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1 Volksgezondheid
Europese Commissie: raadpleging over het advies betreffende de concurrentie tussen
zorgverstrekkers
Europese Commissie: publicatie van het Maceli-rapport betreffende "de vergelijking van de
efficiëntie van de gezondheidsstelsels, gecorrigeerd voor geselecteerde factoren met betrekking tot
levensstijl"
Europese Commissie: publicatie van een evaluatieonderzoek over de Richtlijn 24/2011 betreffende
grensoverschrijdende gezondheidszorg
Eurobarometer: de rechten van patiënten bij grensoverschrijdende gezondheidszorg
Europese Commissie: advies over de veiligheid van tandheelkundige amalgamen en het materiaal
voor tandherstellingen
HTA-netwerk: publicatie van een denkdocument
Europese Commissie: lancering van een tool voor de aanwending van de Europese structuur- en
investeringsfondsen
Europese Commissie: onderzoek naar de nationale wetgeving van de EU-lidstaten betreffende de
elektronische gezondheidsdossiers (EGD)
Corporate Europe Observatory: hormoonontregelaars: de lobbies en de Europese Commissie
staan onder druk door een rapport
EPF: Europese campagne rond versterking van de positie van patiënten
Europees Parlement: resolutie voor veiligere gezondheidszorg
ECDC: het aantal gevallen van multiresistente tuberculose blijft hoog

2 Geneesmiddelen en medische hulpmiddelen
Europese Commissie: reglementering betreffende menselijke weefsels en cellen
EMA: aanbeveling tot schrapping van geneesmiddelen in omloop
Weesgeneesmiddelen: België en Nederland samen aan de onderhandelingstafel
EMA: nieuwe regels voor de belangenverklaringen van de leden en experts van het
wetenschappelijk comité

3 Diensten voor geneeskundige verzorging op de interne markt
Onafhankelijke mutualiteiten: steeds meer Belgen laten zich in het buitenland verzorgen
Europees Parlement: petitie voor de toekenning van een vergunning aan burgers uit derde landen
om een apotheek in Griekenland te openen
Europees Parlement: petitie van een Indische burger voor de erkenning van zijn
beroepskwalificatie van tandheelkundige in het Verenigd Koninkrijk

4 Sociaal beleid
Europese Commissie: modernisering van de systemen voor sociale bescherming: stand van zaken
van de hervormingen in de lidstaten
Europees Parlement: onderzoek naar de impact van de crisis en de besparingsmaatregelen op de
sociale basisrechten
Europese Commissie: jaarverslag over de evolutie van de werkgelegenheid en de sociale toestand
SBC: rapport over het gemeenschappelijk evaluatiekader (JAF) in de gezondheidssector
SBC: Prestatiemonitor sociale bescherming

5 e-Health
Europees toezichthoudende autoriteit voor de bescherming van persoonsgegevens: advies over de
"mobiele gezondheid"

6 Economisch beleid
Ierland: resultaten van de derde postprogramma-waarnemingsmissie
ECOFIN: conclusies van de Raad over de houdbaarheid van de overheidsfinanciën in het licht van
de vergrijzing
ECOFIN: Raad bepaalt standpunt voor onderhandelingen over Europees Fonds voor strategische
investeringen
ECOFIN: Vergrijzingsrapport 2015: economische en budgettaire vooruitzichten in de 28 EUlidstaten (2013-2060)
Europese Commissie: publicatie van de voorstellen voor landenspecifieke aanbevelingen
WHO: onderzoek naar de houdbaarheid van de verzekeringsopties voor geneeskundige verzorging
in het kader van de hervorming van de sector in Cyprus
Europese Commissie: resultaten van de openbare raadpleging betreffende de strategie Europa
2020
Europese Commissie: voorstellen van geïntegreerde richtlijnen betreffende het economische - en
werkgelegenheidsbeleid
Europese Commissie: een boete voor Spanje wegens foutieve gegevens over de
gezondheidsuitgaven
EIB: 'Junckerplan', 4 projecten worden geprefinancierd met 300 miljoen euro van de EIB

7 Internationale handelsakkoorden
TTIP: gemeenschappelijke verklaring EU/VS over overheidsdiensten
EU-onderhandelaars: het akkoord zou de kosten van geneesmiddelen kunnen verlagen
Europees Parlement: de handelsakkoorden mogen de Europese wetten inzake bescherming van
persoonsgegevens niet verzwakken
Volksgezondheidsdeskundigen: TTIP is een bedreiging voor de volksgezondheid
Raad: het denkdocument over ISDS wordt breed gesteund
Europese Commissie: de Commissie verdedigt de integratie van het "gezondheidsluik" in het TTIP
Europees Parlement: de INTA-commissie zet in een resolutieontwerp het licht op groen voor de
verderzetting van de gesprekken rond ISDS

Europees Parlement: de ENVI-commissie eist de uitsluiting volksgezondheid van het TTIP
Europees Parlement: strenge eisen van de commissie 'werkgelegenheid/sociale zaken' betreffende
het TTIP
Europees Parlement: de Commissie juridische zaken tegen de integratie van een ISDSmechanisme in het TTIP
NHS: een website gewijd aan het TTIP

8 Rechtspraak van het Hof van Justitie en het Gerecht van de EU
Arrest HvJ EU: toepassing van een verlaagd btw-tarief
Conclusies van de AG: uitsluiting van de opleidingsuren van ziekenhuisartsen
Arrest HvJ EU: homoseksuelen mogen worden uitgesloten van bloeddonatie, maar onder bepaalde
voorwaarden
Arrest HvJ EU: berekening van de invaliditeitspensioenen en discriminatie op basis van het
geslacht
Arrest HvJ EU: schrapping van geneesmiddelen van een lijst van de boven de vaste
ziekenhuisbedragen vergoede farmaceutische specialiteiten – motiveringsplicht
Recht op moederschapsverlof en stageperiode
Het Hof van Justitie van de EU zal zich buigen over de certificering van medische producten

9 Mededinging
Staatssteun: de Commissie keurt de afwijking op verplichte kortingen die Duitsland aan bepaalde
farmaceutische bedrijven toekent goed
Concentraties: de Commissie keurt de aankoop door Zimmer van de fabrikant van orthopedische
prothesen, Biomet, onder bepaalde voorwaarden goed
Kroatische mededingingsautoriteit: advies over een nieuw terugbetalingsmodel voor
geneesmiddelen
Staatssteun: besluit van de Commissie betreffende de toepassing van regels inzake verplichte
ziekteverzekering in de Republiek Slowakije
Staatssteun: nieuwe leidraad voor lidstaten betreffende lokale steunmaatregelen

10 Inbreukprocedures
Werkgelegenheid: de Commissie verzoekt Spanje om rechten van nachtarbeiders op grond van
arbeidstijdenrichtlijn te respecteren

11 Publicaties
Eurohealth: Beperken van ongelijkheden op het vlak volksgezondheid en geneeskundige
verzorging
WHO: toegang tot de nieuwe geneesmiddelen in Europa
WHO: bevordering van een betere integratie van de gezondheidsinformatiesystemen: goede
praktijken en uitdagingen

OSE: beleid en recht van de Europese Unie: ontwikkelingen die het nationale
gezondheidszorgbeleid beïnvloeden
LSE: TTIP, internationaal handelsrecht, volksgezondheid en openbare gezondheidszorgsystemen
WHO: building primary care in a changing Europe
WHO: evaluatie van het beheer van de chronische ziekten in de Europese
gezondheidszorgsystemen: nationale rapporten
Artikel: EU Country Specific Recommendations for health systems in the European Semester
process: trends, discourse and predictors

12 Allerlei
EPHA: analyse in het kader van het Europees Semester
Raad van Europa: conferentie rond de toekomst van de bescherming van de sociale rechten in
Europa

1 Volksgezondheid
Europese Commissie: raadpleging over het advies betreffende de concurrentie tussen
zorgverstrekkers
De groep van deskundigen over effectieve manieren om te investeren in gezondheidszorg
heeft een advies uitgebracht over de rol van de concurrentie tussen zorgverstrekkers als
instrument voor een doelmatiger gebruik van de middelen van het gezondheidsstelsel.
DOC EN PDF

Europese Commissie: publicatie van het Maceli-rapport betreffende "de vergelijking
van de efficiëntie van de gezondheidsstelsels, gecorrigeerd voor geselecteerde
factoren met betrekking tot levensstijl"
De studie heeft betrekking op de 28 EU-lidstaten, Ijsland en Noorwegen en vergelijkt de
kosten-effecitiviteitsverhouding van alle Europese gezondheidsstelsels, rekening houdende
met de verschillen in gedrag en levensstijl tussen de landen.
DOC EN PDF

Europese Commissie: publicatie van een evaluatieonderzoek over de Richtlijn 24/2011
betreffende grensoverschrijdende gezondheidszorg
Het onderzoek heeft als doel om de werking van de Richtlijn 24/2011 betreffende de
toepassing van de rechten van patiënten bij grensoverschrijdende gezondheidszorg te
analyseren voor wat betreft de betaling van grensoverschrijdende gezondheidszorg, de
kwaliteit en de veiligheid ervan en de wachttijd om toegang te krijgen tot die zorg. Het
onderzoek is op het niveau van de 28 EU-lidstaten gevoerd met als doel om betrouwbare en
vergelijkbare informatie te verzamelen over de toepassing van de richtlijn in de hele Europese
Unie.
DOC EN PDF

Eurobarometer: de rechten van patiënten bij grensoverschrijdende gezondheidszorg
Het aantal personen aan wie grensoverschrijdende zorg binnen de Europese Unie is
verleend, is sinds 2007 niet gestegen. 5% van de ondervraagden heeft zich in de loop van het

voorbije jaar in een ander EU-land laten verzorgen. Ongeveer de helft van de ondervraagden
verklaart echter dat ze bereid zijn om zich naar een ander EU-land te begeven om er een
medische behandeling te krijgen, al dan niet onder bepaalde voorwaarden.
DOC 1 EN PDF | DOC 2 FR - EN PDF

Europese Commissie: advies over de veiligheid van tandheelkundige amalgamen en
het materiaal voor tandherstellingen
De Europese Commissie en het Wetenschappelijk Comité voor nieuwe gezondheidsrisico’s
(WCNG) hebben een definitief advies uitgebracht over de veiligheid van tandheelkundige
amalgamen en materialen voor tandherstellingen, zowel voor de patiënten als voor de
gebruikers. De bedoeling van het advies is om de onschadelijkheid en de doeltreffendheid
van tandheelkundige amalgamen en andere herstellingsmaterialen te toetsen door het
wetenschappelijke bewijs te evalueren van het potentiële verband tussen amalgaam en
alternatieve toepassingen, enerzijds, en allergieën, neurologische stoornissen of andere
schadelijke gevolgen voor de gezondheid, anderzijds.
DOC EN PDF

HTA-netwerk: publicatie van een denkdocument
Het Health Technology Assessment-netwerk(HTA) heeft een reflectiedocument gepubliceerd
over het hergebruik van het gemeenschappelijk werk binnen de nationale activiteiten van het
netwerk.
DOC EN PDF

Europese Commissie: lancering van een tool voor de aanwending van de Europese
structuur- en investeringsfondsen
De Commissie heeft een tool gelanceerd om de lidstaten te helpen met de aanwending van
Europese structuur- en investeringsfondsen voor efficiënte investeringen in gezondheidszorg,
uitgewerkt in het kader van het project "ESIF for health", medegefinancierd door het
gezondheidsprogramma van de EU.
DOC EN HTML

Europese Commissie: onderzoek naar de nationale wetgeving van de EU-lidstaten
betreffende de elektronische gezondheidsdossiers (EGD)
Het onderzoek biedt een overzicht van de nationale wetten op de elektronische
gezondheidsdossiers binnen de EU-lidstaten en gaat na in welke mate die nationale wetten
een invloed hebben op de verlening van grensoverschrijdende gezondheidsdiensten, zoals
vermeld in de Richtlijn 2011/24 / UE. Per lidstaat van de EU (en Noorwegen) is er een
specifiek rapport over het land beschikbaar met betrekking tot het EGD.
DOC 1 EN PDF | DOC 2 EN PDF

Corporate Europe Observatory: hormoonontregelaars: de lobbies en de Europese
Commissie staan onder druk door een rapport
Uit een rapport van CEO (Corporate Europe Observatory), met als titel "A toxic affair", blijkt
dat de industriële lobbies en bepaalde diensten van de Europese Commissie verantwoordelijk
zouden zijn voor de laattijdige actie van de Europese Commissie tegen hormoonontregelaars,
ondanks haar wettelijke verplichtingen.
DOC EN PDF

EPF: Europese campagne rond versterking van de positie van patiënten
Het Europees Patiëntenforum (EPF) heeft het startschot ingeluid voor een campagne van één
jaar rond de versterking van de positie van patiënten. Het EPF zal gedurende de hele
campagne samenwerken met de gezondheidsorganisaties om de Europese discussies rond
dit onderwerp aan te zwengelen en over te gaan naar concrete acties voor betere
gezondheidszorgsystemen in Europa.
DOC EN HTML

Europees Parlement: resolutie voor veiligere gezondheidszorg
De Europese parlementsleden hebben een resolutie voor veiligere gezondheidszorg
aangenomen. Ze betreuren de negatieve gevolgen van de economische crisis op de
nationale budgetten en vragen aan de lidstaten om ervoor te zorgen dat de veiligheid van de
patiënt daardoor niet in het gedrang komt.
DOC FR/EN/NL HTML

ECDC: het aantal gevallen van multiresistente tuberculose blijft hoog
Uit de meest recente statistieken die gezamenlijk door het Europees Centrum voor
ziektepreventie en -bestrijding (ECDC) en het Europees regionaal bureau van de
Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) zijn gepubliceerd, blijkt dat er een daling is van het
aantal tbc-patiënten in Europa. Volgens deskundigen is die daling echter te traag. Bovendien
vrezen ze voor een stijging van het aantal multiresistente tuberculosegevallen.
DOC EN PDF

2 Geneesmiddelen en medische hulpmiddelen
Europese Commissie: reglementering betreffende menselijke weefsels en cellen
De Europese Commissie heeft twee nieuwe reglementeringen betreffende de menselijke
weefsels en cellen aangenomen. Enerzijds Richtlijn 2015/565 die als doel heeft om de
traceerbaarheid van weefsels en cellen van donor tot ontvanger en omgekeerd te
vergemakkelijken. De Commissie zal een "unieke Europese code" vaststellen en een
informaticaplatform lanceren om ervoor te zorgen dat op alle weefsels en cellen die in de EU
worden verdeeld een uniforme etikettering wordt toegepast. Anderzijds bepaalt de Richtlijn
2015/566 de procedures om erover te waken dat alle weefsels en cellen die uit derde landen
worden geïmporteerd dezelfde veiligheids- en kwaliteitsnormen naleven als die die binnen de
EU worden verkregen, getransformeerd en verdeeld.
DOC 1 FR/EN/NL HTML | DOC 2 FR/EN/NL HTML

EMA: aanbeveling tot schrapping van geneesmiddelen in omloop
Het Europees Geneesmiddelen Agentschap (EMA) heeft zijn aanbeveling om een aantal
geneesmiddelen te schrappen waarvoor de vergunning binnen de Europese Unie op klinische
studies berustte die door GVK Biosciences in Hyderabad, Indië, zijn gevoerd en waarvan de
betrouwbaarheid in vraag wordt gesteld.
DOC EN HTML

Weesgeneesmiddelen: België en Nederland samen aan de onderhandelingstafel
De Belgische en Nederlandse ministers van Volksgezondheid, Maggie De Block en Edith
Schippers, hebben een protocolakkoord ondertekend om samen te onderhandelen met
farmaceutische bedrijven over de terugbetaling van weesgeneesmiddelen. Weesziektes zijn
zeldzame ziektes die minder dan vijf op honderdduizend mensen treffen. Er bestaan
ongeveer 8000 weesziektes waarvoor momenteel amper 150 geneesmiddelen op de markt
zijn.
DOC 1 FR - NL HTML | DOC 2 EN HTML | DOC 3 EN HTML

EMA: nieuwe regels voor de belangenverklaringen van de leden en experts van het
wetenschappelijk comité
Het Europees Geneesmiddelen Agentschap (EMA) heeft zijn regels voor de
belangenverklaringen van de leden en experts van het wetenschappelijk comité
geactualiseerd om de deelname van experts aan de wetenschappelijke evaluatie van
geneesmiddelen te beperken als ze overwegen om een job in de farmaceutische industrie uit

te oefenen.
DOC EN HTML

3 Diensten voor geneeskundige verzorging op de interne markt
Onafhankelijke mutualiteiten: steeds meer Belgen laten zich in het buitenland
verzorgen
Uit de gegevens van de onafhankelijke mutualiteiten blijkt dat sinds 2011 20% meer Belgen
zich naar een EU-lidstaat verplaatsen om zich te laten verzorgen, voornamelijk in Duitsland.
In 2014 zijn 3.445 Belgen de grens overgestoken om een arts te raadplegen of om
geneesmiddelen aan te schaffen (+5% ten opzichte van 2011). In de meeste gevallen gaat
het om ambulante zorg. Het aantal hospitalisatiedossiers en dure ambulante zorg is ten
opzichte van 2011 met 39% gestegen.
DOC FR - NL HTML

Europees Parlement: petitie voor de toekenning van een vergunning aan burgers uit
derde landen om een apotheek in Griekenland te openen
De toelatingsaanvraag van een Libanese vrouw, gehuwd met een Griekse burger, om een
apotheek in Griekenland te openen, werd geweigerd op grond van het feit dat ze afkomstig is
van een derde land. Naar aanleiding van een petitie heeft de Commissie verzoekschriften
van het Europees Parlement de weigeringsbeslissing bevestigd op grond van het feit dat de
echtgenoot zijn recht op vrij personenverkeer niet heeft uitgeoefend en adviseerde de
aanvraagster om veeleer een langdurige verblijfsvergunning aan te vragen om van dezelfde
rechten als die van Griekse zelfstandigen te genieten.
DOC FR - EN PDF

Europees Parlement: petitie van een Indische burger voor de erkenning van zijn
beroepskwalificatie van tandheelkundige in het Verenigd Koninkrijk
Ondanks het feit dat zijn kwalificaties die in Roemenië zijn erkend conform zijn verklaard,
weigerde de Britse overheid de toelatingsaanvraag van een Indische burger om zijn beroep in
het Verenigd Koninkrijk uit te oefenen op grond van het feit dat hij zijn beroep niet
ononderbroken heeft uitgeoefend. De parlementaire commissie bevestigde dat de
tandheelkundige, krachtens de richtlijn betreffende de erkenning van beroepskwalificaties,
drie jaar beroepservaring moet aantonen in de lidstaat waar zijn diploma werd erkend
(Roemenië) opdat de Britse overheid een automatische erkenning zou kunnen toekennen.
DOC FR - EN PDF

4 Sociaal beleid
Europese Commissie: modernisering van de systemen voor sociale bescherming: stand
van zaken van de hervormingen in de lidstaten
De EC heeft een rapport gepubliceerd dat op haar vraag door onafhankelijke experts van het
Europese netwerk voor sociaal beleid is opgesteld. Uit het rapport blijkt dat de sociale
investeringsstrategieën in vele lidstaten sterk verankerd zijn in de systemen voor sociale
bescherming. In andere lidstaten werden de pogingen tot hervorming echter belemmerd door de
crisis en budgettaire eisen.
DOC 1 EN/FR HTML | DOC 2 EN PDF

Europees Parlement: onderzoek naar de impact van de crisis en de besparingsmaatregelen
op de sociale basisrechten
Uit een onderzoek van de commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken blijkt dat
de economische crisis en de besparingsmaatregelen een aanzienlijke impact heeft gehad op de
basisrechten in Europa. In het onderzoek is er sprake van een verslechtering op het vlak van
basisrechten. Naast de toegang tot werk en het pensioenrecht werden ook de onderwijs-,
gezondheids- en justitiesector getroffen door de crisis en de besparingsmaatregelen.
DOC EN HTML

Europese Commissie: jaarverslag over de evolutie van de werkgelegenheid en de sociale
toestand
Uit het rapport 2014 betreffende de evolutie van de werkgelegenheid en de sociale toestand in
Europa, gewijd aan de gevolgen van de recessie, blijkt dat de landen met jobs die een
doeltreffende sociale bescherming bieden en waarbij sterk wordt geïnvesteerd in menselijk
kapitaal het best weerstand hebben geboden aan de economische crisis. In het rapport wordt
echter ook aangetoond dat het aantal burgers dat geen toegang kon krijgen tot medische
onderzoeken en behandelingen in de meeste lidstaten is gestegen tussen 2007 en 2011.
DOC EN PDF

SBC: rapport over het gemeenschappelijk evaluatiekader (JAF) in de gezondheidssector
Het gemeenschappelijk evaluatiekader (JAF) voor de gezondheidszorg is een hulpmiddel
waarmee kan worden nagegaan welke landen afwijken van het Europees gemiddelde voor een
gegeven indicator. Het heeft als doel om de specifieke uitdagingen van de landen op basis van
kwantitatieve informatie te identificeren. Het Sociaal Beschermingscomité (SBC) heeft beslist om
het mandaat van de subgroep "indicatoren" te verlengen om het JAF Gezondheidszorg verder te
ontwikkelen.
In een eerste rapport wordt de toepassing van het JAF op de gezondheidssector in het kader van
het Europees Semester 2014 toegelicht. In een tweede rapport wordt de methodologie van het
JAF uitgelegd, wordt een overzicht van de gebruikte bronnen weergegeven en wordt het
conceptuele kader uiteengezet om het voorgestelde gezondheidszorgsysteem aan te passen.
DOC 1 EN PDF | DOC 2 EN PDF

SBC: Prestatiemonitor sociale bescherming
Het Sociaal Beschermingscomité heeft de Prestatiemonitor sociale bescherming (SPPM) 2014
gepubliceerd. Daaruit blijkt dat de niet-gedekte behoeften aan geneeskundige verzorging sinds
2008 in negen lidstaten gestegen is.
DOC EN PDF

5 e-Health
Europees toezichthoudende autoriteit voor de bescherming van persoonsgegevens: advies
over de "mobiele gezondheid"
In haar advies over "mobiele gezondheid" raadt de autoriteit aan, aan wie betrokken is bij het
ontwerp, de levering en de werking van gezondheidsapps, om voor een verantwoordelijke aanpak
te kiezen en om rekening te houden met de bescherming van persoonsgegevens bij het
ontwerpen van de instrumenten ("privacy by design").
DOC EN PDF

6 Economisch beleid
Ierland: resultaten van de derde postprogramma-waarnemingsmissie
Het besluit van de waarnemingsmissie is dat er bijkomende inspanningen nodig zijn om de
openbare uitgaven voor farmaceutische producten te beperken en om de kosteneffectiviteitsverhouding van de verstrekkingen van geneeskundige verzorging te verbeteren, in het
bijzonder voor de ziekenhuizen.
DOC EN HTML

ECOFIN: conclusies van de Raad over de houdbaarheid van de overheidsfinanciën in het
licht van de vergrijzing
De Raad herhaalt dat er, in het licht van de geactualiseerde projecties inzake leeftijdsgerelateerde
uitgaven en gezien de heersende economische situatie, in de EU nog steeds behoefte is aan
passende beleidsmaatregelen op alle gebieden waar leeftijd een rol speelt, met name aan
hervormingen inzake pensioenen, gezondheidszorg en langdurige zorg.
DOC EN/NL/FR HTML

ECOFIN: Raad bepaalt standpunt voor onderhandelingen over Europees Fonds voor
strategische investeringen
Het EFSI zal worden opgezet binnen de Europese Investeringsbank, door middel van een
overeenkomst tussen de Commissie en de EIB. Uit het fonds zal steun worden verleend aan
projecten in zeer uiteenlopende domeinen, waaronder vervoer, energie en
breedbandinfrastructuur, onderwijs, gezondheidszorg, onderzoek en risicofinanciering voor kleine
en middelgrote ondernemingen. Het fonds zal gericht zijn op in maatschappelijk en economisch
opzicht haalbare projecten.
DOC FR/EN/NL HTML

ECOFIN: vergrijzingsrapport 2015: economische en budgettaire vooruitzichten in de 28 EUlidstaten (2013-2060)
Het vergrijzingsrapport, dat om de drie jaar wordt gepubliceerd, is een analyse van de te
verwachten impact van de demografische veranderingen op de economie van de EU. Het rapport
vormt de basis voor de evaluatie van de uitdagingen met betrekking tot de budgettaire
houdbaarheid op lange termijn wat betreft de gezondheidszorg, de langdurige zorg evenals de
pensioenen en voor de landenspecifieke aanbevelingen in die domeinen.
DOC EN PDF

Europese Commissie: publicatie van de voorstellen voor landen-specifieke aanbevelingen
De Commissie heeft Bulgarije, Kroatië, Spanje, Finland, Frankrijk, Letland, Luxemburg, Malta,
Polen, de Tsjechische Republiek, Roemenië en Slovenië aanbevolen om de hervorming van de
gezondheidszorgs- en pensioenstelsels verder te zetten. De Commissie heeft Frankrijk
bijvoorbeeld aanbevolen om maatregelen te treffen om concurrentiebeperkingen weg te werken.
Volgens de Commissie is het mogelijk om de numerus clausus voor de toegang tot de
gezondheidsberoepen te herzien zonder de kwaliteit noch de veiligheid in het gedrang te brengen.
DOC 1 EN HTML | DOC 2 FR - EN PDF

WHO: onderzoek naar de houdbaarheid van de verzekeringsopties voor geneeskundige
verzorging in het kader van de hervorming van de sector in Cyprus
In het kader van hervorming van de gezondheidssector in Cyprus hebben het ministerie van
Volksgezondheid en de WHO / Europa een nationale vergelijkende studie gevoerd naar de
efficiëntie en de houdbaarheid van de verschillende ziekteverzekeringsstelsels. De doelstelling is
om de kosten, de potentiële voordelen en de exploitatierisico's van een nationaal
ziekteverzekeringsstelsel via verzekeringsinstellingen te bepalen.
DOC EN HTML

Europese Commissie: resultaten van de openbare raadpleging betreffende de strategie
Europa 2020
De Commissie heeft een mededeling aangenomen betreffende de resultaten van de openbare
raadpleging over de strategie Europa 2020 voor een slimme, duurzame en inclusieve groei. Die
resultaten maken een herziening van de strategie Europa 2020 mogelijk. Gezondheidszorg wordt
in de strategie niet vermeld.
DOC 1 FR/EN PDF | DOC 2 FR/EN/NL HTML

Europese Commissie: voorstellen van geïntegreerde richtlijnen betreffende het
economisch en werkgelegenheidsbeleid
De Commissie heeft voorstellen gepubliceerd voor geïntegreerde richtlijnen betreffende het
economisch en werkgelegenheidsbeleid die door de Raad zullen worden aangenomen. De
geïntegreerde richtlijnen inzake economisch beleid vragen met name om structurele hervormingen
in de socialezekerheidssystemen, maar die richtlijnen verwijzen niet meer expliciet naar de
gezondheidsstelsels. De richtlijnen inzake werkgelegenheidsbeleid zetten de lidstaten ertoe aan
om hun socialebeschermingssystemen te moderniseren voor een doeltreffende, efficiënte en
aangepaste bescherming en om ongelijkheden te bestrijden, ook op het vlak van toegankelijke
gezondheidszorg.
DOC EN PART.1 - PART.2 PDF

Europese Commissie: een boete voor Spanje wegens foutieve gegevens over de
gezondheidsuitgaven
Op donderdag 7 mei heeft de Europese Commissie voor de eerste keer een beroep gedaan op
haar nieuwe prerogatief om sancties aan een lidstaat te mogen opleggen wegens manipulatie van
gegevens met betrekking tot schulden en tekorten. De Valenciaanse Gemeenschap is schuldig
bevonden aan "grove nalatigheid" wegens het systematisch versturen van foutieve informatie naar
de nationale statistische autoriteit tussen 1988 en 2012, voornamelijk wat betreft de
gezondheidsuitgaven.
DOC EN/FR HTML

EIB: 'Junckerplan', 4 projecten worden geprefinancierd met 300 miljoen euro van de EIB
De Europese Investeringsbank (EIB) heeft aangekondigd dat ze 4 investeringsprojecten in 4
lidstaten zal prefinancieren die in fine in het kader van het 'Junckerplan' worden gesteund. De
transactie, ten belope van 300 miljoen euro, zal worden aangewend voor de financiering van
projecten waaronder een gezondheidsonderzoekscentrum en de bouw van 14 nieuwe
gezondheidscentra in Ierland.
DOC EN/FR HTML

7 Internationale handelsakkoorden
TTIP: gemeenschappelijke verklaring EU/VS over overheidsdiensten
De Europese Unie en de Verenigde Staten hebben een gemeenschappelijke verklaring over
overheidsdiensten gepubliceerd waarin beide partijen hebben bevestigd dat de handelsakkoorden
van de VS en de EU de overheden van gelijk welk niveau niet verhinderen diensten te verlenen of
te ondersteunen in sectoren als water, onderwijs, gezondheidszorg en sociale dienstverlening.
DOC FR/NL/EN HTML

EU-onderhandelaars: het akkoord zou de kosten van geneesmiddelen kunnen verlagen
De reglementaire samenwerking tussen de Verenigde Staten en de Europese Unie die via het
TTIP is ontstaan, zou kunnen leiden tot de verlaging van de kosten van geneesmiddelen.
Sébastien Goux, van de DG Gezondheid van de Commissie, die de EU vertegenwoordigt tijdens
de onderhandelingen over het TTIP wat betreft de farmaceutische producten, heeft verduidelijkt

dat de EU en de VS de manier waarop vertrouwelijke informatie kan worden uitgewisseld, in het
kader van reglementaire inspecties, bespreken. De autoriteiten zullen vervolgens debatteren over
de uitwisseling van andere types van informatie, zoals de klinische proeven voor farmaceutische
producten.
DOC 1 FR HTML | DOC 2 EN HTML

Europees Parlement: de handelsakkoorden mogen de Europese wetten inzake
bescherming van persoonsgegevens niet verzwakken
De Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken van het EP heeft in een advies
aanbevolen om een transversale autonome bepaling, van algemene draagwijdte en
ondubbelzinnig, toe te voegen die het huidige en toekomstige juridische kader van de Europese
Unie inzake bescherming van persoonsgegevens volledig van het akkoord uitsluit zonder op te
leggen dat dat met andere luiken van het TTIP moet overeenstemmen.
DOC FR - EN - NL PDF

Volksgezondheidsdeskundigen: TTIP is een bedreiging voor de volksgezondheid
Eenenzeventig gezondheidsorganisaties uit eenenveertig Europese landen hebben het TTIP in
een gemeenschappelijke verklaring ervan beschuldigd de openbare diensten te ondermijnen, de
ongelijkheden te versterken en maatregelen in te voeren die de gezondheids- en
veiligheidsnormen van de consumenten zouden kunnen beperken.
DOC 1 EN HTML | DOC 2 EN HTML

Raad: het denkdocument over ISDS wordt breed gesteund
De Raad Buitenlandse Zaken heeft het denkdocument van Commissaris Cecilia Malmström
positief onthaald, waarin opties worden voorgesteld voor de hervorming van het mechanisme voor
geschillenregeling tussen investeerders en staten (ISDS) in het kader van het TTIP en andere
toekomstige vrijhandelsakkoorden.
DOC FR - EN PDF

Europese Commissie: de Commissie verdedigt de integratie van het "gezondheidsluik" in
het TTIP
De EU-onderhandelaars voor farmaceutische producten, medische apparatuur en cosmetica
binnen het TTIP hebben maatschappelijke organisaties ontmoet. Zij pleiten voor de integratie van
het "gezondheidsluik" in het vrijhandelsakkoord.
DOC FR/EN HTML

Europees Parlement: de INTA-commissie zet in een resolutieontwerp het licht op groen
voor de verderzetting van de gesprekken rond ISDS
De INTA-commissie van het EP heeft het rapport 'Lange', met de aanbevelingen van het EP aan
de Europese Commissie betreffende de onderhandelingen over het TTIP, aangenomen. De
afgevaardigden hebben het compromisamendement 22 aangenomen waarin wordt geëist dat
watervoorziening, de sociale diensten, de gezondheids- en onderwijsstelsels van het
toepassingsgebied van het TTIP worden uitgesloten. Die uitsluiting zou van toepassing zijn
ongeacht de manier waarop de diensten worden geleverd en gefinancierd.
DOC EN - FR - NL PDF

Europees Parlement: de ENVI-commissie eist de uitsluiting volksgezondheid van het TTIP
De Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid (ENVI) heeft een advies
aangenomen waarin de Commissie wordt verzocht om erover te waken dat geen enkel akkoord
invloed heeft op het vlak van openbare diensten voor geneeskundige verzorging, GMO's, het
gebruik van hormonen in de rundvleessector, de REACH-verordening en het klonen van dieren
voor landbouwdoeleinden.
DOC FR PDF - EN - NL DOC.

Europees Parlement: strenge eisen van de commissie 'werkgelegenheid/sociale zaken'
betreffende het TTIP
In haar advies over de aanbevelingen van het EP omtrent het vrijhandelsakkoord tussen de EU en
de VS (TTIP) heeft de Commissie werkgelegenheid en sociale zaken (EMPL) van het EP gepleit
voor het behoud van de openbare diensten in het domein van de lidstaten en vraagt ze bovendien
de uitsluiting van de openbare diensten voor watervoorziening, onderwijs, sociale
zekerheidsstelsels en volksgezondheid van het TTIP.
DOC FR DOC. - EN - NL PDF

Europees Parlement: de Commissie juridische zaken tegen de integratie van een ISDSmechanisme in het TTIP
In haar advies over de aanbevelingen van het EP omtrent het vrijhandelsakkoord tussen de EU en
de VS (TTIP) heeft de Commissie juridische zaken zich verzet tegen de integratie van een
geschillenregeling tussen investeerders en staten (ISDS) in het toekomstige akkoord en verzoekt
de Commissie om de openbare diensten voor watervoorziening, volksgezondheid, sociale
beschermingssystemen en onderwijs uit te sluiten opdat de nationale en lokale overheden
voldoende bewegingsmarge overhouden om beter te kunnen wetgeven voor het openbaar belang.
DOC FR - EN - NL PDF

NHS: een website gewijd aan het TTIP
De NHS Confederation, die de organisaties verenigt die instaan voor de planning en de
verstrekking van de Britse diensten voor geneeskundige verzorging (NHS), heeft een website
gewijd aan het TTIP.
DOC EN HTML

8 Rechtspraak van het Hof van Justitie en het Gerecht van de EU
Arrest HvJ EU: toepassing van een verlaagd btw-tarief
De Republiek Polen is haar op de btw-richtlijn rustende verplichtingen niet nagekomen door
een verlaagd btw-tarief toe te passen op leveringen van medische uitrusting die niet voor
uitsluitend persoonlijk gebruik door gehandicapten zijn bestemd en/of die niet gewoonlijk zijn
bestemd voor verlichting of behandeling van handicaps evenals producten die geen
farmaceutische producten zijn die gewoonlijk gebruikt worden voor de gezondheidszorg.
DOC FR HTML

Conclusies van de AG: uitsluiting van de opleidingsuren van ziekenhuisartsen
Door de opleidingsuren van de niet-consulterende ziekenhuisartsen, die zijn gepland in de
dienstrooster buiten de perioden van wacht, van het begrip "arbeidstijd", zoals bedoeld in de
richtlijn "arbeidstijd", uit te sluiten, is Ierland de verplichtingen die op haar rusten op basis van
de richtlijn niet nagekomen.
DOC FR/EN/NL HTML

Arrest HvJ EU: homoseksuelen mogen worden uitgesloten van bloeddonatie, maar
onder bepaalde voorwaarden
Door homoseksuelen van het mannelijke geslacht permanent uit te sluiten van bloeddonatie
blijkt Frankrijk het evenredigheidsbeginsel niet te hebben gerespecteerd. Zo beslechtte
uiteindelijk het Hof van Justitie van de EU bij arrest op 29 april in de zaak C-528/13.
DOC 1 FR - EN - NL PDF | DOC 2 FR/EN/NL HTML

Arrest HvJ EU: berekening van de invaliditeitspensioenen en discriminatie op basis
van het geslacht
De Spaanse wetgeving betreffende de berekening van de invaliditeitspensioenen is in
overeenstemming met het Europees recht. Volgens een arrest van het HvJ EU in de zaak C527/13 is er in de Spaanse wetgeving geen sprake van discriminatie op basis van het
geslacht, ook al leidt een bepaling van die wet tot de vermindering van het bedrag van het
permanente invaliditeitspensioen van bepaalde deeltijdse werknemers.
DOC 1 FR - EN - NL PDF | DOC 2 FR/EN/NL HTML

Arrest HvJ EU: schrapping van geneesmiddelen van een lijst van de boven de vaste
ziekenhuisbedragen vergoede farmaceutische specialiteiten - motiveringsplicht
In de gevoegde zaken C-271/14 en C-273/14 heeft het Hof eraan herinnerd dat,
overeenkomstig artikel 6 van richtlijn 89/105/EEG betreffende de doorzichtigheid van
maatregelen ter regeling van de prijsstelling van geneesmiddelen voor menselijk gebruik en
de opneming daarvan in de nationale stelsels van gezondheidszorg, de motiveringsplicht van
toepassing is op elk besluit dat de terugbetalingsvoorwaarden beperkt of de vergoeding voor
een geneesmiddel verlaagt door het uit te sluiten van de lijst van farmaceutische
specialiteiten die de verplichte ziektekostenverzekeringen vergoeden boven de diensten van
ziekenhuisverpleging die worden vergoed in het kader van vaste bedragen voor verblijf en
verzorging.
DOC 1 FR - EN - NL PDF | DOC 2 FR/EN/NL HTML

Recht op moederschapsverlof en stageperiode
In de zaak Rosselle tegen RIZIV, heeft het Hof beslist dat artikel 11 van de Richtlijn
92/85/CEE zich ertegen verzet dat een lidstaat weigert een werkneemster een
zwangerschapsuitkering toe te kennen op grond dat zij, als vastbenoemde ambtenaar die om
persoonlijke redenen onbetaald verlof heeft genomen om in loondienst te gaan werken, in het
kader van die betrekking in loondienst niet de naar nationaal recht vereiste wachttijd heeft
vervuld om die zwangerschapsuitkering te genieten, ook al heeft zij onmiddellijk voorafgaand
aan de vermoedelijke bevallingsdatum meer dan twaalf maanden gewerkt.
DOC FR/EN/NL HTML

Het Hof van Justitie van de EU zal zich buigen over de certificering van medische
producten
Het schandaal van de borstprothesen met vervalste gel van de Franse fabrikant PIP (Poly
Implant Prothèse) zal voor het Hof van Justitie worden beslecht. Het Duitse Federaal Hof van
Justitie heeft namelijk op donderdag 9 april beslist om het Europese gerecht te vatten om de
aansprakelijkheid vast te stellen van het Duitse bedrijf TÜV Rheinland, wereldwijde
marktleider inzake kwaliteitscontrole, dat de defecte borstimplantaten die schade hebben
berokkend aan honderdduizenden vrouwen heeft gecertificeerd.
DOC FR HTML

9 Mededinging
Staatssteun: de Commissie keurt de afwijking op verplichte kortingen die Duitsland aan
bepaalde farmaceutische bedrijven toekent, goed
Naar aanleiding van een grondig onderzoek heeft de Europese Commissie beslist dat een Duitse
regeling waarbij bepaalde farmaceutische bedrijven mogen afwijken van de verplichte kortingen in
overeenstemming is met de EU-regels inzake staatssteun. Ze heeft namelijk vastgesteld dat die
regeling het mogelijk maakt om de kosten van het volksgezondheidssysteem onder controle te
houden dankzij de prijsblokkering voor bepaalde geneesmiddelen, zonder het strikt noodzakelijke
te overschrijden.
DOC EN HTML

Concentraties: de Commissie keurt de aankoop door Zimmer van de fabrikant van
orthopedische prothesen, Biomet, onder bepaalde voorwaarden goed
De Europese Commissie heeft, krachtens de EU-verordening betreffende de concentraties, het
aankoopproject van Biomet Inc. door Zimmer Holdings Inc., twee Amerikaanse fabrikanten van
orthopedische prothesen en aanverwante chirurgische producten, goedgekeurd. De goedkeuring
is onderworpen aan een reeks verbintenissen die door Zimmer zijn voorgesteld. De verbintenissen
die Zimmer voorstelt, komen tegemoet aan de bekommermissen van de Commissie voor een
eventuele prijsverhoging voor een aantal orthopedische prothesen binnen de Europese
Economische Ruimte, naar aanleiding van de fusie.
DOC FR - EN HTML

Kroatische mededingingsautoriteit: advies over een nieuw terugbetalingsmodel voor
geneesmiddelen
De Kroatische mededingingsautoriteit heeft een gunstig advies uitgebracht over het exclusieve
effect van een nieuw terugbetalingsmodel voor geneesmiddelen op voorschrift.
DOC EN HTML

Staatssteun: besluit van de Commissie betreffende de toepassing van regels inzake
verplichte ziekteverzekering in de Republiek Slowakije
Volgens de Europese Commissie wordt een systeem dat hoofdzakelijk is gebaseerd op het
solidariteitsprincipe niet van economische aard ook als de operatoren over een laag
discretiegehalte beschikken om te concurreren op het vlak van kwaliteit en als ze winst kunnen
halen uit een efficiënte dienstverlening.
DOC EN PDF

Staatssteun: nieuwe leidraad voor lidstaten betreffende lokale steunmaatregelen
De Europese Commissie heeft met betrekking tot zeven maatregelen waarbij voor louter lokale
initiatieven overheidssteun wordt verleend, geconcludeerd dat er geen staatssteun in de zin van
de EU-regels mee gemoeid is, omdat ze het handelsverkeer tussen de lidstaten waarschijnlijk niet
in significante mate ongunstig zullen beïnvloeden. Twee besluiten hebben als doel om de
gezondheidsstructuren in de Tsjechische Republiek en in Duitsland te financieren.
DOC FR/EN/NL HTML

10 Inbreukprocedures
Werkgelegenheid: de Commissie verzoekt Spanje om rechten van nachtarbeiders op grond
van arbeidstijdenrichtlijn te respecteren
De Europese Commissie heeft Spanje verzocht om toe te zien op de correcte uitvoering van de
EU-voorschriften inzake arbeidstijden. Spanje heeft het strikte maximum van acht uur voor
nachtarbeid die bijzondere spanningen bij de werknemers meebrengt, niet in nationaal recht
omgezet. Wat voorts het landelijke politiekorps betreft, biedt Spanje nachtarbeiders geen
voldoende effectieve procedure om wegens gezondheidsredenen overplaatsing naar dagwerk aan
te vragen.
DOC FR/EN/NL HTML

11 Publicaties
Eurohealth: beperken van ongelijkheden op het vlak volksgezondheid en geneeskundige
verzorging
De laatste editie van Eurohealth is gewijd aan het beperken van ongelijkheden op het vlak
volksgezondheid en geneeskundige verzorging in Europa.
DOC EN HTML

WHO: toegang tot de nieuwe geneesmiddelen in Europa
Het rapport met als titel "Access to new medicines across Europe: technical review of policy
initiatives and opportunities for collaboration and research", dat zich focust op de duurzame
toegang tot de nieuwe geneesmiddelen, is een analyse van de beleidsmaatregelen die weerslag
hebben op de geneesmiddelen gedurende hun hele levenscyclus (van onderzoek en ontwikkeling
tot de desinvestering), waarbij de huidige gegevens met betrekking tot Europa worden onderzocht.
DOC EN PDF

WHO: bevordering van een betere integratie van de gezondheidsinformatiesystemen:
goede praktijken en uitdagingen
Het rapport heeft betrekking op de huidige tendensen in de EU-lidstaten en de Europese
Vrijhandelsassociatie (EVA) wat betreft de manier waarop de integratie van
gezondheidsinformatiesystemen kan worden bevorderd.
DOC EN HTML

OSE: beleid en recht van de Europese Unie: ontwikkelingen die het nationale
gezondheidszorgbeleid beïnvloeden
De invloed van de EU op de nationale gezondheidszorgsystemen is hoofdzakelijk te wijten aan de
wetgeving en maatregelen in andere beleidsdomeinen, zoals de EU coördinatie van macroeconomische beleid en de interne markt. In deze OSE briefing paper worden de recente
ontwikkelingen in dat domein verkend en wordt de totstandkoming van een Europese agenda voor
de hervorming van de gezondheidszorg geëvalueerd.
DOC FR/NL HTML

LSE: TTIP, internationaal handelsrecht, volksgezondheid en openbare
gezondheidszorgsystemen
De London School of Economics heeft een studie gepubliceerd met als titel “Transatlantic Trade
and Investment Partnership: International Trade Law, Health Systems and Public Health”. Daarin
worden de beschikbare gegevens over de risico's en de voordelen voor de gezondheid in het
kader van het TTIP op kritische wijze bediscussieerd en de impact op de globale gezondheid
geëvalueerd. Het rapport stelt beleidsaanbevelingen aan de Europese gemeenschap voor
volksgezondheid voor, wat betreft de prioriteiten die moeten worden benadrukt tijdens de
onderhandelingen over het TTIP.
DOC EN PDF

WHO: building primary care in a changing Europe
De studie biedt een overzicht van de eerstelijnszorg in 31 Europese landen en heeft betrekking op
het beleid, de financiering en de omvang van de dienstverlening. In die publicatie wordt de
diversiteit van de essentiële functies van eerstelijnszorg beschreven, zoals toegankelijkheid,
continuïteit en coördinatie, en worden de domeinen die prioritair moeten worden onderzocht,
geïdentificeerd.
DOC EN PDF

WHO: evaluatie van het beheer van de chronische ziekten in de Europese
gezondheidszorgsystemen: nationale rapporten
In dat document worden de ervaringen van 12 Europese landen systematisch onderzocht aan de
hand van een expliciete vergelijkende aanpak en een gestandaardiseerd evaluatiekader om zo de
diversiteit van de contexten waarin de nieuwe aanpakken voor chronische zorg worden toegepast

beter te begrijpen en om de resultaten van die initiatieven te evalueren.
DOC EN PDF

Artikel: EU Country Specific Recommendations for health systems in the European
Semester process: Trends, discourse and predictors
De doelstelling van dat onderzoek was om na te gaan hoe gezondheidssystemen betrokken zijn in
het kader van hervormingen aan de hand van document analyse van de landen-specifieke
aanbevelingen en een statistische analyse van de potentiële voorspellende variabelen.
DOC EN HTML

12 Allerlei
EPHA: analyse in het kader van het Europees Semester
EPHA (European Public Health Alliance) biedt een overzicht van gezondheid(-szorg) in de
nationale rapporten 2015 en analyseert de landenspecifieke aanbevelingen die de Raad heeft
geformuleerd.
DOC EN HTML

Raad van Europa: conferentie rond de toekomst van de bescherming van de sociale
rechten in Europa
De referentiedocumenten, evenals de speeches die tijdens die conferentie zijn gegeven,
waaronder die van Maggie De Block, zijn online beschikbaar.
DOC EN/FR/NL HTML
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