Nieuws over gezondheidszorg uit Europa
Nieuwsbrief Nr. 32 - januari 2015

1 Geneesmiddelen en medische hulpmiddelen
Nieuwe Commissie: geneesmiddelen blijven de bevoegdheid van DG Gezondheid en de medische
hulpmiddelen worden aan het DG Ondernemingen overgedragen
EMA: nieuw publicatiebeleid voor klinische verslagen
EPSCO-Raad: voortgangsverslag van de werkzaamheden betreffende twee ontwerpen van
verordening over medische hulpmiddelen en in-vitro diagnostische hulpmiddelen
Europese Commissie: eindadvies over de veiligheid van metaal-op-metaal artroplastiek met een
bijzonder focus op heupimplantaten

2 Volksgezondheid
Europese Commissie: verslag over de impact van informatie op de keuzes van patiënten
Europese Commissie: voortgangsverslag over de mededeling van de Commissie over “Zeldzame
ziekten: de uitdagingen waar Europa voor staat”
HTA-netwerk: nieuwe Europese samenwerkingsstrategie voor de evaluatie van
gezondheidstechnologieën
Lancering van de 4e Europese code tegen kanker
Europese Commissie: voortgangsverslag van de acties om Alzheimer te behandelen
EPSCO-Raad: Luxemburg sensibiliseert rond de toelatingscriteria voor bepaalde bloeddonoren
EPSCO-Raad: vaccinatie, een krachtig middel voor de volksgezondheid
EPSCO-Raad: conclusies over patiëntveiligheid en zorgkwaliteit, zoals het voorkomen en
bestrijden van infecties in verband met de gezondheidszorg en antimicrobiële resistentie
EPSCO-Raad: conclusies over de zorgkwaliteit en innovatie in het belang van de patiënten
Beleidsbrief aan commissaris voor Gezondheid Vytenis P. Andriukaitis
EXPH: advies voor een toekomstige Agenda van de EU over patiëntveiligheid en zorgkwaliteit
OESO en Europese Commissie: gezondheid in een oogopslag 2014
EPSCO-Raad: bijdrage van de gezondheidssector aan de doelstellingen EU2020
Raad van de EU: statistieken over de uitgaven voor gezondheidszorg en de financiering
ECDC: het aantal aidsgevallen in risicogroepen in de EU stijgt

3 Sociaal beleid
EPSCO-Raad: richtlijn inzake gelijke behandeling in de koelkast
EPSCO-Raad: tussentijdse evaluatie van de Europa 2020-strategie, met inbegrip van de evaluatie
van het Europees Semester
Europese Commissie: ontwerp van gezamenlijk verslag over de werkgelegenheid in 2015
Europese Commissie: openbare raadpleging over de arbeidstijd
Europese Commissie en SPC: adequate sociale bescherming voor langdurige zorgbehoeften in
een vergrijzende samenleving

SPC: analyse van de recente hervormingen op het gebied van sociaal beleid voor een evenwichtig
en competitief Europa
SPC en EMCO: gezamenlijk advies over de tussentijdse evaluatie van de Europa 2020-Strategie
Europese Commissie: verslag over de vergrijzing van de Europese bevolking: feiten, gevolgen en
beleid

4 E-Health
Europese Commissie: overzicht van de nationale wetgeving omtrent elektronische medische
dossiers
De Europese Commissie en de Europese datasector lanceren een partnerschap van 2,5 miljard
euro voor het beheer van “big data”
E-Health-netwerk: vaststelling van richtlijnen over elektronische medische voorschriften

5 Economisch beleid
Europees parlement: het EP pleit voor een strengere en meer democratische controle van de
economische en budgettaire landen-specifieke aanbevelingen
EFC en EPC: tussentijdse evaluatie van de Europa 2020-strategie
Europese Commissie: de identificatie van de uitdagingen van budgettaire duurzaamheid op het
vlak van pensioenen, gezondheidszorg en het beleid rond langdurige zorg
Europese Commissie: voldoen de lidstaten aan de landen-specifieke aanbevelingen van het
Europees Semester?
Europese Commissie en het EPC: verslag 2015 over de vergrijzing, onderliggende hypothesen en
voorspellingsmethoden
Letland: zesde postprogramma-waarnemingsmissie
Letland: voordelen van de euro en nieuwe uitdagingen
Ierland: tweede postprogramma-waarnemingsmissie
Europese Commissie: jaarlijkse groeianalyse 2015
Europese Commissie: de ontwerpbegrotingsplannen 2015 van zeven lidstaten vertonen het risico
dat ze niet conform zijn
Beleidsbrief van Jean-Claude Juncker aan Valdis Dombrovskis, vicevoorzitter voor de Euro en de
Sociale Dialoog

6 Rechtspraak van het Hof van Justitie en het Gerecht van de EU
Arrest HvJ EU: een eicel die zich niet tot mens kan ontwikkelen is octrooieerbaar
Arrest HvJ EU: terugbetaling van medische kosten in het buitenland
Arrest HvJ EU: recht van de houder van de vergunning voor het in de handel brengen van een
referentiegeneesmiddel om beroep in te stellen tegen het in de handel brengen van een generiek
geneesmiddel
Arrest HvJ EU: nadelige berekeningsregels van arbeidsongevallenvergoedingen voor mannelijke
werknemers
Arrest HvJ EU: medische spoedvervoersdienst en kostenbeheersing
Arrest HvJ EU: uitsluiting van een openbaar ziekenhuis van deelname aan de gunningsprocedures
voor overheidsopdrachten
Arrest GEU: veroordeling van de Franse nationale Orde van apothekers voor beperking van de

mededinging op de markt voor biomedische analyses
Conclusies: berekeningsregels van de pensioenen bij blijvende invaliditeit die het bedrag van het
pensioen voor deeltijdse werknemers verminderen en daardoor een discriminatie op grond van
geslacht invoeren, is in strijd is met het gemeenschapsrecht
Conclusies: aansprakelijkheid van de producent in geval van gebrekkige medische hulpmiddelen
en van schade veroorzaakt door letsels
EVA: Noorse wetgeving in verband met de criteria voor toegang tot ziekenhuiszorg in andere EERstaten niet conform

7 Mededinging
Europese Commissie: bekendmaking van het 5e verslag over de minnelijke schikkingen met
betrekking tot octrooien in de farmaceutische sector
Concentraties: de Commissie keurt onder bepaalde voorwaarden de overname van Covidien door
Medtronic goed
Concentraties: de Commissie keurt onder bepaalde voorwaarden de overname van een deel van
de activiteiten van Cegedim door IMS Health goed
Staatssteun: het Slovaakse systeem van verplichte ziekteverzekering omvat geen enkele
staatssteun
Staatssteun: grondig onderzoek van een deel van de publieke financiering van de openbare IRISziekenhuizen in Brussel
Duitsland: het Bundeskartellamt stimuleert de concurrentie bij de verkoop van bloedglucoseteststrips in Westfalen-Lippe
Bulgarije: de Commissie voor de bescherming van de mededinging adviseert een bredere
vertegenwoordiging van de betrokken partijen in de goedkeuringsprocedure van de
regelgevingshandelingen op het gebied van de gezondheidszorg
Frankrijk: de Mededingingsautoriteit legt een boete op voor de onterechte weigering om medische
databases aan farmaceutische laboratoria te verkopen
Nederland: de zorgaanbieders Kwadrantgroep, Antonius Zorggroep en Nij Smellinghe/Pasana
mogen fuseren

8 Inbreukprocedures
Nederland en Portugal: volledige omzetting van de regels betreffende de rechten van patiënten bij
grensoverschrijdende gezondheidszorg
Tsjechië, Roemenië en Slovenië: volledige omzetting van de regels betreffende
grensoverschrijdende gezondheidszorg
Roemenië: volledige omzetting van de regels betreffende de erkenning van voorschriften die in een
andere lidstaat zijn verstrekt

9 Allerlei
Europese referentienetwerken: conferentieverslag
Raad: gedeeltelijk akkoord over de bescherming van administratieve gegevens
Eurostat: kanker oorzaak van een op de vier sterfgevallen in de EU28 in 2011
Eurofound: verslag over de toegang tot gezondheidszorg in tijden van crisis
OESO: Gezondheid, Bezuiningingen en Economische Crisis – Evaluatie op korte termijn in de

OESO-landen
OESO: de regeringen moeten de geografische verschillen in het gebruik van gezondheidszorg
aanpakken
Publicatie: Alles wat u altijd al wilde weten over het gezondheidsbeleid van de Europese Unie maar
nooit durfde te vragen
Publicatie: economische crisis, gezondheidssystemen en gezondheid in Europa: weerslag en
beleidsimplicaties
Eerste analyse van de voorstellen voor markttoegang in het kader van de TiSA-onderhandelingen
TTIP: de EU-Raad maakt het onderhandelingsmandaat openbaar
Publicatie: grensoverschrijdende gezondheidszorg in Europa
ECDC: de antibioticaresistentie is zorgwekkend
EAHP: peiling naar het tekort aan geneesmiddelen
Artikel: bezorgdheid van de gezondheidsactoren over het TTIP
Artikel: Kunnen artsen worden opgeleid in een werkweek van 48 uur?
Europees Parlement: stand van zaken over TTIP
Eurohealth: speciale editie in het kader van het Forum Gastein
Noordse Ministerraad: hormoonontregelaars wegen zwaar op de gezondheidsbegrotingen

1 Geneesmiddelen en medische hulpmiddelen
Nieuwe Commissie: geneesmiddelen blijven de bevoegdheid van DG Gezondheid en
de medische hulpmiddelen worden aan het DG Ondernemingen overgedragen
De farmaceutische producten blijven uiteindelijk onder de verantwoordelijkheid van het DG
Gezondheid. Het beleid op dit gebied behoort tot de gedeelde bevoegdheid van de h. Vytenis
Andriukaitis, commissaris bevoegd voor Gezondheid, en Elzbieta Bienkowska, commissaris
bevoegd voor Interne Markt voor Industrie. De bevoegdheid inzake medische hulpmiddelen
zal evenwel aan het DG Ondernemingen worden overgedragen. In de eerste versie van de
tekst die door Jean-Claude Juncker werd voorgesteld, werd het geneesmiddelenbeleid ook
overgedragen aan DG Industrie. Die keuze bracht echter een storm van protest op gang, met
name in het Europese parlement en bij belangengroepen.
DOC 1 EN/NL/FR HTML | DOC 2 EN HTML

EMA: nieuw publicatiebeleid voor klinische verslagen
Het Europees Geneesmiddelenagentschap (EMA) heeft beslist om de klinische verslagen te
publiceren die de besluitvorming over geneesmiddelen ondersteunen. Het beleid trad op 1
januari 2015 in werking en is van toepassing op de klinische verslagen in alle aanvragen voor
een centrale handelsvergunning die na die datum worden ingediend. De verslagen worden
gepubliceerd zodra de beslissing over de aanvraag wordt goedgekeurd.
DOC EN PDF

EPSCO-Raad: voortgangsverslag van de werkzaamheden betreffende twee ontwerpen
van verordening over medische hulpmiddelen en in-vitro diagnostische hulpmiddelen
De Raad van ministers van gezondheid heeft kennis genomen van het voortgangsverslag van
het Italiaanse voorzitterschap over de werkzaamheden betreffende twee ontwerpen van
verordening, respectievelijk over medische hulpmiddelen en in-vitro diagnostische medische
hulpmiddelen. Vermits er geen compromis is bereikt, heeft Italië het dossier aan het Letse
voorzitterschap overgedragen, om de werkzaamheden voort te zetten.
DOC 1 EN PDF | DOC 2 EN PDF

Europese Commissie: eindadvies over de veiligheid van metaal-op-metaal artroplastiek
met een bijzonder focus op heupimplantaten
In het advies besluiten de Europese Commissie en haar Wetenschappelijk Comité voor
nieuwe gezondheidsrisico’s (non-food) dat het gebruik van metaal-op-metaal
heupartroplastiek door het hogere gezondheidsrisico in vergelijking met alternatieve
implantaten omzichtig en geval per geval moet worden beoordeeld.
DOC EN PDF

2 Volksgezondheid
Europese Commissie: verslag over de impact van informatie op de keuzes van
patiënten
Dit document maakt deel uit van de resultaten van een studie die in het kader van Richtlijn
2011/24/EU in acht EU-lidstaten de impact van informatie op de keuze van patiënten meet.
DOC EN PDF

Europese Commissie: voortgangsverslag over de mededeling van de Commissie over
“Zeldzame ziekten: de uitdagingen waar Europa voor staat”
Het verslag biedt een overzicht van de toepassing van de strategie voor zeldzame ziekten en
maakt de balans op van de vorderingen en de lessen die eruit zijn gehaald. Het trekt
conclusies over de manier waarop de maatregelen zijn geïmplementeerd die in 2009 in de
mededeling van de Commissie en de aanbeveling van de Raad werden vermeld, en wijst op
de noodzaak van verdere actie om het leven van patiënten en hun families te verbeteren.
DOC FR - EN - NL PDF

HTA-netwerk: nieuwe Europese samenwerkingsstrategie voor de evaluatie van
gezondheidstechnologieën
Het netwerk voor de evaluatie van gezondheidstechnologieën (health technology
assessment, HTA) is een onafhankelijk netwerk dat is opgericht in het kader van Richtlijn
2011/24 (artikel 15) en dat alle lidstaten en belanghebbenden samenbrengt. Het
gemeenschappelijke initiatief EUnetHTA biedt het netwerk wetenschappelijke en technische
ondersteuning. Het netwerk heeft een nieuwe strategie voor samenwerking op Europees
niveau vastgesteld.
DOC EN PDF

Lancering van de 4e Europese code tegen kanker
De nieuwe Europese code tegen kanker formuleert 12 aanbevelingen voor kankerpreventie,
met name het vermijden van tabak, alcohol en overmatige blootstelling aan de zon, het
behouden van een gezond gewicht en fysiek actief zijn. De code beveelt ook aan om deel te
nemen aan screeningprogramma’s voor darm-, borst- en baarmoederhalskanker.
DOC EN HTML

Europese Commissie: voortgangsverslag van de acties om Alzheimer te behandelen
In het verslag worden de belangrijkste activiteiten sinds 2009 voorgesteld en de voornaamste
verwezenlijkingen samengevat. Een brede waaier aan activiteiten is geïmplementeerd in het
kader van het gezondheidsbeleid en andere beleidsdomeinen van de EU.
DOC EN PDF

EPSCO-Raad: Luxemburg sensibiliseert rond de toelatingscriteria voor bepaalde
bloeddonoren
Op de EPSCO-Raad met de ministers van Volksgezondheid van 1 december 2014 heeft

Luxemburg een nota voorgelegd over de toegang van homoseksuelen tot bloeddonatie. Het
land benadrukte daarbij dat de uitsluiting van bloeddonatie gebaseerd moet zijn op
risicogedrag en niet op seksuele geaardheid.
DOC EN PDF

EPSCO-Raad: vaccinatie, een krachtig middel voor de volksgezondheid
In hun conclusies over vaccinatie pleiten de ministers van Volksgezondheid voor meer
vaccinatie bij gezondheidswerkers en voor de ontwikkeling van het onderzoek naar nieuwe
vaccins. In het licht van het "stijgende aantal weigeringen van vaccinatie in bepaalde
lidstaten” wijzen ze erop dat het "belangrijk is dat de bevolking het belang van vaccinaties
begrijpt"."
DOC 1 FR PDF | DOC 2 EN PDF

EPSCO-Raad: conclusies over patiëntveiligheid en zorgkwaliteit, zoals het voorkomen
en bestrijden van infecties in verband met de gezondheidszorg en antimicrobiële
resistentie
De Raad verzoekt de lidstaten om onder andere de opleiding van gezondheidswerkers over
nosocomiale infecties te bevorderen of om vrijwillige richtlijnen voor normen voor
patiëntveiligheid uit te vaardigen.
DOC 1 FR PDF | DOC 2 EN PDF

EPSCO-Raad: conclusies over de zorgkwaliteit en innovatie in het belang van de
patiënten
De Raad verzoekt de lidstaten om de effectieve uitwisseling van informatie over de prijzen
van en uitgaven voor geneesmiddelen, inclusief de innovatieve geneesmiddelen, op te
drijven, en om het onderzoek om "beter te begrijpen hoe de prijzen van farmaceutische
producten vastgesteld kunnen worden" te ondersteunen.
DOC 1 FR PDF | DOC 2 EN PDF

Beleidsbrief aan commissaris voor Gezondheid Vytenis P. Andriukaitis
In zijn beleidsbrief beveelt Jean-Claude Juncker de commissaris voor Gezondheid met name
aan om de expertise over de evaluatie van de prestaties van gezondheidssystemen te
ontwikkelen, door lessen te trekken uit recente ervaringen en uit de EU gefinancierde
onderzoeksprojecten, om de informatie per land te verbeteren en te verspreiden op zowel het
nationale als het Europese beleidsniveau. Volgens de brief kan die expertise een nuttig
inzicht bieden voor het werk in het kader van het Europees Semester.
DOC EN PDF

EXPH: advies voor een toekomstige Agenda van de EU over patiëntveiligheid en
zorgkwaliteit
In zijn advies heeft de deskundigengroep die adviezen formuleert over doeltreffende
manieren om in gezondheid te investeren (EXPH) een subset van algemeen aanvaarde
kwaliteits- en veiligheidsdimensies vastgesteld die op alle gezondheidsdiensten van
toepassing zijn. Die zouden een prioriteit op EU-niveau moeten worden om de kwaliteit van
de gezondheidszorg te verbeteren. Alle diensten moeten efficiënt, veilig, geschikt,
patiëntgericht en billijk zijn, ongeacht het niveau van de verstrekte gezondheidszorg.
DOC EN PDF

OESO en Europese Commissie: gezondheid in een oogopslag 2014
"Health at a glance: Europe 2014" biedt de recentste gegevens over de gezondheid van de
bevolking, de risicofactoren voor de gezondheid en de toegang tot kwaliteitsvolle zorg van
alle lidstaten van de Europese Unie, de kandidaat-landen en de landen van de Europese
Vrijhandelsassociatie (EVA).
DOC 1 EN HTML | DOC 2 FR - EN HTML

EPSCO-Raad: bijdrage van de gezondheidssector aan de doelstellingen EU2020
De Gezondheidsraad heeft op basis van een nota van het voorzitterschap een debat
gelanceerd over de bijdrage van de gezondheidssector aan de Europa 2020-strategie. De
lidstaten hebben erkend dat gezondheid niet alleen een belangrijke factor is voor het sociale
welzijn, maar ook bijdraagt tot economische groei en werkgelegenheid. Verscheidene
delegaties pleiten voor een diepere reflectie over de rol van een gezonde bevolking in het
bereiken van de doelstellingen van de Europa 2020-strategie, in het bijzonder die met
betrekking tot werkgelegenheid, onderzoek en onderwijs. De toevoeging van een specifieke
doelstelling met betrekking tot gezondheid vindt echter geen bijval.
DOC 1 EN PDF | DOC 2 EN PDF

Raad van de EU: statistieken over de uitgaven voor gezondheidszorg en de
financiering
De Raad heeft besloten niet in te gaan tegen de aanneming van een verordening van de
Commissie inzake de vaststelling van een gemeenschappelijk kader voor de systematische
productie van Europese statistieken over de uitgaven voor gezondheidszorg en de
financiering.
DOC 1 EN PDF | DOC 2 EN - FR - NL PDF

ECDC: het aantal aidsgevallen in risicogroepen in de EU stijgt
Volgens de laatste cijfers van het Europees Centrum voor ziektepreventie en –bestrijding
(ECDC) neemt het aantal nieuwe gevallen van gediagnosticeerde aids in Europa toe,
ondanks een wereldwijde dalende trend. In de Europese Unie en de Europese Economische
Ruimte zijn in 2013 29.000 nieuwe aidsgevallen geregistreerd.
DOC EN PDF

3 Sociaal beleid
EPSCO-Raad: richtlijn inzake gelijke behandeling in de koelkast
Uit de gedachtewisseling van de Europese ministers van Werk over de voorgestelde richtlijn
inzake gelijke behandeling bleek dat er vooruitgang is geboekt, maar een consensus over dit
dossier blijft nog veraf. België, het Verenigd Koninkrijk en Slovakije blijven terughoudend, in
het bijzonder wat de sociale bescherming (inclusief de gezondheidszorg) en het onderwijs
betreft. En, zo benadrukten verschillende ministers, als de richtlijn op beide domeinen
betrekking moet hebben, zou ze dat slechts vanuit één invalshoek moeten doen: die van de
fysieke toegang.
DOC EN PDF

EPSCO-Raad: tussentijdse evaluatie van de Europa 2020-strategie, met inbegrip van de
evaluatie van het Europees Semester
De ministers van Sociale Zaken hebben binnen de Raad een oriënterend debat gehouden
over de tussentijdse evaluatie van de Europa 2020-strategie en het Europees Semester. Ze
erkennen dat de beleidsmaatregelen in economische, budgettaire en sociale
aangelegenheden beter gecoördineerd en in balans zouden moeten worden gebracht, met
het oog op een adequaat niveau van groei, werkcreatie en sociale cohesie.
DOC FR - EN PDF

Europese Commissie: ontwerp van gezamenlijk verslag over de werkgelegenheid in
2015
Uit het ontwerp, dat samen met de jaarlijkse groeianalyse 2015 is gepubliceerd, blijkt dat
sommige lidstaten hun uitgaven voor gezondheidszorg herzien om de prijskwaliteitsverhouding en de efficiëntie ervan te verbeteren, terwijl ze effectievere instrumenten

invoeren om de kosten te beheersen. In sommige lidstaten hebben personen in een
kwetsbare situatie en met een laag inkomen nog steeds moeilijk toegang tot
gezondheidszorg.
DOC 1 FR/EN HTML | DOC 2 EN PDF

Europese Commissie: openbare raadpleging over de arbeidstijd
De Europese Commissie heeft op 21 november een openbare raadpleging over de
arbeidstijd gelanceerd. Dat initiatief past binnen de context van de herziening van richtlijn
2003/88/EG met betrekking tot bepaalde aspecten van de arbeidstijdregeling en de eventuele
wijzigingen van die richtlijn. Vooral het probleem van de wachtdiensten is in de
gezondheidszorgsector van belang.
DOC FR/NL/EN HTML

Europese Commissie en SPC: adequate sociale bescherming voor langdurige
zorgbehoeften in een vergrijzende samenleving
Dit verslag dat door het Sociale Beschermingscomité (SPC) en de Europese Commissie
samen is opgesteld, is een pleidooi voor een adequate sociale bescherming tegen het risico
van langdurige zorg. Het bevat een analyse van de huidige diensten, uitdagingen, geplande
ontwikkelingen en beleidspistes. Als bijlage zijn fiches per land toegevoegd met de behoeften
en aangeboden diensten voor elke lidstaat van de EU.
DOC EN HTML

SPC: analyse van de recente hervormingen op het gebied van sociaal beleid voor een
evenwichtig en competitief Europa
De EPSCO-Raad heeft het verslag 2014 van het Comité voor Sociale Bescherming over de
sociale hervormingen voor een evenwichtig en competitief Europa goedgekeurd. Daarin
staan kernboodschappen voor de jaarlijkse groeianalyse 2015. Hoofdstuk 4 van het verslag
gaat over de recente hervormingen voor toegankelijke, kwaliteitsvolle en duurzame
gezondheidszorg en langdurige verzorging. Het hoofdstuk biedt een volledig strategisch
overzicht van de hervormingen op die gebieden, die de centrale as van de open
coördinatiemethode vormen.
DOC EN PDF

SPC en EMCO: gezamenlijk advies over de tussentijdse evaluatie van de Europa 2020Strategie
De Raad heeft een gezamenlijke bijdrage van het Comité voor de Werkgelegenheid (EMCO)
en het Comité voor Sociale Bescherming goedgekeurd. Dat advies benadrukt de primaire
verantwoordelijkheid van de Raden Werkgelegenheid en ECFIN bij de uitvoering van het
Europees Semester op basis van een correcte samenwerking. Het EMCO en het SPC willen
beide raden beter ondersteunen op het vlak van pensioenen, geneeskundige verzorging en
langdurige verzorging. De twee groepen van de Raad zouden alle aangelegenheden die
onder hun bevoegdheid vallen moeten bespreken zonder het domein van de andere te
betreden, in het bijzonder in het kader van de procedures voor macro-economische
onevenwichtigheden. Het advies wijst ook op de noodzaak om de netwerken uit te breiden
naar een brede groep van belangrijke spelers en stelt verbeteringen voor aan de procedure
tot vaststelling van de landen-specifieke aanbevelingen, de werkdocumenten van de
Commissiediensten, het multilaterale toezicht en de peer pressure.
DOC 1 FR - EN PDF | DOC 2 FR - EN PDF

Europese Commissie: verslag over de vergrijzing van de Europese bevolking: feiten,
gevolgen en beleid
Deze publicatie biedt een antwoord op de vraag hoe Europa wordt voorbereid op een steeds
ouder wordende bevolking. Ze beschrijft de context door de Europese aanpak van de
demografische veranderingen en de vergrijzing van de bevolking te analyseren en bestudeert
een aantal belangrijke kwesties in verband met economische groei, de arbeidsmarkt, welzijn
en pensioenen.
DOC EN PDF

4 E-Health
Europese Commissie: overzicht van de nationale wetgeving omtrent elektronische
medische dossiers
De studie geeft een overzicht van de nationale wetten betreffende elektronische medische
dossiers (EMD) in de lidstaten van de EU en evalueert de interactie ervan met de levering van
grensoverschrijdende online gezondheidsdiensten zoals vermeld in de richtlijn betreffende de
toepassing van de rechten van patiënten bij grensoverschrijdende gezondheidszorg (2011/24/UE).
Voor elke lidstaat is er een gedetailleerd verslag met de toepasselijke wettelijke vereisten voor het
EMD.
DOC 1 EN PDF | DOC 2 EN HTML

De Europese Commissie en de Europese datasector lanceren een partnerschap van 2,5
miljard euro voor het beheer van “big data”
Het PPP heeft als doel om het onderzoek naar revolutionaire ideeën over big data en de innovatie
op dat gebied in sectoren zoals de gezondheidszorg te ondersteunen. Daaruit kunnen bijvoorbeeld
diensten als voorspellende analyse en gepersonaliseerde geneeskunde voortvloeien.
DOC EN/NL/FR HTML

E-Health-netwerk: vaststelling van richtlijnen over elektronische medische voorschriften
Het e-Health-netwerk heeft richtlijnen over elektronische medische voorschriften vastgesteld om
de interoperabiliteit tussen de lidstaten te vergemakkelijken. De richtlijnen beschrijven de
gegevens die nodig zijn voor het grensoverschrijdend uitwisselen van voorschriften en de
gegevens die moeten worden overgemaakt mits toestemming van de patiënten om van het ePrescription-systeem voor elektronische voorschriften gebruik te maken. De lidstaten kunnen de
richtlijnen op vrijwillige basis gebruiken.
DOC EN PDF

5 Economisch beleid
Europees parlement: het EP pleit voor een strengere en meer democratische controle van
de economische en budgettaire landen-specifieke aanbevelingen
Het Europees Parlement heeft het verslag "De Backer" over het Europees Semester aangenomen
waarin wordt gepleit voor een strengere en meer democratische controle van de economische en
budgettaire landen-specifieke aanbevelingen. In het verslag, dat op 22 oktober 2014 in plenaire
zitting is goedgekeurd, wordt in het bijzonder aan de Commissie gevraagd om elk kwartaal een
verslag voor te leggen aan het Europees Parlement over de maatregelen die zijn ingevoerd om
ervoor te zorgen dat de landen-specifieke aanbevelingen worden geïmplementeerd en over de
reeds gemaakte vorderingen.
DOC 1 EN/NL/FR HTML | DOC 2 FR/EN/NL HTML | DOC 3 FR - EN - NL PDF

EFC en EPC: tussentijdse evaluatie van de Europa 2020-strategie
Het Economisch en Financieel Comité (EFC) en het Comité voor de Economische Politiek (EPC)
hebben een gezamenlijk advies gegeven over de tussentijdse evaluatie van de Europa 2020strategie en de uitvoering ervan in het kader van het Europees Semester. Beide comités stellen
onder andere een grotere inspanning voor op nationaal en Europees niveau om een
gestructureerde dialoog met de nationale parlementen en de sociale partners aan te gaan.
DOC EN PDF

Europese Commissie: de identificatie van de uitdagingen van budgettaire duurzaamheid op
het vlak van pensioenen, gezondheidszorg en het beleid rond langdurige zorg
Dit verslag stelt een horizontaal toetsingskader voor dat door de Commissiediensten wordt
gebruikt om de noodzaak aan structurele budgettaire hervormingen te identificeren om de
uitdagingen van budgettaire duurzaamheid in de lidstaten het hoofd te bieden op het vlak van: i)
het pensioenbeleid; ii) het zorgbeleid; en iii) het beleid rond langdurige zorg. Dit toetsingskader is
de eerste stap in het vaststellen van de landen-specifieke aanbevelingen in het kader van het
Europees Semester.
DOC EN PDF

Europese Commissie: voldoen de lidstaten aan de landen-specifieke aanbevelingen van het
Europees Semester?
De afgelopen vier jaar heeft de EU in het kader van het Europees Semester de lidstaten landenspecifieke aanbevelingen bezorgd met betrekking tot de economische hervormingen. Volgens een
publicatie van het DG ECFIN is binnen de hele EU iets meer dan 40% van die aanbevelingen ook
uitgevoerd, maar slechts 35% van de aanbevelingen over gezondheidszorg.
DOC EN PDF

Europese Commissie en het EPC: verslag 2015 over de vergrijzing, onderliggende
hypothesen en voorspellingsmethoden
Dit eerste verslag beschrijft de macro-economische hypothesen en de voorspellingsmethoden van
leeftijdsgebonden uitgaven. Het zal in 2015 worden aangevuld met een tweede verslag dat van die
analyse vertrekt om de leeftijdsgebonden uitgaven te berekenen, waaronder die met betrekking tot
gezondheidszorg en langdurige zorg. Op basis van die voorspellingen worden in het kader van het
Europees Semester landen-specifieke aanbevelingen voorgesteld.
DOC EN HTML

Letland: zesde postprogramma-waarnemingsmissie
Uit de evaluatie van de Commissiediensten blijkt dat er nauwelijks vooruitgang is geboekt op het
vlak van de hervormingen in de strijd tegen sociale ongelijkheid en onvoldoende toegang tot
gezondheidszorg voor de armsten.
DOC EN HTML

Letland: voordelen van de euro en nieuwe uitdagingen
Deze Country Focus analyseert de prijzendynamiek, de eenheidskosten van arbeid, de
investeringen, de evolutie van de banksector en de structurele hervormingen in Letland vóór en na
de invoering van de euro op 1 januari 2014. Ondanks de toezeggingen die zijn gedaan bij de
toetreding tot de eurozone, is de dynamiek van de structurele hervormingen vertraagd en hebben
de Letse autoriteiten nog geen significante vooruitgang kunnen boeken in sleutelsectoren als de
toegang tot gezondheidszorg en sociale ongelijkheid.
DOC EN PDF

Ierland: tweede postprogramma-waarnemingsmissie
De Europese Commissie en de ECB wijzen erop dat de budgettaire overschrijdingen in de sector
van de gezondheidszorg ten opzichte van vorig jaar gestegen zijn. Anderzijds is er wel
vooruitgang geboekt op de belangrijkste assen van de hervormingen in de gezondheidszorg, maar
verdere verbeteringen zijn nodig om nog efficiënter te worden en de uitgaven voor
gezondheidszorg beter te controleren, zonder afbreuk te doen aan de geneeskundige
verstrekkingen. Ondanks de aanzienlijke vooruitgang moet het macro-economische
aanpassingsproces worden voortgezet en blijven er belangrijke uitdagingen bestaan.
DOC EN HTML

Europese Commissie: jaarlijkse groeianalyse 2015
Met de goedkeuring van de jaarlijkse groeianalyse 2015 wordt het startschot gegeven voor het
Europees Semester voor de coördinatie van het economische en budgettaire beleid. De
Commissie beschrijft de belangrijkste elementen van haar nieuwe programma voor

werkgelegenheid en groei, ook in de sector van de gezondheidszorg.
DOC 1 EN HTML | DOC 2 EN - NL - FR PDF

Europese Commissie: de ontwerpbegrotingsplannen 2015 van zeven lidstaten vertonen het
risico dat ze niet conform zijn
De Europese Commissie heeft haar evaluatie afgerond van de ontwerpbegrotingsplannen 2015
van de 16 landen van de eurozone, waarbij ze vooral is nagegaan of de plannen de bepalingen
van het Groei- en Stabiliteitspact respecteren. Voor zeven landen (België, Spanje, Frankrijk, Italië,
Malta, Oostenrijk en Portugal) bestaat er volgens het advies van de Commissie een risico op nietnaleving. De Commissie verzoekt die landen om in het nationale begrotingsproces de nodige
maatregelen te nemen om te verzekeren dat de begroting in overeenstemming is met het Pact.
DOC FR/EN/NL HTML

Beleidsbrief van Jean-Claude Juncker aan Valdis Dombrovskis, vicevoorzitter voor de Euro
en de Sociale Dialoog
In zijn beleidsbrief heeft de voorzitter van de Europese Commissie hem verzocht om tijdens zijn
ambtstermijn een bijzondere aandacht te hebben voor de versterking van het multilaterale karakter
van het proces van economisch bestuur in de Europese Unie, voor de betrokkenheid van een
grotere groep van nationale actoren en voor een betere kennis van de specifieke kenmerken van
de lidstaten binnen de Commissie. Hij stelt ook voor om de “trojka” te vervangen door een
structuur met meer democratische legitimiteit en verantwoordelijkheid, en om socialeimpactevaluaties voor te bereiden, in aanvulling op de evaluaties van fiscale duurzaamheid.
DOC EN PDF

6 Rechtspraak van het Hof van Justitie en het Gerecht van de EU
Arrest HvJ EU: een eicel die zich niet tot mens kan ontwikkelen is octrooieerbaar
Volgens het Hof in het arrest International Stem Cell Corporation (C-364/13) is een organisme dat
niet in staat is om zich tot een menselijk wezen te ontwikkelen geen menselijk embryo in de zin
van de richtlijn betreffende de rechtsbescherming van biotechnologische uitvindingen. Het gebruik
van zo’n organisme voor industriële of commerciële doeleinden is in principe dus octrooieerbaar.
DOC 1 FR - EN PDF | DOC 2 EN/FR/NL HTML

Arrest HvJ EU: terugbetaling van medische kosten in het buitenland
Volgens het Hof in arrest Petru (C-268/13) mag de terugbetaling van medische kosten in het
buitenland niet geweigerd worden, wanneer de betrokken ziekenhuiszorg niet tijdig kan worden
verstrekt in de lidstaat waar de verzekerde woont omdat de meest fundamentele medische
benodigdheden ontbreken. Die onmogelijkheid dient te gelden voor alle ziekenhuizen in die
lidstaat die de betrokken behandeling kunnen verstrekken, rekening houdende met het tijdsbestek
waarbinnen de behandeling tijdig kan worden verkregen.
DOC 1 FR - EN PDF | DOC 2 EN/FR/NL HTML

Arrest HvJ EU: recht van de houder van de vergunning voor het in de handel brengen van
een referentiegeneesmiddel om beroep in te stellen tegen het in de handel brengen van een
generiek geneesmiddel
Volgens een arrest van het Hof in de zaak C-104/13 kan de fabrikant van een
“referentiegeneesmiddel” zich onder bepaalde voorwaarden wettelijk verzetten tegen een
vergunning voor het in de handel brengen van een generiek geneesmiddel. Dit recht van beroep
wordt door het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie gewaarborgd.
DOC FR/EN/NL HTML

Arrest HvJ EU: nadelige berekeningsregels van arbeidsongevallenvergoedingen voor
mannelijke werknemers
In zaak C-318/13 heeft het Hof van Justitie de Finse ongevallenverzekering veroordeeld voor het
toepassen van nadelige berekeningsregels voor mannelijke werknemers door het in aanmerking
nemen van een actuariële factor gebaseerd op de statistisch kortere levensverwachting van
mannen in vergelijking met vrouwen. Van een dergelijk criterium luidt het oordeel dat het ingaat
tegen Richtlijn 79/7/EEG betreffende de gelijke behandeling van mannen en vrouwen op het
gebied van de sociale zekerheid.
DOC FR/EN/NL HTML

Arrest HvJ EU: medische spoedvervoersdienst en kostenbeheersing
In zaak C-113/13 heeft het Hof van Justitie geoordeeld dat de lidstaten medische
spoedvervoersdiensten bij voorrang en middels rechtstreekse gunning aan vrijwilligersorganisaties
mogen opdragen, om het sociale doel ervan te verzekeren en de kosten te beheersen.
DOC 1 EN - FR PDF | DOC 2 FR/EN/NL HTML

Arrest HvJ EU: uitsluiting van een openbaar ziekenhuis van deelname aan de
gunningsprocedures voor overheidsopdrachten
Het Hof van Justitie heeft in zaak 568/13 geoordeeld dat een nationale wettelijke regeling op grond
waarvan een openbaar ziekenhuis wegens zijn hoedanigheid van op economische leest
geschoeid openbaar lichaam wordt uitgesloten van deelname aan de gunningsprocedures voor
overheidsopdrachten, in strijd is met het EU-recht, indien het die instelling overeenkomstig haar
institutionele en statutaire doelstellingen is toegestaan op de markt actief te zijn.
DOC FR/EN/NL HTML

Arrest GEU: veroordeling van de Franse nationale Orde van apothekers voor beperking van
de mededinging op de markt voor biomedische analyses
In zaak T-90/11 heeft het Gerecht van de Europese Unie bevestigd dat de Franse nationale Orde
van apothekers de mededinging op de markt van de biomedische analyses heeft beperkt. De
Rechtbank brengt de door de Commissie opgelegde boete echter terug van 5 tot 4,75 miljoen
euro.
DOC 1 EN PDF | DOC 2 FR PDF

Conclusies: berekeningsregels van de pensioenen bij blijvende invaliditeit die het bedrag
van het pensioen voor deeltijdse werknemers verminderen en daardoor een discriminatie
op grond van geslacht invoeren, is in strijd is met het gemeenschapsrecht
Volgens advocaat-generaal Yves Bot in zaak C-527/13 is een Spaanse wetsbepaling betreffende
de berekening van de pensioenen bij blijvende invaliditeit in strijd met het Europees recht. Die
bepaling, die resulteert in het verminderen van het pensioen bij blijvende invaliditeit voor bepaalde
deeltijdse werknemers, voert een indirecte discriminatie op grond van geslacht in.
DOC 1 FR - EN PDF | DOC 2 FR/NL HTML

Conclusies: aansprakelijkheid van de producent in geval van gebrekkige medische
hulpmiddelen en van schade veroorzaakt door letsels
Volgens advocaat-generaal Bot in zaak C-503/13 moet een medisch hulpmiddel dat in het lichaam
van een patiënt is geïmplanteerd als gebrekkig worden beschouwd wanneer het dezelfde
kenmerken bezit als andere apparaten waarvan is gebleken dat zij een aanmerkelijk hoger risico
op gebrekkigheid vertonen dan normaal, of wanneer bij een groot aantal ervan al gebreken zijn
opgetreden. De producent van het gebrekkige product is aansprakelijk voor lichamelijke schade,
wanneer die in oorzakelijk verband staat met het gebrek.
DOC FR/NL HTML

EVA: Noorse wetgeving in verband met de criteria voor toegang tot ziekenhuiszorg in
andere EER-staten niet conform
De Toezichthoudende Autoriteit van de EVA heeft vastgesteld dat de Noorse wetten tot
vaststelling van de criteria voor toegang tot gezondheidszorg in andere EER-staten in strijd is met

artikel 20 van EU-verordening 883/2204.
DOC 1 EN PDF | DOC 2 EN PDF

7 Mededinging
Europese Commissie: bekendmaking van het 5e verslag over de minnelijke schikkingen
met betrekking tot octrooien in de farmaceutische sector
Op 5 december heeft de Europese Commissie haar 5e verslag over de minnelijke schikkingen met
betrekking tot octrooien in de farmaceutische sector voorgesteld. Terwijl dat aantal schikkingen
stijgt, heeft het aantal schikkingen dat aanleiding kan geven tot onderzoeken naar
concurrentieverstorende praktijken zich op een laag niveau gestabiliseerd.
DOC EN PDF

Concentraties: de Commissie keurt onder bepaalde voorwaarden de overname van
Covidien door Medtronic goed
De Commissie heeft de voorgenomen overname van Covidien, een Ierse producent van medische
toestellen die in de hele wereld aanwezig is, door Medtronic, een onderneming in de Verenigde
Staten gespecialiseerd in medische technologieën en therapieën, goedgekeurd.
DOC EN/FR HTML

Concentraties: de Commissie keurt onder bepaalde voorwaarden de overname van een
deel van de activiteiten van Cegedim door IMS Health goed
De Europese Commissie heeft de voorgenomen overname goedgekeurd van een deel van de
activiteiten rond “klantenrelatiebeheer en strategische gegevens” van Cegedim nv door IMS
Health via de overdracht door IMS van een deel van zijn activiteiten rond “primair marktonderzoek”
en het verlenen aan derden van toegang tot de “modulaire” structuur die aan de basis ligt van de
follow-upgegevens van de sales.
DOC EN/FR HTML

Staatssteun: het Slovaakse systeem van verplichte ziekteverzekering omvat geen enkele
staatssteun
Na een grondig onderzoek is de Europese Commissie tot de conclusie gekomen dat het
Slovaakse systeem van verplichte ziekteverzekering geen elementen van staatssteun inhield.
DOC EN/FR HTML

Staatssteun: grondig onderzoek van een deel van de publieke financiering van de openbare
IRIS-ziekenhuizen in Brussel
De Europese Commissie heeft een grondig onderzoek geopend om na te gaan of specifieke
financieringsmaatregelen van de tekorten die de Brusselse openbare overheden enkel aan de
openbare IRIS-ziekenhuizen en niet aan de privéziekenhuizen van het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest hebben toegekend, met de EU-regels voor staatssteun in overeenstemming zijn.
DOC EN/FR HTML

Duitsland: het Bundeskartellamt stimuleert de concurrentie bij de verkoop van
bloedglucose-teststrips in Westfalen-Lippe
De Duitse mededingingsautoriteit, het Bundeskartellamt, heeft zijn kartelprocedure tegen het
samenwerkingsverband van apotheken in Westfalen-Lippe (AVWL) in Münster beëindigd. Op
grond van afspraken die de AVWL met de belangrijkste ziekenfondsen had gemaakt, kregen
patiënten die bloedglucose-strips nodig hadden, deze bijna uitsluitend via een AVWL-apotheek
geleverd. De AVWL had daartoe een clausule afgesloten die de ziekenfondsen verbood om de
aankoop van die strips te controleren en te beïnvloeden.
DOC EN HTML

Bulgarije: de Commissie voor de bescherming van de mededinging adviseert een bredere
vertegenwoordiging van de betrokken partijen in de goedkeuringsprocedure van de
regelgevingshandelingen op het gebied van de gezondheidszorg
De Commissie voor de bescherming van de mededinging (CPC) pleit ervoor dat het juridische
kader dat het besluitvormingsproces in de sector van de verplichte ziekteverzekering regelt, wordt
verduidelijkt, en dat alle entiteiten die door regelgevingshandelingen tot vaststelling van de
voorwaarden, volumes en prijzen van de vergoede geneeskundige diensten beïnvloed kunnen
worden, bij de ontwikkeling en vaststelling van die handelingen worden betrokken (patiënten,
ziekenhuizen…).
DOC EN PDF

Frankrijk: de Mededingingsautoriteit legt een boete op voor de onterechte weigering om
medische databases aan farmaceutische laboratoria te verkopen
De Mededingingsautoriteit heeft een boete van € 5.700.000 aan Cegedim nv opgelegd wegens
misbruik van haar machtspositie op de markt voor medische databases die door farmaceutische
bedrijven worden gebruikt om hun bezoeken bij de artsen en apotheken in Frankrijk te beheren.
DOC FR PDF

Nederland: de zorgaanbieders Kwadrantgroep, Antonius Zorggroep en Nij
Smellinghe/Pasana mogen fuseren
De Autoriteit Consument en Markt (ACM) in Nederland staat die fusie in Friesland toe.
DOC NL PDF

8 Inbreukprocedures
Nederland en Portugal: volledige omzetting van de regels betreffende de rechten van
patiënten bij grensoverschrijdende gezondheidszorg
De Commissie heeft Nederland en Portugal met een gemotiveerd advies om de volledige
omzetting verzocht van richtlijn 2011/24/EU waarin de rechten van patiënten zijn neergelegd
om gezondheidszorg te kunnen ontvangen in een andere lidstaat en een verzoek om
terugbetaling hiervan in te dienen in het thuisland.
DOC FR/EN/NL HTML

Tsjechië, Roemenië en Slovenië: volledige omzetting van de regels betreffende
grensoverschrijdende gezondheidszorg
Op 25 september heeft de Europese Commissie Tsjechië, Roemenië en Slovenië formeel om
de aanmelding verzocht van de volledige omzetting van richtlijn 2011/24/EU betreffende de
toepassing van de rechten van patiënten bij grensoverschrijdende gezondheidszorg.
DOC FR/EN/NL HTML

Roemenië: volledige omzetting van de regels betreffende de erkenning van
voorschriften die in een andere lidstaat zijn verstrekt
De Europese Commissie heeft Roemenië formeel om de volledige omzetting verzocht van
richtlijn 2012/52/EU tot vaststelling van maatregelen om de grensoverschrijdende erkenning
van medische voorschriften te vergemakkelijken. Die richtlijn beoogt apothekers beter in staat
te stellen om in een ander EU-land verstrekte voorschriften te begrijpen en de
voorgeschreven genees- of hulpmiddelen te verstrekken aan patiënten die hun recht op
grensoverschrijdende gezondheidszorg uitoefenen.
DOC FR/EN/NL HTML

9 Allerlei
Europese referentienetwerken: conferentieverslag
In dit in oktober 2014 gepubliceerde verslag staan de besprekingen die tijdens een conferentie van
DG SANCO op 23 juni zijn gevoerd. Die conferentie bracht experten en gezondheidswerkers,
nationale overheden en beleidsmakers bijeen en had als doel om de organisatie van zeer
gespecialiseerde netwerken en hun leden in de EU te bespreken.
DOC EN PDF

Raad: gedeeltelijk akkoord over de bescherming van administratieve gegevens
Voor de toekomstige verordening betreffende gegevensbescherming steunen de meeste lidstaten
de aanpak van het voorzitterschap met betrekking tot door de overheid verzamelde gegevens. De
gedeeltelijke algemene oriëntatie van het voorzitterschap geeft de lidstaten meer flexibiliteit om
afstand te nemen van de toekomstige verordening wanneer het om administratieve gegevens gaat
(gezondheid, werk). Velen die de tekst ondersteunen hebben over bepaalde aspecten toch hun
bezorgdheid geuit. België had graag meer precieze omschrijvingen met betrekking tot gezondheid
gehad.
DOC EN - FR - NL PDF

Eurostat: kanker oorzaak van een op de vier sterfgevallen in de EU28 in 2011
Eurostat berichtte op 25 november dat in 2011 1,281 miljoen mensen in de EU28 door kanker
overleden. Dat is meer dan een kwart van alle sterfgevallen (26,3%).
DOC EN PDF

Eurofound: verslag over de toegang tot gezondheidszorg in tijden van crisis
Het verslag bespreekt welke bevolkingsgroepen als gevolg van de crisis minder toegang tot
gezondheidszorg hebben. Het geeft voorbeelden van maatregelen die de regeringen en de
dienstverleners hebben genomen om die toegang voor kwetsbare groepen te behouden.
DOC EN PDF

OESO: Gezondheid, Bezuiningingen en Economische Crisis – Evaluatie op korte termijn in
de OESO-landen
Dit document gaat over de gevolgen van de economische crisis op de gezondheid en de
gezondheidszorg. Het is een samenvatting van de resultaten van diverse publicaties over de
effecten van de economische crises van de afgelopen decennia en beschrijft de recente
hervormingen van het gezondheidsbeleid, met een bijzondere aandacht voor de meest getroffen
landen. Ten slotte analyseert het de empirische relaties tussen werkloosheid en het gebruik, de
kwaliteit en de efficiëntie van de gezondheidszorg.
DOC EN HTML

OESO: de regeringen moeten de geografische verschillen in het gebruik van
gezondheidszorg aanpakken
Volgens een nieuw rapport van de OESO zouden de regeringen zich dubbel moeten inspannen
om hun gezondheidssystemen te verbeteren, zodat onnodige ingrepen vermeden worden en
iedereen, waar hij ook woont, dezelfde toegang tot kwaliteitsvolle gezondheidszorg heeft. In
"Geographic Variations in Health Care" worden de geografische verschillen geanalyseerd voor
een aantal veelvoorkomende en dure geneeskundige verstrekkingen.
DOC EN HTML

Publicatie: Alles wat u altijd al wilde weten over het gezondheidsbeleid van de Europese
Unie maar nooit durfde te vragen
Dit werk maakt het gezondheidsbeleid van de EU als geheel (en in al zijn complexiteit)
toegankelijk voor het politieke en technische debat. De focus ligt daarbij op 4 aspecten van dat
beleid: de instellingen, processen en bevoegdheden van de EU met betrekking tot gezondheid; de
maatregelen die de EU op grond van haar mandaat inzake gezondheid heeft genomen; de
maatregelen die in andere domeinen dan de gezondheidssector zijn genomen maar die de

gezondheid en de gezondheidssystemen beïnvloeden; en, wegens het toenemend belang ervan,
het financieel bestuur en wat dat betekent voor de Europese gezondheidssystemen.
DOC EN PDF

Publicatie: economische crisis, gezondheidssystemen en gezondheid in Europa: weerslag
en beleidsimplicaties
Dit document geeft de bevindingen weer van een studie van het European Observatory on Health
Systems and Policies. De opzet van de studie was om het effect te analyseren van de
maatregelen die inzake gezondheidsbeleid van 2008 tot 2013 zijn genomen om de crisis in Europa
het hoofd te bieden.
DOC EN PDF

Eerste analyse van de voorstellen voor markttoegang in het kader van de TiSAonderhandelingen
Van 21 tot 25 september leidde de EU in Genève een ronde van multilaterale onderhandelingen
over de overeenkomst inzake de handel in diensten (TiSA). De analyse van de voorstellen voor
markttoegang die de deelnemende landen aanbrachten, werd aan de discussies rond de
regelgeving in specifieke dienstensectoren gekoppeld. De besprekingen richtten zich op vier
belangrijke regelgevende disciplines: financiële diensten, telecommunicatie, reglementering en
interne transparantie, en het verkeer van dienstverlenende natuurlijke personen. Volgens Agence
Europe van 22 september 2014 werden drie nieuwe voorstellen gedaan, met name over de milieuen gezondheidsdiensten.
DOC EN HTML

TTIP: de EU-Raad maakt het onderhandelingsmandaat openbaar
De EU-Raad heeft het geheime onderhandelingsmandaat voor het trans-Atlantisch partnerschap
voor handel en investeringen (TTIP) met de Verenigde Staten openbaar gemaakt.
DOC EN PDF

Publicatie: grensoverschrijdende gezondheidszorg in Europa
Deze nieuwe Policy Summary zet uiteen hoe de Europese gezondheidssystemen inspelen op de
toename van patiënten- en de beroepsmobiliteit in de Europese Unie.
DOC EN PDF

ECDC: de antibioticaresistentie is zorgwekkend
Het Europees Centrum voor Ziektepreventie- en Bestrijding (ECDC) heeft zijn laatste gegevens op
Europees niveau over antibioticaresistentie gepubliceerd. In 2013 kwam uit de gepubliceerde
gegevens voor het eerst resistentie tegen colistine naar voren, een laatste redmiddel tegen
multiresistente ziektekiemen.
DOC EN PDF

EAHP: peiling naar het tekort aan geneesmiddelen
Volgens een rapport van de Europese Vereniging van Ziekenhuisapothekers (EAHP) meldt 86%
van de apothekers bevoorradingsproblemen voor geneesmiddelen. De lidstaten die het hardst
getroffen zijn, zijn België, Ierland, Portugal, Spanje en Italië. Om het tekort aan geneesmiddelen
aan te pakken, vraagt de EAHP de Europese Unie met aandrang om een gecoördineerde actie.
DOC EN PDF

Artikel: bezorgdheid van de gezondheidsactoren over het TTIP
Volgens het artikel dat in “The Lancet” is verschenen, zijn de spelers in de gezondheidssector
bezorgd over de gevolgen op de gezondheid van het trans-Atlantisch partnerschap dat nu wordt
onderhandeld.
DOC EN HTML

Artikel: Kunnen artsen worden opgeleid in een werkweek van 48 uur?
Volgens een artikel in de British Medical Journal heeft de uitvoering van de richtlijn inzake de
arbeidstijd geen negatieve gevolgen gehad voor de kwaliteit van de artsenopleiding. Uit het artikel
blijkt evenwel dat 48 uur niet volstaat om bepaalde specialisten op te leiden.
DOC EN HTML

Europees Parlement: stand van zaken over TTIP
Het Europees Parlement heeft een stand van zaken van de TTIP-onderhandelingen gepubliceerd
die een snel overzicht biedt van de voornaamste doelstellingen en vraagstukken.
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Eurohealth: speciale editie in het kader van het Forum Gastein
Het merendeel van de artikels in dit themanummer gaat over gezondheid en de Europese
integratie; de totstandkoming van een Europees gezondheidsbeleid voor de toekomst; de
telegeneeskunde; de serieuze overweging van de veranderingen en de bijdrage van de EU aan de
prestaties van het gezondheidssysteem.
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Noordse Ministerraad: hormoonontregelaars wegen zwaar op de gezondheidsbegrotingen
In een verslag met als titel “The Cost of Inaction : A Socioeconomic analysis of costs linked to
effects of endocrine disrupting substances on male reproductive health” wijst de Noordse
Ministerraad van Denemarken, Finland, IJsland, Noorwegen en Zweden op de invloed van
hormoonontregelaars op de reproductieve gezondheid van mannen en hun grote kost voor de
gezondheidsbegrotingen. Hormoonontregelaars zijn chemische stoffen die op het hormonale
systeem inwerken, wat schadelijke effecten op de gezondheid en het milieu kan hebben.
Na een aantal vertragingen bij de uitvoering van de wetgeving rond de endocriene verstoorders
heeft de Europese Commissie op 29 september een raadpleging gelanceerd over het bepalen van
de criteria ter identificering van die biociden en pesticiden.
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