
 

 

 

 

 

 

COMMON CARE 
Hoogwaardige gezondheidszorg dicht bij huis 
grensoverschrijdend in de Eems Dollard Regio (EDR) 

Basis: Pius Hospital Oldenburg is lead partner van het INTERREG-project  

“COMMON CARE”. Hierbij gaat het om een samenwerkingsinitiatief tussen Nederlandse 

en Duitse zorginstellingen. 

 

Doelstellingen van het COMMON CARE project: 

De initiatiefnemers van COMMON CARE streven twee doelstellingen na: 

1. Het opbouwen van een duurzame grensoverschrijdende infrastructuur op het gebied van zorg en 
gezondheid  

2. Het verbeteren van het zorgaanbod in het algemeen. 

Eén van de plannen betreft het faciliteren van de uitwisseling van patiënten op het gebied van orthopedie en 
radiotherapie. Hierdoor dient er voor de mensen in de grensregio een uitgebreide medische zorg te worden 
gewaarborgd. 

Conform dit doel zullen de projectpartners andere zorgverleners, zorgverzekeraars, patiëntenorganisaties en 
bestuursleden aanzetten tot het ontwikkelen van andere grensoverschrijdende zorgtrajecten, opdat er een 
efficiënt en hoogwaardig EDR-zorgnetwerk ontstaat. 

 

Projectpartners: 

• Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) 

• Klinikum Leer gemeinnützige GmbH 

• Ommelander Ziekenhuis Groningen (OZG) 

• Treant Zorggroep 

 

Looptijd: 

01-05-2018 – 30-04-2021 

 

Prioriteit: 

Sociaal-culturele en territoriale cohesie van het programmagebied 

  



 

 

 

 

 

Eerste projectresultaten: 

• Symposium hemofilie op 26-06-2019 in Oldenburg 

• Planning van een herfst-symposium m.b.t. grensoverschrijdende zorg op 21-11-2019 in Oldenburg 

• Voltooiing van een Duits-Nederlands boek / patiëntengids over het kunstmatig knie- en heupgewricht 

 

Projectfinanciering: 

• Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRE / EFRO) 

• Klinikum Leer gemeinnützige GmbH  

• MB Niedersachsen  

• Ommelander Ziekenhuis Groningen (OZG)  

• Pius-Hospital Oldenburg  

• Provincie Drenthe  

• Provincie Groningen 

• Treant Zorggroep  

• Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) 

 

Budget: 

Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO): 540.000 € 

Cofinanciering IINTERREG-partners en projectpartners: 540.000 € 
 

Bijdragen van de financiers: 
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