Ondertussen bij de buren: Covid-19 in Noordrijn-Westfalen (versie 7 augustus 20201)

De cijfers
Het Robert Koch Instituut (RKI) is verontrust over de aanzienlijke toename van het aantal gevallen in
de afgelopen drie weken in heel Duitsland. In Noordrijn-Westfalen, Hessen en Berlijn liggen de cijfers
boven het landelijk gemiddelde.
In totaal zijn er (stand 6 augustus 2020) in Noordrijn-Westfalen 50.493 bevestigde gevallen van
COVID-19 en 1.752 doden gemeld.
Het reproductiecijfer voor heel Duitsland is op 6 augustus 1,06. Meer informatie over de huidige
situatie is hier te vinden.
De actuele cijfers voor Duitsland (totaal, per deelstaat en Kreis) zijn beschikbaar bij het Robert KochInstituut.
Sinds 2 juli 2020 staat bovendien het coronadashboard van de deelstaat NRW online. Hier krijgt men
niet alleen inzicht in het aantal COVID-19 gevallen in deze deelstaat, maar ook in economische en
sociale aspecten zoals het consumentenvertrouwen en het ondernemingsklimaat.
Wie het COVID-19-dashboard wil zien met gegevens over Nederland, kan hier terecht.
De geregistreerde groeicijfers zijn in Duitsland belangrijk om te bepalen of versoepelingen van het
beleid gehandhaafd kunnen blijven. Er is daarvoor een grens gesteld bij 50 extra besmettingen per
100.000 inwoners in zeven dagen. Op dit moment wordt die grens nergens in Noordrijn-Westfalen
overschreden. Een overzicht daarvan is te vinden op de website van het ministerie van
Volksgezondheid van de deelstaat.
In de Kreis Gütersloh waren meer dan 1500 medewerkers van slachterij Tönnies in RhedaWiedenbrück met het virus besmet. De beperkingen die als gevolg van deze uitbraak in deze Kreis
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De in dit bericht verstrekte informatie is met de uiterste zorg samengesteld en de inhoud wordt zo vaak mogelijk
geactualiseerd. De Covid-19 ontwikkelingen gaan echter zo snel dat het niet altijd haalbaar is om de meest recente
ontwikkelingen direct in dit bericht te verwerken. Het is daarom raadzaam om voor een laatste stand van zaken de officiële
nieuwsbronnen van desbetreffende instanties en overheden te raadplegen.
Ondanks de in acht genomen zorgvuldigheid kan Grenspost Düsseldorf echter niet instaan voor de juistheid of volledigheid van
de informatie. Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Voor onjuistheden of onvolledigheden in dit
bericht aanvaardt Grenspost Düsseldorf geen enkele aansprakelijkheid. Voor aanvullingen of het melden van onjuistheden kunt
u contact met ons opnemen door een mail te sturen naar kantoor-dusseldorf@gelderland.nl.
Links naar andere websites
Dit bericht bevat hyperlinks naar andere organisaties en instellingen. Als u naar deze externe websites doorklikt, verlaat u de
website van Grenspost Düsseldorf en bent u gebonden aan de gebruiksregels die gelden voor de websites die u bezoekt.
Grenspost Düsseldorf is niet verantwoordelijk voor de informatie die op deze externe websites wordt gepresenteerd of voor de
naleving van de (privacy)wetgeving door derden.
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waren afgekondigd, werden op 6 juli door het Oberverwaltungsgericht, de hoogste bestuursrechter
van een deelstaat, opgeheven. Er was namelijk geen sprake van een door de hele bevolking
verspreide infectie. Vooral arbeidsmigranten, die maar beperkt aan het maatschappelijk leven
deelnemen, zijn besmet geraakt. Sinds 17 juli is de quarantaine van de 1500 medewerkers
opgeheven.

Tönnies: tests van nieuw ventilatiesysteem veelbelovend
Op 17 juli mocht Tönnies de verwerking van geslachte varkens weer hervatten, zij het dan met
gereduceerde aantallen en op proef. Volgens het district Gütersloh zal de proefronde de komende
weken onder observatie worden voortgezet. De corona-uitbraak in de vleesfabriek kan volgens
experts ook het gevolg zijn geweest van het oude ventilatiesysteem. Een team van deskundigen heeft
het nieuwe ventilatiesysteem met zogenaamde koude rooktests onderzocht en goedgekeurd. Het
nieuwe hygiëneconcept kan een blauwdruk worden voor andere bedrijven in heel Duitsland.
Bron: https://www1.wdr.de/nachrichten/westfalen-lippe/toennies-infektionsschutz-neuaufgestellt100.html
Een van de aandachtspunten in de zaak is verder dat het getroffen bedrijf niet onmiddellijk de
adresgegevens van de medewerkers aan de Duitse gezondheidsautoriteiten wilde vrijgeven.
https://www.tagesschau.de/regional/nordrheinwestfalen/toennies-fleischfabrik-corona-101.html
Door de sluiting van Duitse slachthuizen Westfleisch en Tönnies als gevolg van de Covid-19-pandemie
is het aantal geslachte varkens in de deelstaat Noordrijn-Westfalen aanzienlijk verminderd. In juni
werden ongeveer 1,18 miljoen dieren geslacht, 14,8 procent minder dan in dezelfde maand vorig
jaar, zo meldt het bureau voor statistiek. Alleen al op de hoofdvestiging van Tönnies in RhedaWiedenbrück werden tot 30.000 varkens per dag geslacht vóór de tijdelijke sluiting. Op dit moment
zijn de capaciteiten nog beperkt vanwege strengere hygiënevoorschriften. Tönnies slacht nu
maximaal 10.000 varkens per dag.
Bron: https://www.pigbusiness.nl/artikel/259893-tonnies-van-30.000-nu-op-10.000-varkens-perdag/
Een andere, vooralsnog wat kleinere infectiehaard was opgedoken bij Dönerproducent Öztas in
Moers in Kreis Wesel. Hier werden 82 besmettingen vastgesteld. Ook dit bedrijf mocht op 14 juli zijn
activiteiten onder strikte voorwaarden hervatten.
Wat hiermee verband houdt, is dat er aan beide zijden van de grens veel aandacht voor de
huisvesting van Oost-Europese werknemers bestaat. Zij wonen vaak in een door de werkgever (het
uitzendbureau) aan hen verhuurd groepsverblijf. Deze groepsverblijven en het transport van deze
locatie naar de werkplek lijken mede bij te dragen aan de verspreiding van het virus. Het hieraan
verbonden gezondheidsrisico heeft ervoor gezorgd dat de regels voor de gebruikmaking van dit soort
inleenconstructies in de Duitse vleesindustrie worden aangescherpt. Vanaf 1 januari 2021 moeten
werknemers in dienst zijn van de slachterij zelf.
Mogelijk heeft de gevoelde onduidelijkheid in de Duits-Nederlandse communicatie in de
grensoverschrijdende samenwerking rond de Covid-19-gevallen in de slachterijen, de Tweede Kamer
doen besluiten de Nederlandse regering te vragen om rond de Gecoördineerde Regionale
Incidentbestrijdingsprocedure (GRIP) ook te kijken naar de grensoverschrijdende aspecten bij
opschaling.
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Bron: https://www.bmas.de/DE/Presse/Pressemitteilungen/2020/mehr-arbeitsschutz-und-hygienein-der-fleischwirtschaft.html

Duitsland lanceert de Corona-Warn-App
Op 16 juni jl. werd in Duitsland de Corona-Warn-App gelanceerd. Volgens Jens Spahn, de
bondsminister voor Volksgezondheid, moet de app het ontstaan van nieuwe hotspots – en in het
verlengde daarvan een tweede golf – door betere tracing voorkomen. Ondertussen hebben al 16,6
miljoen gebruikers (20% van de bevolking) de app gedownload. Dat maakt de app volgens de
ontwikkelaars – het Bondsministerie van Volksgezondheid, het Robert-Koch-Institut, SAP en de
Deutsche Telekom – een effectief instrument om een tracing-net te kunnen opbouwen. De data
worden daarbij decentraal – alleen op de mobiel zelf en niet op een centrale server van de overheid
of van partners als o.a. SAP – opgeslagen. De Duitse app is ondertussen ook beschikbaar via de
Nederlandse appstores. Daarmee kunnen Nederlanders die in Duitsland verblijven ook bijdragen aan
het succes van de app en de veiligheid van anderen.
Kijk voor meer informatie op: https://www.bundesregierung.de/breg-de/themen/corona-warn-app

Gratis coronatests voor werknemers in scholen en kinderdagverblijven in NRW
Met het oog op de geplande start van de reguliere werkzaamheden heeft de deelstaatregering van
NRW op 21 juli besloten een gezamenlijke teststrategie te ontwikkelen voor de dagopvang en scholen.
Alle werknemers op openbare en particuliere scholen en in de kinderopvang kunnen tussen 3 augustus
en 9 oktober 2020 om de 14 dagen vrijwillig op het coronavirus worden getest. De deelstaat NRW
neemt de kosten hiervan voor zijn rekening.
Zie voor informatie: https://www.land.nrw/de/pressemitteilung/kostenlose-corona-tests-fuerbeschaeftigte-schulen-und-kindertageseinrichtungen

De maatregelen
Duitsland gaat door met het verder versoepelen van de tot nu genomen maatregelen. Sinds begin mei
nam de druk vanuit de deelstaten op de Bond om verder en sneller te versoepelen geleidelijk toe, ook
omdat de nieuwe infecties afnamen. Tijdens een wekelijks crisisoverleg tussen de Bond en de 16
deelstaten op 6 mei jl. is overeengekomen dat de deelstaten voortaan zelf, in overeenstemming met
het federale systeem en de betreffende verantwoordelijkheden, besluiten welke maatregelen zij
wanneer willen versoepelen. Maar de mondkapjesplicht in winkels en het OV in Duitsland blijft
voorlopig overeind.
Deze regels gelden tot 11 augustus op zijn vroegst en zijn net als in Nederland gestoeld op een stabiele
ontwikkeling van het aantal nieuwe besmettingen en de beschikbare zorgcapaciteit:
•
•
•

1.5 meter afstand houden blijft de norm
Er dienen strenge hygiënemaatregelen privé en op het werk te worden genomen
Mondkapjesplicht in winkels en OV
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•

•

Bepaalde grote evenementen als volksfeesten, stads-, dorps-, schutters- en wijnfeesten blijven t/m
31 oktober 2020 verboden. Andere evenementen met max. 300 mensen zijn onder bepaalde
hygiëne- en afstandsvoorwaarden toegestaan.
Evenementen met meer dan 300 deelnemers vereisen een speciaal hygiëne- en
infectiebeschermingsprotocol.

Er mogen maximaal 50 nieuwe besmettingen per 100.000 inwoners binnen 7 dagen in een Landkreis
gemeld worden. Als het er meer zijn, besluit de deelstaat zelf over een eventuele nieuwe regionale
lockdown en/of weer strengere maatregelen voor de betreffende Landkreis.
Bron: https://www.land.nrw/de/pressemitteilung/ministerpraesident-armin-laschet-stellt-nordrheinwestfalen-plan-vor
en
https://www.land.nrw/de/wichtige-fragen-und-antworten-zum-coronavirus#ef504a21

Grens met Duitsland
De negatieve reisadviezen voor alle EU- en Schengenlanden zijn vanaf 15 juni ingetrokken. Met het
oog op de zomervakantie een belangrijke stap voor de toeristische sector binnen de EU. De
reisadviezen zijn/worden aangevuld met een situatieschets per land wat betreft het aantal coronainfecties, geldende coronamaatregelen en geadviseerde gedragsregels. Wat betreft het reizen buiten
de EU- en Schengenlanden wordt op dit moment nog in EU-verband afgestemd welke stappen
wanneer zouden genomen kunnen worden.
Zie voor meer informatie: https://www.auswaertiges-amt.de/de/ReiseUndSicherheit/reisegesundheit/gesundheit-fachinformationen/reisemedizinische-hinweise/Coronavirus
Voor mensen uit coronahotspots blijft vakantie in eigen land overigens mogelijk indien zij niet besmet
zijn en een desbetreffend attest kunnen overleggen dat niet ouder is dan 48 uur voor aankomst. De
bond en de deelstaten bereikten overeenstemming over deze regeling die uniform binnen Duitsland
moet gaan gelden.
Zie voor meer informatie: https://www.tagesschau.de/inland/attest-hotspot-touristen-101.html

Toename van het grensoverschrijdend verkeer
De oproep om niet-noodzakelijk grensverkeer te beperken bleken in de loop der tijd steeds minder
effect te hebben. Dat ging ongeveer parallel aan de versoepelingen en het kennelijke gevoel in de
samenleving dat de pandemie onder controle kwam. Het verkeer over bijvoorbeeld de Gelderse
provinciale wegen naar en van Duitsland is weer op het oude niveau.
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Economische steunmaatregelen
Op 3 juni jl. heeft de Bond, naast de al genomen financiële en economische maatregelen, een extra
zogenaamd Konjunkturpaket van rond € 130 miljard gepresenteerd. Enerzijds wil de Bond de door
corona veroorzaakte financiële en economische problemen aanpakken en verzachten, anderzijds door
grote investeringen een sterke impuls geven aan een duurzame, innovatieve en toekomstgerichte
economie. Het pakket bestaat dan ook uit verschillende maatregelen die de volle breedte van de
economie afdekken:
Belastingen
•
•
•

•

Per 1 juli 2020 t/m 31 december 2020 is het hoge btw-tarief van 19% naar 16% verlaagd.
Het lage btw-tarief is voor dezelfde periode van 7% naar 5% gegaan.
De extra belasting per kilowatt stroom ter ondersteuning van de uitbouw van duurzame
energie (EEG-Umlage) wordt op maximaal 6.5 cent per kilowatt vastgelegd. De verwachting is
dat anders de belasting meer dan 8 cent per kilowatt zal stijgen, met alle negatieve gevolgen
van dien voor de portemonnee van burgers en bedrijven.
Er komt een maximumpercentage van 40% van het brutosalaris dat voor de bijdragen voor de
sociale verzekeringen (zoals voor o.a. werkloosheid of zorg) moet worden afgedragen. Zonder
dit maximum zou bij een door de coronacrisis veroorzaakte hoge werkloosheid en de daarmee
verbonden tekorten aan belastinginkomsten, de belastingdruk voor mensen in loondienst
verder stijgen, met negatieve gevolgen voor de nettosalarissen.

Milieu en mobiliteit
•
•
•
•
•

In totaal wordt € 50 miljard in de verduurzaming van de industrie en de ontwikkeling van
nieuwe duurzame technologieën, zoals bijv. waterstof, geïnvesteerd
De Deutsche Bahn en het ov krijgen extra financiële middelen van € 7.5 miljard.
De subsidie op het kopen van nieuwe E-auto’s wordt van € 3000 naar € 6000 verhoogd.
€ 2.5 miljard wordt in de uitbreiding van laadpalen en de ontwikkeling van nieuwe batterijtechnologieën geïnvesteerd.
€ 1 miljard wordt voor het moderniseren van Lufthansa-toestellen beschikbaar gesteld.

Bedrijven
•

€ 25 miljard voor extra leningen voor bedrijven om faillissementen te voorkomen.

Gezinnen
•
•

Een eenmalige Kinderbonus van € 300 per kind, al wordt voor rijke gezinnen dit via de
belastingen weer afgeroomd.
Investeringen van rond € 3 miljard in de vergroting van de capaciteit van Kindergarten/BSO.

Gemeenten
•

De Bond neemt driekwart van de kosten van steden en gemeenten over van de
huisvestingskosten van mensen in de bijstand.
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In aanloop naar dit Konjukturpaket hebben de Bond en de deelstaat NRW al enkele steunpakketten in
het leven geroepen. Hieronder een samenvatting van de belangrijkste pakketten.
Een goed startpunt voor antwoorden op vragen van pendelaars en ondernemers die
grensoverschrijdend actief zijn is de website van de GrensInfoPunten. Antwoorden op veel vragen zijn
te vinden op www.grenzinfo.eu/nl. Ook het Bureau Duitse Zaken van de Sociale Verzekeringsbank kan
als eerste vraagbaak dienen.
Ter leniging van de economische noden is door de Bond een uitgebreid hulpprogramma opgezet. In
totaal kosten die maatregelen € 122,5 miljard. Daarvan is € 50 miljard beschikbaar voor directe
ondersteuning van kleine bedrijven en zzp’ers. Tegelijkertijd rekent de Bond op € 33,5 miljard minder
belastinginkomsten. Voor zelfstandigen en kleine bedrijven, inclusief de cultuursector) was er een
directe bijdrage van € 9000 tot € 25.000 beschikbaar voor een periode van drie maanden (Soforthilfe),
afhankelijk van het aantal medewerkers (bron: https://www.wirtschaft.nrw/nrw-soforthilfe-2020).
Zowel de aanvraag van de Soforthilfe als de uitbetaling van de middelen werden zeer ongecompliceerd
en snel gerealiseerd. De sluitingsdatum voor de aanvraag was 31 mei.
NRW en de Bond hebben in totaal ongeveer 426.000 kleine bedrijven, freelancers en zelfstandigen met
een bedrag van € 4,5 miljard gesubsidieerd. https://www.land.nrw/de/pressemitteilung/426000kleinstunternehmen-erhielten-finanzielle-unterstuetzung-durch-die-nrw
Volgens het Duitse Ifo-instituut hebben al 7.3 miljoen bedrijven uitkeringssubsidies voor uitkering bij
werktijdverkorting bij de Bundesagentur für Arbeit (het federale arbeidsbureau) aangevraagd.
Normaal gesproken betekent dit voor de werknemers dat ze nog maar 60% van hun nettosalaris
uitbetaald krijgen (en 67% als ze kinderen hebben). Op 22 april 2020 werd besloten dit bedrag,
afhankelijk van de duur van de verkorte werktijd, te verhogen naar maximaal 87% en uiterlijk tot het
eind van het jaar. Ook krijgt de werkgever de sociale verzekeringsbijdragen van de Bundesagentur für
Arbeit terug.
Bron:
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Standardartikel/Themen/Schlaglichter/Coron
a-Schutzschild/2020-03-19-Beschaeftigung-fuer-alle.html.
Daarnaast is er in NRW nog eens € 35 miljard vrijgemaakt om de directe en indirecte gevolgen van de
coronacrisis te dempen. Deze middelen staan via het NRW-Rettungsschirmgesetz ter beschikking. Een
deel van dat geld wordt ingezet als garantie voor leningen die bedrijven bij banken aanvragen. Bron:
https://www.land.nrw/de/pressemitteilung/landtag-verabschiedet-nrw-rettungsschirm-undnachtragshaushalt-zur-abfederung-der
Daar zijn nog aanvullende maatregelen bijgekomen. Zo is er bijvoorbeeld € 20 miljoen van het NRWministerie voor Cultuur en Wetenschap voor hogescholen beschikbaar gekomen ter ondersteuning van
de digitalisering, aangezien er nu een online-semester start waarin voorlopig alleen digitaal les wordt
gegeven. Meer informatie https://www.land.nrw/de/pressemitteilung/landesregierung-stellthochschulen-20-millionen-euro-corona-soforthilfe-fuer
De deelstaatregering van NRW stelt de universiteitsklinieken verder € 100,6 miljoen ter beschikking
voor de bestrijding van de directe en indirecte gevolgen van de coronacrisis. Dit geld zal voor drie
doelen worden ingezet: medische hulpmiddelen, andere goederen en bouw- en
saneringsmaatregelen op korte termijn, waardoor ook de beddencapaciteit zal worden verhoogd.
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Voor meer informatie zie het volgende artikel: https://www.land.nrw/de/pressemitteilung/coronakrise-land-unterstuetzt-unikliniken-mit-mehr-als-100-millionen-euro
Op 24 juni presenteerde de minister-president van Noordrijn-Westfalen bovendien het NordrheinWestfalen-Programm ter hoogte van in totaal 8,9 miljard euro. Nog eens 300 miljoen euro wordt
beschikbaar gesteld voor het creëren van veilige werkomstandigheden en de invoering van
hygiënemaatregelen bij openbare instellingen. Het Nordrhein-Westfalen-Programm is vooral gericht
op het ontlasten van gemeenten en het versterken van hun investeringsvermogen, op digitalisering
in het onderwijs, investeringen in ziekenhuizen, steun aan zzp’ers en culturele instellingen evenals
klimaatbescherming (bron: https://www.land.nrw/de/pressemitteilung/89-milliarden-euro-fuerschulen-kommunen-krankenhaeuser-und-solo-selbstaendige).
Al deze hulp is ook hard nodig. Het Handelsverband Deutschland (HDE) verwacht tot 50.000
faillissementen in de Duitse detailhandel. Dit komt doordat bedrijven die geen levensmiddelen
verkopen tijdens de lockdown rond € 30 miljard verlies hebben geleden en ze dat verlies niet meer
goed kunnen maken. Daarnaast blijken de klanten na de heropening nog terughoudend te zijn met
aankopen, waardoor de detailhandel nog steeds veel inkomsten mist, terwijl de kosten – zoals de huur
– wel doorlopen. Bij dat laatste heeft de detailhandel het gevoel dat het risico alleen bij hen wordt
neergelegd en niet met de verhuurders wordt gedeeld. Voor meer informatie zie het volgende artikel:
https://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/deutscher-einzelhandel-leere-innenstaedte-nach-dercorona-krise-16745044.html
De in Nederland ingevoerde TOZO-regeling staat nu ook in Duitsland wonende Nederlandse
ondernemers toe om een lening voor bedrijfskapitaal (om liquiditeitsproblemen als gevolg van de
coronacrisis op te vangen) aan te vragen. Anders dan Nederlandse ondernemers die in Nederland
wonen, hebben deze ondernemers geen recht op inkomensondersteuning vanuit Nederland. Aan
Duitse kant bestaat voor deze groep een zeer complex en beperkt aanbod voor
inkomensondersteuning, omdat zij aan veel Duitse voorwaarden niet kunnen voldoen. Daardoor valt
deze groep ondernemers weer tussen wal en schip. In een gezamenlijke brief aan de
verantwoordelijke ministers in Duitsland, Nederland en België dringen de vijf Euregio’s aan op het
vinden van overgangsoplossingen voor grenspendelaars die door de coronacrisis getroffen zijn.
Zzp’ers die woonachtig zijn in Duitsland en hun bedrijf in Nederland hebben, ontvangen bijvoorbeeld
in beide landen geen tegemoetkoming voor de kosten van levensonderhoud. Duitsland hanteert een
strikt beleid als een beroep op sociale bijstand wordt gedaan door een persoon die daar nooit (als
werknemer of zelfstandige) heeft gewerkt en er nog geen duurzaam verblijfsrecht heeft (verblijf van
vijf jaar of meer). Inmiddels heeft er overleg tussen de Nederlandse en Duitse regering
plaatsgevonden maar een verruiming van de Duitse regeling komt er voorlopig niet. Zij blijven
aangewezen op voorzieningen uit het Nederlandse noodpakket waarop zij wel aanspraak kunnen
maken zoals een lening voor bedrijfskapitaal. De Kamerbrief kan hier worden nagelezen.
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2020Z12904&did=2020D2
7575
Hulp voor de buren
Duitsland had aan het begin van de Covid-19 crisis een capaciteit van ongeveer 28.000 IC-bedden in
ziekenhuizen beschikbaar, waarvan ongeveer 4800 in NRW. De capaciteit voor heel Duitsland is
inmiddels uitgebreid naar 40.000 IC-bedden, waarvan ongeveer 30.000 aan beademingsapparatuur
kunnen worden aangesloten. De beschikbare capaciteit wordt in Duitsland ook gebruikt om
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patiënten uit andere landen zoals Italië, Frankrijk, Spanje en Nederland op te nemen. Op een
gegeven moment lagen er iets meer dan 50 Nederlanders op Duitse IC-bedden. Er is hulp geboden en
niet eerst gevraagd of Nederland zijn gezondheidssysteem wel op orde had. Bovendien heeft de

Duitse regering verklaart de kosten van de behandeling van ernstig zieke buitenlandse
coronapatiënten in Duitsland te dragen. "Europa staat samen, zelfs in tijden van crisis," zei
minister van Volksgezondheid Jens Spahn (CDU). Het ministerie schat de kosten hiervoor op
maximaal 20 miljoen euro.
Minister Van Rijn is persoonlijk naar Münster gekomen om met het aanbieden van maatjesharing aan
onder meer minister Laumann, de Duitsers voor hun hulp te bedanken.
Bron: https://www.nordschleswiger.dk/de/deutschland-international/deutschland-will-kosten-fuerauslaendische-corona-patienten-uebernehmen

De samenwerking tussen de buren kan beschouwd worden als een positief gevolg van de coronacrisis,
en niet alleen op binationaal niveau. Zo maakten de GGD's in Limburg en de Gesundheitsämter van
Kreis Viersen, Rhein-Kreis Neuss en de steden Düsseldorf, Mönchengladbach en de diensten euPrevent
en EPECS (European Patients Empowerment for Customised Solutions) bekend te gaan samenwerken.
Naar aanleiding van de coronacrisis is het doel gesteld om kennis uit te wisselen en de communicatie
te verbeteren. Het project Sustainable Healthy Euregio (SHE) krijgt twee jaar lang Europese subsidie
uit het Interreg Deutschland-Nederland programma van de Euregio rijn-maas-noord, de Provincie
Limburg en het ministerie van Economische Zaken van Noordrijn-Westfalen.
Bron: www.euprevent.eu/nl/she/
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