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1 Gezondheidszorgdiensten in de interne markt
Europees Economisch en Sociaal Comité: studie over de liberale beroepen
Het Europees Economisch en Sociaal Comité stelde de resultaten voor van een studie over
de liberale beroepen, dat in ruime mate de aanbevelingen bevestigt die het Comité
uitgebracht in maart van dit jaar. Beide documenten vestigen speciale aandacht op het
belang en de rol van regulering in deze sector.
DOC 1 EN HTML | DOC 2 EN PDF | DOC 3 EN PDF

Uitspraak van de Nederlandse Hoge Raad: vergoeding voor niet-gecontracteerde zorg
Nederlandse verzekerden met polis voor geneeskundige zorgen in natura, kunnen ook een geplafonneerde- terugbetaling krijgen voor zorgen van een niet-gecontracteerde
zorgaanbieder. Hiermee paste Nederland de principes uit de Europese rechtspraak over
terugbetaling van zorgen in het buitenland ook toe op zorgverleners in eigen land.

Zorgverzekeraar CZ verlaagde de vergoeding voor zorgen van niet-gecontracteerde zorg
onlangs van 75 naar 50 procent van het marktconforme tarief. Volgens de uitspraak van de
Hoge Raad mogen verzekeraars patiënten die gebruikmaken van niet-gecontracteerde zorg
niet zo weinig vergoeden dat zij worden belemmerd in hun vrije keuze van zorgaanbieder.
DOC 1 NL HTML | DOC 2 NL HTML

België: verstrekkingen in het buitenland die een voorafgaande toestemming vereisen
Het Ministerieel besluit dat voor België de lijst vaststelt van geneeskundige verstrekkingen
waarvoor, in uitvoering van de Europese richtlijn over grensoverschrijdende gezondheidszorg,
een voorafgaande toestemming vereist is, werd in het Belgisch staatsblad gepubliceerd op 22
juli 2014.
DOC NL/FR HTML

2 Geneesmiddelen en medische hulpmiddelen
Raad: informatie-uitwisseling over de prijzen van hepatitis C geneesmiddelen
De Franse delegatie vestigde de aandacht van de Raad van gezondheidsministers op de
hoge prijzen voor hepatitis C geneesmiddelen, die onhoudbaar zijn voor de
gezondheidsbudgetten. Hun suggestie om een netwerk voor informatie-uitwisseling tussen de
lidstaten op te richten kreeg steun van veel lidstaten.
DOC EN - FR PDF

Raad en Commissie: implementatie van het actieplan over de controles op het vlak van
medische hulpmiddelen
De Europese Commissie publiceerde een werkdocument over de implementatie van het
actieplan dat de Commissie en de lidstaten in 2012 overeen gekomen waren naar aanleiding
van het schandaal rond de door de Franse firma PIP geproduceerde ondeugdelijke
borstimplantaten en dat gericht was op verbetering van de controles op basis van bestaande
wetgeving op het vlak van medische hulpmiddelen.
De Raad (EPSCO) besprak deze acties.
DOC 1 EN/NL/FR HTML | DOC 2 EN HTML

Europese Commissie: logo voor onlineapotheken
In uitvoering van de richtlijn vervalste geneesmiddelen (2011/62/EU) keurde de Commissie
een verordening goed met een gemeenschappelijk logo voor onlineapotheken. Daarnaast
bevat de verordening technische voorschriften om de echtheid ervan te waarborgen.
DOC 1 EN/NL/FR HTML | DOC 2 EN HTML

Europese Investeringsbank (EIB) en UCB: partnerschap voor de ontwikkeling van
geneesmiddelen
De Europese Investeringsbank (EIB) tekende een akkoord met het Belgische
biofarmaceutische bedrijf UCB waarbij het zich ertoe verbindt R&D projecten van UCB te
financieren voor een bedrag tot 75 miljoen €.
DOC EN HTML

Europees geneesmiddelenagentschap (EMA): wetenschappelijk advies van EMA en de
nationale HTA agentschappen aan de geneesmiddelenindustrie
Het Europees Geneesmiddelenagentschap (EMA) gaf een ontwerp richtsnoer vrij over test
procedures voor parallel wetenschappelijk advies van EMA en de nationale agentschappen
voor health technology asessment (HTA) aan de geneesmiddelenindustrie.
DOC EN PDF

In een gezamenlijk antwoord op de raadpleging waarschuwen verschillende organisaties
actief in de gezondheidssector (ISDB, MiEF, HAI Europe en AIM) dat vroegtijdige en
ondoorzichtige trilogieën tussen het EMA, de HTA agentschappen en
geneesmiddelenbedrijven tot toenemende "regulatory capture" kan leiden en de
onafhankelijkheid van beslissingen over prijsbepaling en terugbetaling in het gedrang kan
brengen.
DOC EN PDF

EMA: toegang tot gegevens van klinische proeven
In antwoord op kritiek van de Europese ombudsman, onderzoekers en experten uit de
gezondheidssector heeft EMA zijn transparantiebeleid in verband met de gegevens van
klinische proeven herzien. EMA hief de beperkingen op in haar beleid voor het delen van data
voor niet-commerciële onderzoeksdoeleinden.
DOC 1 EN PDF | DOC 2 EN PDF

EMA: raadpleging over toegang tot de EudraVigilance databank
Het Europees Geneesmiddelenagentschap lanceert een openbare raadpleging over de
actualisering van haar beleid om wetenschappers en de industrie toegang te verlenen tot de
gegevens van haar EudraVigilance gegevensbank over vermoedelijke bijwerkingen van
geneesmiddelen.
DOC EN HTML

3 Volksgezondheid
Europese Commissie: documenten over patiëntveiligheid
De Europese Commissie publiceerde een pakket voor patiëntveiligheid, dat zal worden
opgenomen in het reflectieproces inzake toekomstige actie op EU-niveau voor
patiëntveiligheid en de kwaliteit van gezondheidszorg.
Het pakket bestaat uit drie documenten:
- Een verslag over de uitvoering van de aanbeveling van de Raad betreffende
patiëntveiligheid van 2009. In het verslag wordt een lijst met acties voorgesteld;
- Een Eurobarometer-enquête over patiëntveiligheid en de kwaliteit van de gezondheidszorg;
- De resultaten van de openbare raadpleging.
DOC EN/NL/FR HTML

Europese Commissie: expertgroep over de bestrijding van kanker
De Europese Commissie richtte een expertgroep over de bestrijding van kanker op. Deze
groep zal de Commissie bijstaan bij het uitwerken van juridische instrumenten en
beleidsdocumenten.
DOC EN HTML

Raad: conclusies over de economische crisis en gezondheid
De Raad van de ministers van volksgezondheid nam conclusies aan over de economische
crisis en gezondheid. Hierin wordt dieper ingegaan op de impact van de crisis op de
gezondheidssystemen en op toegang tot gezondheidszorg en worden voorstellen
gesuggereerd om de systemen veerkrachtiger te maken.
DOC 1 EN PDF | DOC 2 EN - FR PDF

Expert panel over doelmatige manieren om in gezondheid te investeren (EXPH): advies
over eerstelijnszorg
Het EXPH keurde haar eindadvies over een referentiekader voor eerstelijnszorg goed. Het
advies focust op financierings- en verwijzingssystemen.
DOC EN HTML

Europese Commissie en EXPH: openbare raadpleging over een EU agenda over
kwaliteit van zorgen
De Europese Commissie en EXPH organiseren een openbare raadpleging over een ontwerp
advies voor een toekomstige EU agenda over kwaliteit van zorgen, met de nadruk op
patiëntveiligheid.
DOC EN HTML

België: peer review over Health System Performance Assessment (HSPA) in de EU
HSPA is een instrument voor beleidsmakers om de performantie van hun
gezondheidssysteem te meten. België was gastland voor een peer review over de methoden
en instrumenten nodig voor de ontwikkeling van HSPA in de EU.
DOC EN HTML

4 Sociaal beleid
Raad: debat over de tewerkstellings- en sociale aspecten van de landenspecifieke
aanbevelingen (CSRs) voor 2014
De EPSCO Raad hield een politiek debat over het Europees Semester 2014 en keurde haar
bijdrage aan de Europese Raad goed over de terwerkstellings- en sociale aspecten van de CSRs
en het resultaat van het multilateraal toezicht.
DOC EN - FR PDF

Sociaal Beschermingscomité (SPC): conclusies over de implementatie van de CSRs van
2013
Het SPC nam conclusies aan over de implementatie door de lidstaten van de CSRs van 2013 op
het vlak van sociale bescherming en sociale insluiting. Deze conclusies zijn een instrument ter
voorbereiding van de Raadsbeslissing over de CSRs voor 2014 en zijn het resultaat van een
multilateraal toezicht. Voor wat gezondheidszorg betreft werden ze aangenomen samen met de
Raadswerkgroep over volksgezondheid op senior niveau (Council Working Party on Public Health
at Senior Level).
DOC EN PDF

SPC en Raad: evaluatie van de horizontale kwesties in verband met het Europees Semester
2014
Het SPC maakte een evaluatie over de horizontale kwesties van het pakket van
Raadsaanbevelingen voor 2014 en de implementatie van de CSRs van 2013. Het vraagt onder
meer om het aantal sociale CSRs -waaronder gezondheidszorg- onder de procedure van macroeconomische onevenwichten te beperken. Het SPC stelt ook dat de CSRs over gezondheids- en
langdurige zorg door de bevoegde ministers zouden moeten bediscussieerd worden.
De Raad van de sociale ministers onderschreef de kernboodschappen van deze evaluatie.
DOC 1 EN HTML | DOC 2 EN - FR PDF

SPC en Raad: rapport over gepaste voorzieningen voor langdurige zorg
De Raad onderschreef een rapport van het SPC over adequate sociale bescherming voor de

behoefte aan langdurige zorg in een verouderende samenleving. Het rapport onderzoekt hoe
gepaste voorzieningen voor langdurige zorg op een duurzame manier kunnen georganiseerd
worden.
DOC 1 EN - FR PDF | DOC 2 EN PDF | DOC 3 EN PDF

SPC: rapport over de haalbaarheid van ex-ante coördinatie van het sociaal beleid
Het SPC presenteerde een rapport over de uitkomst van een haalbaarheidstest voor ex-ante
coördinatie van belangrijke sociale hervormingen. Deze coördinatie wordt georganiseerd naar
analogie met de ex-ante coördinatie van belangrijke economische hervormingen, geleid door het
comité voor economisch beleid (EPC). Het is de bedoeling om belangrijke nationale hervormingen
op EU niveau te bediscussiëren voordat de finale beslissing wordt genomen en om zo vroeg in het
beslissingsproces rekening te houden met mogelijke spil overs van de hervormingen op andere
landen van de Eurozone.
DOC 1 EN PDF | DOC 2 EN HTML

5 e-Health
e-health netwerk: meerjarig werkplan
Het e-health netwerk nam haar meerjarig werkplan 2015-2018 aan.
De voorgestelde activiteiten hebben betrekking op:
- Interoperabiliteit en standaardisering
- Uitwisseling van kennis
- Opvolging en evaluatie van implementatie
- Mondiale samenwerking en positionering
DOC EN PDF

Europese Commissie: technische standaarden voor RFID gebruikers
De Europese Commissie nam nieuwe technische standaarden aan die zullen toelaten dat
gebruikers van Radio Frequency Identification (RFID) smart chips en systemen voldoen aan de
EU databeschermingsregels. Het gebruik van RFID neemt onder meer in gezondheidssector sterk
toe.
DOC EN/FR HTML

6 Economisch beleid
Europese Commissie: voorstellen voor landenspecifieke aanbevelingen (CSRs)
In het kader van het Europees Semester voor coördinatie van het economisch beleid heeft de
Europese Commissie de CSRs voorgesteld, op basis van een analyse van de situatie in elk land.
Vijftien lidstaten ontvingen een CSR om hun gezondheidszorgsysteem te hervormen, met het oog
op het reduceren van de overheidsschuld. Drie van deze landen worden ook aangespoord om de
toegang tot zorg te verbeteren.
DOC 1 EN/NL/FR HTML | DOC 2 EN/FR HTML | DOC 3 EN PDF

Europese Raad: onderschrijft de CSRs
De EU staatshoofden en regeringsleiders bijeen in de Europese Raad onderschreven de CSRs
voorgesteld door de Commissie, mits sommige wijzigingen.
DOC 1 EN HTML | DOC 2 EN PDF

Raad: CSRs aangenomen
De Raad van de ministers van financiën nam officieel de finale, en soms gewijzigde versies, van
de CSRs aan. Om het Commissievoorstel te wijzigen moet de Raad haar standpunt toelichten en
moet de wijziging met een gekwalificeerde meerderheid worden aangenomen.
De lidstaten worden verondersteld deze maatregelen uit te voeren bij het opstellen van hun
begrotingen en het uitstippelen van structurele hervormingen. De Raad en de Europese
Commissie zullen de implementatie opvolgen en acties nemen indien nodig.
DOC 1 EN - FR PDF | DOC 2 EN - FR - NL PDF | DOC 3 EN/FR/NL HTML

Europees Parlement: CSRs worden weinig geïmplementeerd
Een studie van het Europees Parlement wijst uit dat de lidstaten weinig inspanningen deden om
de CSRs van 2011 en 2012 te implementeren.
DOC 1 EN PDF | DOC 2 EN HTML

Europese Commissie: vierde herziening van het economisch aanpassingsprogramma voor
Cyprus
Dit rapport evalueert ook de implementatie van de hervormingen van het
gezondheidszorgsysteem waartoe Cyprus zich ten aanzien van de Trojka heeft verbonden.
DOC EN HTML

Task force voor Griekenland: zevende activiteitenrapport
De task force voor Griekenland van de Europese Commissie publiceerde haar zevende rapport
over de hervormingen die Griekenland moet doorvoeren. De hervorming in van het
gezondheidszorgsysteem vormen hierin een belangrijke component.
DOC EN HTML

7 Hof van Justitie van de Europese Unie
Arrest: begrippen woonplaats en verblijfplaats in de verordening betreffende de coördinatie
van de socialezekerheidsstelsels
Zaak C--255/13 behandelt vragen over de begrippen woonplaats en verblijfplaats uit verordening
(EG) nr. 883/2004 betreffende de coördinatie van de socialezekerheidsstelsels. Het arrest stelt dat
een burger van de Unie die in een eerste lidstaat woonde en tijdens vakantie in een tweede
lidstaat plotseling een ernstige aandoening krijgt waardoor hij genoodzaakt is gedurende elf jaar in
die lidstaat te blijven wegens deze ziekte en de beschikbaarheid van gespecialiseerde medische
zorg in de nabijheid van de plaats waar hij feitelijk woont, moet worden geacht in deze tweede
lidstaat te „verblijven” wanneer het gewone centrum van zijn belangen zich in de eerste lidstaat
bevindt.
DOC EN/NL/FR HTML

Arrest: producten op basis van aromatische planten en cannabinoïden zijn geen
geneesmiddelen
Het Hof stelt in de gevoegde zaken C-358/13 en C-181/14 dat substanties waarvan de effecten
beperkt zijn tot louter een wijziging van de fysiologische functies, zonder dat zij direct of indirect
een gunstige invloed kunnen hebben op de menselijke gezondheid, en die alleen maar worden
geconsumeerd om een roes op te wekken en bij consumptie schadelijk zijn voor de menselijke
gezondheid niet onder de Europese geneesmiddelenwetgeving vallen.
DOC 1 EN/FR/NL HTML | DOC 2 EN - FR PDF

Arrest: in-house uitzondering op de toepassing van de EU-regels inzake
overheidsopdrachten
Wanneer de voor een overheidsopdracht geselecteerde entiteit een vereniging van algemeen nut
zonder winstoogmerk is waarbij ten tijde van de gunning van die opdracht niet alleen entiteiten uit
de publieke sector zijn aangesloten, maar ook particuliere instellingen van sociale solidariteit die
activiteiten zonder winstoogmerk verrichten, zijn de voorwaarden om de gunning van een
overheidsopdracht als een in-housetransactie te kunnen aanmerken niet vervuld, en moet de
richtlijn betreffende overheidsopdrachten worden toegepast.
DOC EN/NL/FR HTML

Arrest: toepassing van de richtlijn over oneerlijke handelspraktijken op beoefenaars van
een vrij beroep, tandartsen en kinesisten
In arrest C-421/12 veroordeelt het Hof België voor het niet correct omzetten van de Europese
richtlijn betreffende oneerlijke handelspraktijken (2005/29/EG) in Belgisch recht, meer bepaald
omdat het de beoefenaars van een vrij beroep, tandartsen en kinesisten uitsluit van de
werkingssfeer van de wet van 14 juli 1991 betreffende de handelspraktijken en de voorlichting en
bescherming van de consument.
DOC EN/NL/FR HTML

Conclusie van de advocaat-generaal: aansprakelijkheidsregeling inzake geneesmiddelen
In zaak C-310/13 worden aan het Hof vragen voorgelegd over de conformiteit van een nationale
aansprakelijkheidsregeling inzake geneesmiddelen met de speciale aansprakelijkheidsregeling
voorzien in de Europese richtlijn inzake de aansprakelijkheid voor producten met gebreken
(85/374/EEG). Volgens de advocaat-generaal kunnen rechten van gelaedeerden die verder gaan
dan het niveau van bescherming dat uit de bepalingen van de richtlijn voortvloeit, enkel mits deze
rechten al bestonden op het tijdstip van kennisgeving van de richtlijn. Het recht op informatie over
bijwerkingen van geneesmiddelen met het oog op het vereenvoudigen van de bewijslevering door
de benadeelde, opgenomen in een nationale aansprakelijkheidsregeling, is niet in strijd met
bovengenoemde richtlijn.
DOC NL/FR HTML

Conclusie van de advocaat-generaal: recht op zorgen in het buitenland die zijn opgenomen
in het verstrekkingenpakket maar niet beschikbaar in eigen land
Volgens de advocaat-generaal in zaak C--268/13 (Petru) moet een lidstaat op basis van
verordening nr. 1408/71 ermee instemmen dat een medische dienst in een andere staat van de
Unie wordt ontvangen wanneer de betrokken dienst deel uitmaakt van het verstrekkingenpakket
maar niet op zijn eigen grondgebied kan worden verricht wegens een occasioneel en tijdelijk
gebrek aan materiële middelen in zijn ziekenhuizen.
DOC 1 NL/FR HTML | DOC 2 EN/NL/FR HTML

Conclusie van de advocaat-generaal: het begrip „menselijke embryo’s”
Volgens de advocaat-generaal in zaak C--364/13 vallen onbevruchte menselijke eicellen die
worden gestimuleerd tot deling en verdere ontwikkeling niet onder het begrip „menselijke
embryo’s” zolang zij niet het vermogen hebben om zich tot een mens te ontwikkelen.
DOC 1 EN HTML | DOC 2 FR - EN PDF

Conclusie van de advocaat-generaal: verbod voor homoseksuele mannen om bloed te
geven
Volgens de advocaat-generaal in zaak C--528/13 is het enkele feit dat een man seksuele
contacten met een andere man heeft, op zichzelf niet een gedrag dat een hoog risico op
infectieziekten en ernstige overdraagbare aandoeningen door bloed vormt. Door homoseksuele
mannen permanent te verbieden bloed te geven heeft Frankrijk een niet te rechtvaardigen
discriminatie ingevoerd.
DOC 1 FR HTML | DOC 2 EN - FR PDF

8 Mededinging
Europese Commissie: boete voor Servier en vijf producenten van generische
geneesmiddelen
De Commissie legde boetes voor een totaal van €427.7 op aan deze fabrikanten voor het
sluiten van akkoorden die tot doel hadden de commercialisering van goedkopere versies van
een cardiovasculair geneesmiddel uit te stellen.
DOC 1 EN/FR HTML | DOC 2 EN PDF

Europese Commissie: onderzoek naar prijsafspraken tussen producenten van
generische geneesmiddelen afgesloten
De Europese Commissie sloot het onderzoek in verband met concurrentievervalsing in
generische bedrijven in Frankrijk af. Het onderzoek had betrekking op het vermoeden van
prijsafspraken tussen de producenten voorafgaand aan de onderhandelingen met de Franse
overheid die de prijzen vaststelt.
DOC 1 EN/FR HTML

Europese Commissie: overname van de groep Het Gastenhuis door Amvest Vastgoed
B.V.
De Europese Commissie keurde de verwerving van de gemeenschappelijke controle over Het
Gastenhuis, een onderneming die ouderenzorg aanbiedt, door Amvest Vastgoed B.V., dat op
haar beurt gecontroleerd wordt PGGM en AEGON, en door NPM Capital, dat behoort tot SHV
Holdings, een Nederlands familiebedrijf, goed. Alle betrokken ondernemingen zijn gevestigd
in Nederland.
DOC EN HTML

Europese Commissie: verwerving van de Independent Clinical Services Group Limited
("ICS") door TowerBrook Investors Limited
De Europese Commissie keurde de verwerving goed van de Independent Clinical Services
Group Limited ("ICS") uit het Verenigd Koninkrijk door TowerBrook Investors Limited uit de
Cayman eilanden. ICS verstrekt personeel en diensten voor gezondheid, life sciences en
sociale zorg in de UK.
DOC EN HTML

Europese Commissie: joint venture tussen Allergopharma, Stallergenes en LETI
De Europese Commissie keurde de oprichting van een joint venture tussen Allergopharma
GmbH & Co. KG uit Duitsland, Stallergenes S.A. uit Frankrijk en Laboratorios LETI, S.L.
Unipersonal uit Spanje goed. Al deze bedrijven zijn actief op het vlak van diagnose en
behandeling van allergieën.
DOC EN HTML

Europese Commissie: joint venture tussen Fresenius SE & Co. KGaA en Sistema JSFC
De Commissie keurde een joint venture tussen Fresenius SE & Co. KGaA uit Duitsland en
Sistema JSFC uit Rusland goed. De joint venture zal geneesmiddelen produceren en
verdelen.
DOC EN HTML

Europese Commissie: overname van GHD door Nordic Capital
De Commissie keurde de verwerving goed van GHD Verwaltung GesundHeits GmbH
Deutschland ("GHD") uit Duitsland door Nordic Capital Fund VIII uit Jersey, deel van Nordic
Capital Funds ("Nordic Capital"). GHD is aktief op de markt van geneesmiddelen en
medische hulpmiddelen, Nordic Capital is een aandelenfonds.
DOC EN HTML

Europese Commissie: overname van EdRCP door Bridgepoint
De Commissie keurde de verwerving van Edmond de Rothschild Capital Partners (EdRCP)
uit Frankrijk door Bridgepoint Advisers Group Limited uit het VK goed. Beide ondernemingen
zijn aandelenfondsen die actief zijn in meerdere sectoren waaronder de sector van tandzorg.
DOC EN HTML

Estland: transparantie in de financiering van geneeskundige verstrekkingen
De mededingingsautoriteit in Estland formuleerde een aanbeveling aan het ministerie van
sociale zaken om de wet op de ziekteverzekering te amenderen. Het stelt voor om duidelijke
en transparante criteria voor de financiering van de instellingen toe te passen.
DOC EN PDF

Ierland: verbintenis van de Ierse medische organisatie (IMO) ten aanzien van het Hoger
Gerecht
IMO heeft zich er ten aanzien van het Ierse Hoger Gerecht toe verbonden om haar leden
geen collectieve boycot of terugtrekking van diensten aan te bevelen en om haar leden aan te
bevelen individueel en niet collectief te beslissen om al dan niet deel te nemen aan de publiek
gefinancierde huisartsendiensten.
DOC 1 EN PDF | DOC 2 EN HTML

Verenigd Koninkrijk: meer concurrentie in de sector van de private gezondheidszorg
De autoriteit voor de mededinging en markten in het Verenigd Koninkrijk (CMA) publiceerde
een rapport met maatregelen om de concurrentie op de markt van de private
gezondheidszorg te verbeteren. De autoriteit wees er onder meer op dat de incentives die
artsen er toe aan zetten hun patiënten naar privé verstrekkers te verwijzen kunnen leiden tot
verwijzingen die niet ingegeven zijn door prijs of kwaliteit.
DOC EN PDF

Cyprus: onderzoek over verkoop van apparatuur voor toezicht op bloedglucose aan
distributeurs en overheidsdiensten
De Commissie voor de bescherming van de mededinging van Cyprus voerde invallen uit bij
Panicos Theo Hadjigeorgiou & Co Ltd na een ambtshalve onderzoek met betrekking tot de
voorwaarden en prijzen van de levering van apparatuur en strookjes voor het toezicht op
bloedglucose verkocht aan farmaceutische distributeurs en publieke organen.
DOC EN HTML

Verenigd Koninkrijk: overname van ziekenhuizen goedgekeurd
De mededingingsautoriteit van het VK keurde de overname van de ziekenhuizen
Heatherwood en Wexham Park Hospitals NHS Foundation Trust door Frimley Park Hospital
NHS Foundation Trust goed.
DOC EN HTML

9 Inbreukprocedures
Ierland: zorgtoelage bij verblijf in een andere lidstaat
De Europese Commissie heeft Ierland verzocht om ervoor te zorgen dat personen die uit hoofde
van de Ierse socialezekerheidswetgeving in aanmerking komen voor een zorgtoelage, deze ook
ontvangen als zij in een andere lidstaat verblijven.
DOC EN/NL/FR HTML

Twaalf lidstaten: omzetting van de richtlijn grensoverschrijdende gezondheidszorg
De Europese Commissie verzoekt België, Bulgarije, Duitsland, Estland, Ierland, Griekenland,
Frankrijk, Luxemburg, Oostenrijk, Polen, Finland en het Verenigd Koninkrijk formeel om kennis te
geven van de volledige omzetting van de richtlijn betreffende de rechten van patiënten bij
grensoverschrijdende gezondheidszorg.
Ierland en Luxemburg hebben geen kennisgeving gedaan van maatregelen tot omzetting van de
richtlijn, terwijl de overige lidstaten de richtlijn ten dele hebben omgezet, aldus de Commissie.
DOC EN/NL/FR HTML

België, Ierland, Luxemburg en Portugal: grensoverschrijdende erkenning van medische
voorschriften
De Europese Commissie heeft België, Ierland, Luxemburg en Portugal formeel verzocht om de
bepalingen uit de Richtlijn betreffende grensoverschrijdende gezondheidszorg die betrekking
hebben op de grensoverschrijdende erkenning van medische voorschriften volledig om te zetten.
DOC EN/NL/FR HTML

10 Allerlei
Europese structurele en investeringsfondsen (ESIF): partnerschapsovereenkomsten
De Europese Commissie en lidstaten sluiten voor de eerste maal partnerschapsovereenkomsten
af over de besteding van de middelen van de ESIF. Voor sommige lidstaten bevatten die
overeenkomsten ook hervormingen in de gezondheidssector, meer bepaald voor het bevorderen
van de-institutionalisering.
DOC EN HTML

België: jaarverslag van het observatorium voor patiëntmobiliteit
Het observatorium voor patiëntmobiliteit, dat de instroom van buitenlandse patiënten in Belgische
ziekenhuizen monitort, heeft haar jaarverslag voor 2013 gepubliceerd.
Tussen 2009 en 2011, waren 1,5% van gehospitaliseerde patiënten niet in België woonachtig, een
percentage dat stabiel blijft in vergelijking met de voorgaande jaren.
DOC FR/NL HTML

Europese Commissie: gezondheidsdiensten binnen het toepassingsgebied van het TransAtlantisch handels- en investeringspartnerschap (TTIP):
In een brief gericht aan de Britse Parlementaire groep over het trans-Atlantisch handels- en
investeringspartnerschap (TTIP), verklaart de Europese hoofdonderhandelaar, Ignacio Garcia
Bercero, dat gezondheidsdiensten in principe binnen het toepassingsgebied van de TTIP vallen,
maar dat de rechten van de lidstaten om hun gezondheidssystemen te managen gewaarborgd
kunnen worden. Hij verzekerde onder meer dat de voorstellen voor geschillenbeslechting tussen
de staat en investeerders niet zullen raken aan het recht van de overheid om publieke
gezondheidszorg te reguleren.
DOC EN PDF

Europese Commissie: Stand van zaken in de TTIP onderhandelingen
De Europese Commissie publiceerde een document met een stand van zaken in de TTIP
onderhandelingen na de 6e ronde. In verband met markttoegang werden verschillende
maatregelen voor liberalisering bediscussieerd waaronder overheidsopdrachten en investeringen
in diensten. Ook werden er explorerende gesprekken gevoerd over liberalisering in professionele
dienstverlening. In verband met regulering werden geneesmiddelen, medische hulpmiddelen en e-

health bediscussieerd.
DOC EN PDF

TTIP: actiegroepen waarschuwen dat privatisering van Britse NHS onomkeerbaar wordt
Britse vakbonden en actiegroepen lanceren een nationale campagne om te waarschuwen tegen
de gevaren van het TTIP voor de gezondheidssector. Ze waarschuwen ervoor dat de geplande
privatisering van de NHS onomkeerbaar zou worden door toedoen van de TTIP.
DOC EN HTML

TTIP: coalitie van NGO's uit de gezondheidssector vragen om het investor-state dispute
settlement (ISDS) mechanisme uit te sluiten van de onderhandelingen
Een coalitie van Europese en Amerikaanse NGO's aktief op het vlak van gezondheid vragen om
het ISDS mechanisme uit te sluiten van de TTIP onderhandelingen. Ze waarschuwen dat
geneesmiddelenproducenten EU lidstaten kunnen vervolgen die maatregelen nemen om toegang
tot geneesmiddelen te verbeteren of minder effectieve behandelingen van terugbetaling uitsluiten.
DOC EN PDF

Verdrag over internationale handel in diensten (TISA): Groenen waarschuwen voor
gevolgen voor publieke diensten
Een nieuwe ronde voor een TISA akkoord werd onlangs opgestart. Op basis van gelekte
documenten waarschuwt de groene fractie in het Europees Parlement, voor de mogelijke
gevolgen van een dergelijk akkoord voor de liberalisering van publieke diensten, waaronder
gezondheidsdiensten.
DOC EN HTML

DRESS (Frankrijk): rapport over uitgaven voor sociale bescherming in Europa
Dit rapport van de studiedienst van het ministerie van sociale zaken in Frankrijk (DRESS) toont de
terugval van de uitgaven in sociale zekerheid tijdens de crisis aan. Volgens het rapport zijn de
uitgaven op het vlak van gezondheid het meest aangetast.
DOC 1 FR PDF | DOC 2 FR HTML

EU verordening over databescherming: Europese Vereniging voor Medische Oncologie
bezorgd over kankeronderzoek
De Europese Vereniging voor Medische Oncologie (ESMO) is bezorgd dat de voorgestelde
Europese verordening in verband met databescherming, meer specifiek de bepaling dat de patiënt
expliciet en specifiek toestemming moet verlenen voor het gebruik van de data, kankeronderzoek
onmogelijk zou maken.
DOC 1 EN HTML | DOC 2 EN HTML

OESO: gezondheidsstatistieken 2014
De OESO gezondheidsstatistieken 2014 tonen dat de gezondheidsuitgaven opnieuw groeien,
nadat ze stabiliseerden en zelfs daalden in meerdere OESO landen. Maar de uitgaven groeien
minder snel dan voor de crisis, vooral in Europa.
DOC EN/FR HTML

Mensenrechten commissaris van de Raad van Europa: universele toegang tot
gezondheidszorg door de crisis ondermijnd
Volgens de mensenrechten commissaris van de Raad van Europa, Mr. Nils Muižnieks, is de
universele toegang tot gezondheidszorg in Europa door de crisis ondermijnd, en dit ondanks het
feit dat het recht op gezondheidszorg gegarandeerd is door internationale en Europese
mensenrechten instrumenten. Volgens hem zouden de extreme effecten van de besparingen op
de toegankelijkeheid van gezondheidszorg voor het Hof betwist kunnen worden.
DOC EN HTML
De informatievergaring voor deze nieuwsbrief werd afgesloten op 29 augustus 2014.
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