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Studietur til Holland og Belgien 2.- 6. marts 2015 

Mandag 2. marts  - Academic Hospital – Free University of Amsterdam 

 

Den praktiserende læges rolle i det hollandske sundhedsvæsen. Oplæg af Professor Henk van Weert, Leder af 

afdelingen for praktiserende læger og familiemedicin. 

 
Der er et andet sundhedssystem i Holland end i Danmark. De praktiserende læger udfører nu f. eks. mange af de 

operationer, som hospitalerne tidligere udførte. De fleste sygehuse er privatejede og de konkurrerer indbyrdes på 

pris over for forsikringsselskaberne, der har ansvaret for behandlingerne i sundhedssystemet. 

 

Telemedicin og fremtidens organisering af sundhedsvæsenet. Oplæg ved Professor Leonard Witkamp, 

Afdelingen for Medicinsk Informatik 

 
Telemedicin har her et noget andet fokus end i Nordjylland. Ved mistanke om f. eks. modermærkekræft kan folk 

få taget et billede af deres hud, dette analyseres af eksperter og i 74 % af tilfældene var der ikke noget, og et 

besøg hos en hudlæge blev undgået. Ventetiden for en tid hos speciallægen er bragt ned fra 6 uger til få timer og 

det er naturligvis også meget billigere. 

 

Standardisering og kvalitet af pleje. Oplæg ved Dr. Nicolette de Keizer og Dr. Ronald Cornet, Afdelingen for 

Medicinsk Informatik 
 

Udvalgene fik indblik i hvordan en elektronisk patientjournal kan bidrage til øget kvalitet af behandlingerne på 

sygehuse i Holland, bedre forskning og færre fejl, når oplysninger kun skal indtastes én gang og det sparer 

naturligvis også penge. 

 

Tirsdag 3. marts – Roderwolde, Drenthe 

 

Velkomst ved Ard van der Tuuk, Næstformand for økonomiske anliggender, Province Drenthe 

 

Udvalgene fik indblik i hvordan de tre nordlige regioner i Holland arbejder sammen om fælles internationale 

aktiviteter. De er også en perifer region med mange af de samme udfordringer som Nordjylland.  

 

Smart Region – præsentation om Sensor City og Smart Region Bremen-Oldenburg-Groningen-Assen ved Maurice 

Hoogeveen, rådmand for økonomiske anliggender, Assen  

 
I Assen er der opsat 200 sensorer, hvor virksomheder kan teste deres produkter, inden de rulles ud i større byer. 

Det er ikke kun inden for trafik, men også inden for lyd, miljø, sundhed og energi. De er meget interesserede i at 

samarbejde med Aalborg Øst i et fælles internationalt projekt. 

 

Projektet ”Restructuring Peize” om klimaforandringer, miljø og vandsikkerhed. Oplæg og rundvisning ved Bert 

van Guldener, Projektleder 

 
For at undgå oversvømmelse i bl. a. Groningen er der blevet etableret et imponerende område hvor vandet efter 

kraftig regnfald indsamles, inden det senere ledes ud i havet. Resultatet er, at et landbrugsområde er blevet 

forvandlet til et naturområde, der er velbesøgt af turister og fugle. Processen med at få lokale beboere med på 

ideen var også interessant. 



 

 
 

Peize 

 

Grøn økonomi ved Roel Folkersma, Politik-koordinator Biobased, Emmen 

 
Her har man udnyttet de stedbundne specialiteter, som kemiske produkter og landbrugsprodukter og heraf 

udviklet nye materialer, der er bæredygtige. Det var et godt eksempel på samarbejde mellem forskere og private 

virksomheder med kommunen som facilitator. 

 

Jordforurening Nora de Klein, jordforureningsekspert 

 
Hollænderne har samme udfordringer som i Region Nordjylland mht. jordforurening og rent grundvand. De viste 

et eksempel på en forurenet grund, der var blevet kemisk renset, og det var meget billigere, end det kan gøres i 

Nordjylland. 

 

Leeuwarden 

Velkomst ved Jelle Burggraaf, Leeuwarden Kulturhovedstad 2018 
 

Fra 1498 – 2008 var Blokhuispoort et fængsel, men nu er det et kulturelt center og cellerne bruges af 130 kreative 

firmaer. Der er planer om en modernisering af fængslet, men fokus vil stadig være at bevare det kulturelle 

centrum i byen. 

 
Blokhuispoort 

 

 

 

 



 

 
 

Europæiske Kulturhovedstad 2018  ved Sjoerd Feitsma, Rådmand for Kultur, Leeuwarden 

 
Leeuwarden er europæiske kulturhovedstad 2018 og har som ambition at have forbindelser til andre byer og at 

lære fra dem. En af grundene til at de vandt, er at de vil bruge kultur som middel til at undgå frafald fra 

ungdomsuddannelser og nedbringe arbejdsløsheden blandt unge.  

 

Grendel Games ved Tim Lanning 

En lille virksomhed har haft stor succes med at udvikle computerspil med indbygget læring, f.eks. til 

hjerneskadede eller kirurger, der skal træne deres færdigheder inden de opererer. Firmaet har base i Leeuwarden 

men medarbejdere fra mange forskellige lande og ikke mindst interesse i deres produkter fra hele verden. 

 

Groningen 

EnTranCe – Energy Transition Centre Præsentation og rundvisning på EnTranCe, der er for innovative ideer 

inden for energi. Oplæg ved Jeroen van den Berg, Manager af EnTranCe 

 

Dette var et godt eksempel på en idéklinik og væksthus hvor virksomheder og forskere samarbejder og udvikler 

produkter inden for energi området. Der er mulighed for at teste produkter med alle former for energi, og 

virksomheder kan desuden få den nødvendige hjælp til at få produktet ud på markedet. 

 

Onsdag 4. marts - Bruxelles 

Norddanmarks EU-kontor ved Anne Britt Larsson og Kjeld Olesen 

De gav en introduktion til EU-kontorets daglige arbejde og strukturer samt hvordan samt EU-Kontoret kan 

bidrage til et effektivt samarbejde med ejerkredsen (11 nordjyske kommuner, Region Nordjylland og Aalborg 

Universitet) om at opnå fælles mål for Nordjylland. 

 

HORIZON 2020 ved Policy Officer Jimmy Bruun Felthaus fra Europa Kommissionens Generaldirektorat for 

Forskning og Innovation 

 

Dette er EU’s rammeprogram for forskning og innovation og målet er at sætte skub i beskæftigelse, vækst og 

innovation, at arbejde for et digitalt indre marked, at sikre en modstandsdygtig energiunion, at få et styrket 

industrigrundlag og at få en fremadskuende politik for klimaforandringer. Der er hele 592 mia. kr. i puljen. 

 

Torsdag 5. marts - Bruxelles 

Den Danske EU-Repræsentation ved Ambassadør Jeppe Tranholm Mikkelsen 

 

Efter et indblik i Den Danske EU-Repræsentations rolle i Bruxelles, fik udvalget indsigt i de økonomiske og 

politiske forhold i EU. Han beskrev også den nye EU Kommission, som til dato er den tungeste, samt gennemgik i 

store træk Kommissionens arbejdsprogram. 

 

Rundvisning i Europa Parlamentet ved Henrik Werner Hansen.  

 

Grundet øgede terrortrusler i Bruxelles, var det kun muligt at se Plenarsalen. Udvalgene fik dog et godt indblik i 

arbejdet i Parlamentet og dets rolle i forhold til de andre EU institutioner. 

 



 

 
 

 
Europa Parlamentet 

 

Møde med MEP Ole Christensen, medlem af Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Rettigheder samt 

Stedfortræder i Fiskeriudvalget 

 

Ole Christensen har siddet i Europa Parlamentet for Socialdemokratiet siden 2004. Han fortalte bl. a. om EU’s nye 

fiskeri reform, hvor discards ikke længere er lovlige og problemerne med at kontrollere om det overholdes. Med 

de aktuelle strejker hos SAS og Norwegian, argumenterede Ole for at luftfartsselskaberne er den første branche 

af flere som nok kommer til at kæmpe for sociale rettigheder på et globalt marked. 

 

Møde med MEP Jens Rohde, medlem af Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter samt 

Stedfortræder i Udvalget om Industri, forskning og Energi.  

 

Jens Rohde har siddet i Europa Parlamentet for Venstre siden 2009. Han fortalte bl.a. om EU's landbrugsstøtte, 

fordele ved et digitalt marked i EU, social dumping og illegal indvandring, hvor han er fortaler for en fælles asyl 

og indvandringspolitik. 

 

Introduktion til Erasmus+ programmet med fokus på ungdomsuddannelser ved Karianne Helland, Europa 

Kommissionens Generaldirektorat for Uddannelse 
 

Der er 110 mia. kr. i EU’s nye program for almen uddannelse, erhvervsuddannelse, ungdom og idræt. Projekter 

inden for individuel mobilitet, samarbejde for innovative løsninger og politisk reform kan søge støtte. For første 

gang kan der også søges støtte til initiativer inden for idræt. 

 

Fredag 6. marts - Rotterdam 

RDM Campus (RDM = research, design and manufacturing)  - Oplæg om innovationscentret og rundvisning på 

RDM Campus. 

 

Efter et oplæg om den historiske udvikling af Rotterdam Havn og indblik i de store investeringer, der er foretaget 

i den historiske havn, var der rundvisning på RDM Campus. Her arbejder universiteter, uddannelsesinstitutioner 

og virksomheder sammen om udvikling af bæredygtige produkter. 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RDM Campus 


