 
 
 


