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1 Volksgezondheid
Europese Commissie: studie over "Health literacy" in de EU
Europese Commissie: oproep tot kandidaten voor de beoordeling van de Netwerken van
Referentiecentra
Europese Commissie: studie over de aanwerving en het behoud van gezondheidswerkers in
Europa
Europese Commissie: innovatieve financieringsmogelijkheden voor actief en gezond ouder worden
EXPH: opinie over de grensoverschrijdende samenwerking op het vlak van gezondheidszorg in de
EU
EXPH: advies over concurrentie tussen zorgverleners
EXPH: adviesaanvraag over methodes voor zorginkoop uit de private sector
EXPH: adviesaanvraag over een kader voor het screenen van hervormingen in
gezondheidssystemen
JA over de planning van gezondheidswerkers: toepassing van de gedragscode over de
internationale werving van gezondheidswerkers

2 Gezondheidszorgdiensten in de interne markt
Europese Commissie: rapport over de werking van de Richtlijn over grensoverschrijdende
gezondheidszorg
European Patient Forum (EPF): implementatie van de Richtlijn over grensoverschrijdende zorg
Ierland: implementatie van de EU Richtlijn over grensoverschrijdende zorg
Europese Commissie: uitvoeringsverordening voor de Richtlijn over de erkenning van
beroepskwalificaties
CEN: norm over het veiligheidsmanagement in gezondheidsinstellingen goedgekeurd
CEN: Europese standaarden voor osteopathie
ENMCA: Europese standaardisering van gezondheidszorgdiensten kan bevoegdheden van
nationale autoriteiten aantasten
UK: 45% van EU dokters slaagt niet in taaltest

3 Geneesmiddelen en medische hulpmiddelen
Europese Commissie: openbare raadpleging over goede fabricagepraktijken voor geneesmiddelen
voor menselijk gebruik
Europese Commissie: openbare raadpleging over klinische proeven
Raad: akkoord over EU regelgeving over medische hulpmiddelen
Reacties op het akkoord in de Raad over medische hulpmiddelen
Conferentie: toegang tot gepersonaliseerde geneesmiddelen
EMA: publieke raadpleging over versnelde procedures voor geneesmiddelen voor onvervulde

medische behoeften
EUnetHTA: openbare raadpleging over een "HTA Core Model" voor een snelle evaluatie van de
relatieve effectiviteit
Europese farmaceutische industrie: klacht tegen wet die het gebruik van Avastin bevordert als een
alternatief voor duurdere oogbehandelingen
België: Toekomstpact met de farmaceutische industrie
Griekenland: verbod op export van geneesmiddelen
Europees Parlement: studie over geharmoniseerde EU-beoordeling van therapeutische
meerwaarde van geneesmiddelen
Griekse minister en Portugese staatssecretaris: oproep voor nauwere EU samenwerking om de
prijs van geneesmiddelen te drukken

4 e-Health
Europese Commissie: besluit over profielen op het gebied van „Integrating the Healthcare
Enterprise” als referentie bij overheidsopdrachten

5 Sociaal beleid
Raad: beleidsdebat over het Europees Semester
SPC: beoordeling van de landen-specifieke aanbevelingen (CSR's) voor 2015 en van de uitvoering
van de CSR's van 2014
Europese Commissie: sociale impact van het Memorandum van Overeenstemming (MvO) met
Griekenland
Europese Commissie: openbare raadpleging over de coördinatie van de sociale zekerheidsstelsels
Europese Commissie: EU werktijdenrichtlijn is niet van toepassing op artsen die als zelfstandige
werken
SPC: thematische beoordeling van de hervorming van gezondheidssystemen
SPC: prestatiemeter over sociale bescherming

6 Economisch beleid
Raad: CSR's aangenomen
Europees Parlement: vergelijking van de CSR's voorgesteld door de Commissie en aangenomen
door de Raad
Europees Parlement: overzicht van de Commissie-evaluatie van de implementatie van de CSR's
van 2014
Europese Commissie: Memorandum van Overeenstemming (MvO) met Griekenland
Europese Commissie: rapport met ramingen over de inefficiëntie in Europese
gezondheidszorgsystemen
Ierland: ex-post evaluatie van het economisch aanpassingsprogramma
Portugal: verslag van de tweede missie voor het post-programma toezicht op Portugal
Cyprus: zesde beoordeling van het economisch aanpassingsprogramma
Europees Parlement: procedure van macro-economische onevenwichtigheden

7 Mededinging
Europese Commissie: verslag over het mededingingsbeleid 2014
Europese Commissie: overname van Hospira door Pfizer goedgekeurd
Europese Commissie: verwerving van gezamenlijke zeggenschap over het Spaanse ziekenhuis
Hospital Universitari Son Espases, SA (HSE) goedgekeurd
Europese Commissie: overname van Labco SA uit Frankrijk, door Cinven Capital Management uit
Guernsey goedgekeurd
Europese Commissie: overname van Ierse Perrigo, door het Nederlandse Mylan goedgekeurd
Europese Commissie: overname van Sigma-Aldrich door Merck goedgekeurd
UK: misbruik van hun dominante positie door Pfizer en Flynn Pharma
België: Mededingingsautoriteit verwerpt beroep van apotheker wegens vermeend misbruik van
machtspositie door Omega Pharma

8 Rechtspraak van het Hof van Justitie en het Gerecht van de EU
Arrest: toepassing van de arbeidstijdenrichtlijn op opleidingsuren van artsen in opleiding
Arrest: vrijstelling van BTW voor het vervoer van menselijke organen en bij mensen afgenomen
monsters voor medische analyse
Arrest: onvolledige omzetting van de EU regelgeving in verband met menselijke weefsels en cellen
Arrest: markttoelating voor het weesgeneesmiddel Kolbam vernietigd
Arrest: onmogelijkheid om met terugwerkende kracht een verplichte zorgverzekering af te sluiten
Arrest: receptplichtige geneesmiddelen voor menselijk gebruik waarvoor geen handelsvergunning
is verleend

9 Inbreukprocedures
Litouwen: omzetting van de EU-Richtlijn tot vaststelling van kwaliteits- en veiligheidsnormen voor
menselijke weefsels en cellen

10 Internationale handelsakkoorden
India–EU investerings- en handelsakkoord (BTIA): besprekingen stopgezet wegens het schrappen
van de markttoelating voor geneesmiddelen in de EU
Europees Parlement: resolutie over TTIP
AIM: reactie op de parlementaire resolutie over het TTIP
HAI: reactie op de parlementaire resolutie over het TTIP
Europese Commissie: verslag over de 10de ronde van de TTIP onderhandelingen
TTIP: EU onderhandelingsvoorstel voor diensten, investeringen en e-commerce
EPHA: conferentie over TTIP en gezondheid
Europese Commissie: Hepatitis C en de TRIPS-overeenkomst
BEUC: TTIP en geneesmiddelen en medische hulpmiddelen
Minister de Block: TTIP kan een invloed hebben op het remgeld en de terugbetaling van
geneesmiddelen
Wikileaks: geheime bijlage over gezondheidszorg in het Trans-Pacific Partnership Agreement
(TPP) gepubliceerd

11 publicaties
Boek: Economic crisis, health systems and health in Europe

12 Allerlei
Raad: akkoord over de EU verordening over gegevensbescherming
Onderzoeksinstellingen: EU verordening over gegevensbescherming en medisch wetenschappelijk
onderzoek
Europese Commissie: Eurobarometer over databescherming
Eurostat: Gezondheid in de Europese Unie - feiten en cijfers
Europese Commissie: Interreg programma in de Servisch-Kroatische grensregio
OESO: Gezondheidsstatistieken 2015
WHO: Hulpmiddel om systemen en strategieën voor gezondheidsinformatie te beoordelen, te
ontwikkelen en te versterken

1 Volksgezondheid
Europese Commissie: studie over "Health literacy" in de EU
Dit rapport, "Study on sound evidence for a better understanding of health literacy in the
European Union", stelt dat er een toenemende aandacht is voor "health literacy", maar dat
coördinatie en evaluatie van de initiatieven vaak tekortschiet.
DOC EN PDF

Europese Commissie: oproep tot kandidaten voor de beoordeling van de Netwerken
van Referentiecentra
Het uitvoerend agentschap van DG SANTE, Chafea, deed een oproep tot kandidaten voor
instanties die de aanvragen van de Netwerken van Referentiecentra, op te richten op basis
Richtlijn 2011/24/EU over grensoverschrijdende gezondheidszorg, moeten beoordelen.
DOC EN/FR HTML

Europese Commissie: studie over de aanwerving en het behoud van
gezondheidswerkers in Europa
Deze studie analyseert en identificeert effectieve strategieën voor het aanwerven en
behouden van gezondheidswerkers, met als doel de ontwikkeling van organisatorische
strategieën en het human resources beleid in Europa te inspireren.
DOC EN HTML

Europese Commissie: innovatieve financieringsmogelijkheden voor actief en gezond
ouder worden
De Europese Commissie heeft een verslag gepubliceerd van de conferentie over 'Innovatieve
financieringsmogelijkheden voor actief en gezond ouder worden'. Hierin wordt gekeken naar

het benutten van publieke en private financiële instrumenten; gezamenlijke inkoop van
innovatieve oplossingen; nieuwe publiek-private gezamenlijke investeringen in gezondheid en
innovatieve alternatieve financieringsinstrumenten.
DOC EN HTML

EXPH: opinie over de grensoverschrijdende samenwerking op het vlak van
gezondheidszorg in de EU
In dit advies kijkt het Expert Panel over de effectieve manieren om te investeren in de
gezondheidszorg (EXPH) naar de gebieden waar er potentieel is voor succesvolle
samenwerking, identificeert het obstakels voor succesvolle samenwerking en stelt acties voor
die op EU-niveau kunnen worden genomen om een aantal van deze hindernissen te helpen
overwinnen.
DOC EN PDF

EXPH: advies over concurrentie tussen zorgverleners
In dit advies richt het Expert Panel zich op de rol van concurrentie tussen zorgverleners als
een instrument om de efficiëntie in het gebruik van de middelen van de
gezondheidssystemen te verbeteren.
DOC EN PDF

EXPH: adviesaanvraag over methodes voor zorginkoop uit de private sector
Het Expert Panel werd gevraagd een typologie te ontwikkelen van methoden die worden
gebruikt om gezondheidszorg uit de privé sector in te kopen, met als doel een leidraad te
bieden bij het evalueren welk beleid het best inefficiënties in de gezondheidszorg kan
aanpakken.
DOC EN PDF

EXPH: adviesaanvraag over een kader voor het screenen van hervormingen in
gezondheidssystemen
De Commissie gaf het Panel tevens de opdracht een typologie van hervormingen en een
kader voor het evalueren van de effecten van het gezondheidsbeleid te ontwikkelen. Dit moet
beleidsevaluatie en beleidsontwikkeling ondersteunen en een kader bieden om de
budgettaire effecten van de hervormingen te kwantificeren.
DOC EN PDF

JA over de planning van gezondheidswerkers: toepassing van de gedragscode over de
internationale werving van gezondheidswerkers
De gezamenlijke actie over de planning van gezondheidswerkers (JA EUHWF) heeft een
overzicht gepubliceerd over de toepassing in de EU van de wereldwijde gedragscode van de
WHO over de internationale werving van gezondheidswerkers.
DOC EN PDF

2 Gezondheidszorgdiensten in de interne markt
Europese Commissie: rapport over de werking van de Richtlijn over
grensoverschrijdende gezondheidszorg
Een rapport over de Richtlijn over grensoverschrijdende gezondheidszorg beschrijft de
huidige stand van zaken in de omzetting en heeft betrekking op het gebruik van voorafgaande
toestemming; de omvang van de patiëntenmobiliteit; de terugbetaling en de voorlichting aan
patiënten en de samenwerking in het kader van de Richtlijn.
DOC 1 EN/NL/FR HTML | DOC 2 EN PDF

European Patient Forum (EPF): implementatie van de Richtlijn over
grensoverschrijdende zorg
Het EPF bediscussieerde tijdens een conferentie de bevindingen van een reeks
evenementen die het in verschillende EU landen organiseerde over de implementatie van
Richtlijn 2011/24/EU over grensoverschrijdende gezondheidszorg.
DOC EN HTML

Ierland: implementatie van de EU Richtlijn over grensoverschrijdende zorg
Ierland kondigt aan dat het 1 miljoen Euro voorziet voor de terugbetaling van zorgen die
patiënten in het buitenland ontvangen hebben op basis van de EU Richtlijn over
grensoverschrijdende zorg.
DOC EN HTML

Europese Commissie: uitvoeringsverordening voor de Richtlijn over de erkenning van
beroepskwalificaties
De Europese Commissie heeft de uitvoeringsverordening gepubliceerd over de procedure
voor de afgifte van de Europese beroepskaart en de toepassing van het
waarschuwingsmechanisme overeenkomstig Richtlijn 2005/36/EG betreffende de erkenning
van beroepskwalificaties.
DOC EN/FR/NL HTML

CEN: norm over het veiligheidsmanagement in gezondheidsinstellingen goedgekeurd
Het Europees Comité voor standaardisering (CEN) keurde een norm goed over het managen
van de veiligheid in gezondheidsinstellingen. De norm stelt eisen voor de planning,
vaststelling, uitvoering, exploitatie, monitoring, beoordeling, het bijhouden en het voortdurend
verbeteren van een gedocumenteerd veiligheidsmanagement systeem.
DOC EN HTML

CEN: Europese standaarden voor osteopathie
Het CEN bracht een vrijwillige Europese standaard over de opleiding en de
beroepsuitoefening in het domein van de osteopathie uit, gebaseerd op een consensus met
de beroepsverenigingen.
DOC EN HTML

ENMCA: Europese standaardisering van gezondheidszorgdiensten kan bevoegdheden
van nationale autoriteiten aantasten
Het Europees netwerk van de autoriteiten bevoegd voor de erkenning van medische
kwalificaties, ENMCA, uit in een brief aan het CEN en aan de Europese Commissie haar
bezorgdheid over normalisering van gezondheidsdiensten. Het netwerk vreest dat deze
standaarden een inbreuk op haar bevoegdheden kunnen vormen.
DOC EN HTML

UK: 45% van EU dokters slaagt niet in taaltest
Volgens de Guardian deelde de General Medical Council (GMC) (UK) mee dat 45% van de
EU artsen die in het afgelopen jaar een Engelse taaltest aflegden, niet slaagden en bijgevolg
geen licentie ontvingen om het beroep in de UK uit te oefenen.
DOC EN HTML

3 Geneesmiddelen en medische hulpmiddelen
Europese Commissie: openbare raadpleging over goede fabricagepraktijken voor
geneesmiddelen voor menselijk gebruik
De Commissie lanceerde een openbare raadpleging inzake goede fabricagepraktijken voor
geneesmiddelen voor menselijk gebruik.
DOC EN HTML

Europese Commissie: openbare raadpleging over klinische proeven
De Commissie lanceerde een openbare raadpleging over klinische proeven voor
geneesmiddelen voor menselijk gebruik.
DOC EN HTML

Raad: akkoord over EU regelgeving over medische hulpmiddelen
Na bijna 3 jaar onderhandelen heeft de Raad overeenstemming bereikt over de inhoud van
haar onderhandelingspositie over twee ontwerpverordeningen die gericht zijn op de
modernisering van de EU-voorschriften over medische hulpmiddelen en in-vitro diagnostische
medische hulpmiddelen. Op basis hiervan kan ze de onderhandelingen met het Europees
Parlement opstarten met het oog op een akkoord.
DOC EN - FR - NL HTML

Reacties op het akkoord in de Raad over medische hulpmiddelen
Volgens AIM, de Europese koepelorganisatie van ziekenfondsen en sociale
ziekteverzekeraars, betekenen de beperkte bijkomende verplichtingen voor de aangemelde
instanties, zoals nu voorgesteld door de Raad, geen grotere garantie voor patiëntveiligheid.
Ook volgens het Europees Patiëntforum vertoont het akkoord belangrijke hiaten op het vlak
van patiëntveiligheid en goed bestuur.
DOC 1 EN PDF | DOC 2 EN HTML

Conferentie: toegang tot gepersonaliseerde geneesmiddelen
Het Luxemburgse voorzitterschap van de Raad organiseerde een conferentie over de
toegang tot gepersonaliseerde geneesmiddelen.
DOC EN HTML

EMA: publieke raadpleging over versnelde procedures voor geneesmiddelen voor
onvervulde medische behoeften
Het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) heeft haar richtsnoeren herzien over de
versnelde beoordelingsprocedure en de voorwaardelijke vergunning, twee instrumenten in de
Europese wetgeving om de toegang van patiënten tot geneesmiddelen voor onvervulde
medische behoeften te versnellen.
DOC EN HTML

EUnetHTA: openbare raadpleging over een "HTA Core Model" voor een snelle
evaluatie van de relatieve effectiviteit
EUnetHTA, het Europese netwerk van nationale agentschappen voor health technology
assessment (HTA), organiseert een openbare raadpleging over een "HTA Core Model", een
methodologisch kader voor een snelle evaluatie van de relatieve effectiviteit zowel van
medische producten als van medische interventies.
DOC EN HTML

Europese farmaceutische industrie: klacht tegen wet die het gebruik van Avastin
bevordert als een alternatief voor duurdere oogbehandelingen
De Europese farmaceutische industrie zegt dat ze een klacht heeft ingediend bij de Europese
Commissie tegen de Franse wet die het gebruik van het kankermedicijn Avastin van Roche
bevordert als een alternatief voor duurdere oogbehandelingen.

DOC 1 EN HTML | DOC 2 EN HTML

België: Toekomstpact met de farmaceutische industrie
De Belgische minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, Maggie De Block, heeft een
Toekomstpact gesloten met de farmaceutische industrie. Het pact maakt afspraken over
versnelde beslissingen over toegang van patiënten tot innovatieve geneesmiddelen; lagere
prijzen voor off-patent geneesmiddelen; een stabiel budgettair kader en een deontologisch
kader voor de industrie. Het Pact stelt betere samenwerking op Europees niveau voor om
criteria uit te werken die toelaten indicaties te prioriteren waarvoor de grootste "unmet
medical need" bestaat en om gezamenlijke onderhandelingen te voeren tussen lidstaten en
bedrijven met betrekking tot prijzen en terugbetaling van weesgeneesmiddelen.
DOC 1 NL - FR HTML | DOC 2 EN HTML

Griekenland: verbod op export van geneesmiddelen
Griekenland besliste de export van 25 categorieën van geneesmiddelen te verbieden wegens
mogelijke binnenlandse tekorten.
DOC EN HTML

Europees Parlement: studie over geharmoniseerde EU-beoordeling van therapeutische
meerwaarde van geneesmiddelen
Deze studie onderzoekt de mogelijkheid van een geharmoniseerde EU-aanpak met
betrekking tot de beoordeling van de toegevoegde therapeutische waarde van
geneesmiddelen. Het biedt een overzicht van het huidige juridische en beleidskader van de
EU; kijkt naar de stand van zaken in alle 28 lidstaten en sluit af met beleidsaanbevelingen.
DOC EN HTML

Griekse minister en Portugese staatssecretaris: oproep voor nauwere EU
samenwerking om de prijs van geneesmiddelen te drukken
Tijdens de jaarlijkse EPHA conferentie riepen de voormalige Griekse minister van
Volksgezondheid Panagiotis Kouroumplis en de Portugese staatssecretaris van
Volksgezondheid Fernando Leal Da Costa op tot nauwere samenwerking tussen de EUlanden om de prijs van dure geneesmiddelen te drukken.
DOC EN HTML

4 e-Health
Europese Commissie: besluit over profielen op het gebied van „Integrating the Healthcare
Enterprise” als referentie bij overheidsopdrachten
De Commissie stelde profielen vast op het gebied van „Integrating the Healthcare Enterprise”. De
27 IHE-profielen moeten worden vastgesteld als technische ICT-specificaties waarnaar in
overheidsopdrachten kan worden verwezen. Het is de bedoeling de interoperabiliteit van diensten
en applicaties op het gebied van e-gezondheid te vergroten.
DOC EN/FR/NL HTML

5 Sociaal beleid
Raad: beleidsdebat over het Europees Semester
De ministers van sociale zaken hielden in de EPSCO Raad een beleidsdebat over het Europees
Semester. Volgens de Raad moeten de landen-specieke aanbevelingen (CSR's) met betrekking
tot sociale thema's binnen het EPSCO mandaat blijven en mogen ze niet systematisch deel
uitmaken van het proces over macro-economische onevenwichtigheden (MIP).
DOC EN PDF

SPC: beoordeling van de landen-specifieke aanbevelingen (CSR's) voor 2015 en van de
uitvoering van de CSR's van 2014
Het sociaal beschermingscomité (SPC) gaf haar oordeel over de Commissievoorstellen voor
CSR's en over de uitvoering van de 2014 CSR's op het gebied van sociale bescherming en
sociale integratie. Ook de hervorming van de gezondheidszorgsystemen wordt hierin besproken.
Dit document werd door de Raad onderschreven.
DOC EN PDF

Europese Commissie: sociale impact van het Memorandum van Overeenstemming (MvO)
met Griekenland
De Commissie publiceerde een analyse van de sociale impact van het nieuwe MvO met
Griekenland. Hierin wordt ook een evaluatie van de impact op de toegang tot gezondheidszorg
gemaakt.
DOC 1 EN HTML | DOC 2 EN/NL/FR HTML

Europese Commissie: openbare raadpleging over de coördinatie van de sociale
zekerheidsstelsels
De Europese Commissie lanceerde een openbare raadpleging over het functioneren van EU
regels over de coördinatie van de sociale zekerheidsstelsel in grensoverschrijdende situaties.
DOC 1 EN HTML | DOC 2 EN/NL/FR HTML

Europese Commissie: EU werktijdenrichtlijn is niet van toepassing op artsen die als
zelfstandige werken
Een Italiaanse arts die in Polen werkt, beweerde dat Polen zich onttrekt aan de Europese
werktijdenrichtlijn door het inhuren van artsen die zich hebben gevestigd als zelfstandigen, in
plaats van artsen direct via de Gezondheidsdienst aan te werven. In haar reactie bevestigt de
Commissie dat de rechten vervat in de Richtlijn niet van toepassing zijn op zelfstandigen.
DOC EN - FR - NL PDF

SPC: thematische beoordeling van de hervorming van gezondheidssystemen
Tijdens de Working Party on Public Health at Senior Level (WPPHSL) van 15 juli werd
aangekondigd dat het SPC in november een thematische evaluatie van de hervorming van
nationale gezondheidssystemen zal ondernemen, met een focus op toegang tot de zorg. De hoge
ambtenaren van de lidstaten uit de WPPHSL zijn uitgenodigd om hieraan deel te nemen.
DOC EN PDF

SPC: prestatiemeter over sociale bescherming
Dit rapport, opgesteld door het SPC, geeft een overzicht van de recente ontwikkelingen in de
sociale situatie in de EU-lidstaten, op basis van de resultaten van de laatste editie van de
prestatiemeter over de sociale bescherming (SPPM). Volgens het rapport is de onvervulde
behoefte aan medische verzorging door respondenten over zichzelf gerapporteerd, in negen
lidstaten toegenomen tussen 2008 en 2013.
DOC EN HTML

6 Economisch beleid
Raad: CSR's aangenomen
De Raad van 14 juli 2015 formuleerde de landen-specifieke aanbevelingen(CSR's) met adviezen
over het economische, het begrotings- en het sociale beleid van de lidstaten. Meerdere lidstaten
ontvingen een aanbeveling om hun gezondheidszorgsysteem te hervormen. Met de aanname van
de teksten, die in juni door de Europese Raad werden onderschreven, wordt het
beleidsmonitoringproces 2015 van het Europees Semester afgerond.
DOC 1 EN/FR/NL HTML | DOC 2 EN PDF | DOC 3 EN - FR PDF

Europees Parlement: vergelijking van de CSR's voorgesteld door de Commissie en
aangenomen door de Raad
Het Europees Parlement publiceerde een vergelijkende tabel met de formulering van landenspecifieke aanbevelingen (CSR's) zoals ze door de Commissie werden voorgesteld en zoals ze
finaal door de Raad werden aangenomen. Wat gezondheidszorg betreft, werd enkel de CSR voor
Ierland geamendeerd door de Raad.
DOC EN PDF

Europees Parlement: overzicht van de Commissie-evaluatie van de implementatie van de
CSR's van 2014
Deze tabel presenteert een overzicht van de evaluatie per land, gemaakt door de Europese
Commissie in februari. Bulgarije, Tsjechië, Letland, Polen, Kroatië, Malta, Roemenië, Duitsland,
Frankrijk en Slovakije zouden onvoldoende voortgang geboekt hebben in het verbeteren van de
kosteneffectiviteit van hun zorgsystemen, terwijl Ierland, Spanje, Oostenrijk, Slovenië, Finland
enige vooruitgang zouden hebben gemaakt.
DOC EN PDF

Europese Commissie: Memorandum van Overeenstemming (MvO) met Griekenland
Het nieuwe MvO met Griekenland, getekend op 1 augustus, bevat gedetailleerde richtsnoeren
voor de hervorming van de gezondheidszorg.
DOC EN PDF

Europese Commissie: rapport met ramingen over de inefficiëntie in Europese
gezondheidszorgsystemen
In dit rapport stelt de Commissie dat er een aanzienlijke verspilling is in de Europese
gezondheidssystemen. Volgens de auteurs zou een betere efficiëntie van de systemen kunnen
leiden tot een daling van 0,5% in de jaarlijkse groei van de publieke uitgaven voor de gezondheid,
en zou dit op langere termijn kunnen leiden tot een bevriezing van de ratio van publieke uitgaven
als % van het BNP. België wordt in het rapport gerekend onder de top 7 van de goed presterende
systemen.
DOC EN PDF

Ierland: ex-post evaluatie van het economisch aanpassingsprogramma
De Europese Commissie publiceerde een ex-post evaluatie van het economisch
aanpassingsprogramma voor Ierland (2010-2013), met de bedoeling hieruit lessen voor de
toekomst te trekken. Het rapport betreurt dat hervormingen van de gezondheidszorg pas eind
2013 werden opgenomen in het programma, waardoor belangrijke mijlpalen pas in de postprogramma periode zullen verwezenlijkt worden.
DOC EN HTML

Portugal: verslag van de tweede missie voor het post-programma toezicht op Portugal
Dit verslag van de Europese Commissie presenteert de bevindingen van de tweede postprogramma surveillance missie naar Portugal en identificeert de resterende uitdagingen voor de

Portugese economie. Volgens het rapport is de duurzaamheid van het zorgstelsel aanzienlijk
verbeterd sinds 2011, maar blijven er grote uitdagingen op dit vlak.
DOC EN HTML

Cyprus: zesde beoordeling van het economisch aanpassingsprogramma
Dit rapport, het zesde in zijn soort, beoordeelt de vooruitgang in vijf gebieden, en doet een aantal
aanbevelingen voor verbeteringen. Het rapport besteedt een sectie aan de hervormingen van het
nationaal gezondheidssysteem (3.3.1) en stelt vast dat de hervormingen uitgesteld werden tot
2017.
DOC EN HTML

Europees Parlement: procedure van macro-economische onevenwichtigheden
Het Europees Parlement heeft een overzicht gepubliceerd van de situatie in de lidstaten in
verband met de procedure van macro-economische onevenwichtigheden (MIP). Vijf lidstaten,
Bulgarije, Spanje, Kroatië, Roemenië en Slovenië ontvingen in 2015 een landen-specifieke
aanbeveling in het kader van het Europees Semester over hun gezondheidszorgsysteem
gebaseerd op de MIP.
DOC EN PDF

7 Mededinging
Europese Commissie: verslag over het mededingingsbeleid 2014
De Commissie publiceerde het jaarlijkse verslag over het mededingingsbeleid voor 2014. In het
bijhorende achtergronddocument (Staff working document) is een hoofdstuk specifiek aan de
sector van geneesmiddelen en gezondheidszorg gewijd. Hierin worden onder meer de zaak "Iris",
over de financiering van de Brusselse publieke ziekenhuizen en de zaak over de Slovaakse
verplichte ziekteverzekering besproken.
DOC 1 EN/NL/FR HTML | DOC 2 EN - FR PDF

Europese Commissie: overname van Hospira door Pfizer goedgekeurd
De Commissie keurt de overname van Hospira door Pfizer goed onder voorwaarden.
DOC EN//FR HTML

Europese Commissie: verwerving van gezamenlijke zeggenschap over het Spaanse
ziekenhuis Hospital Universitari Son Espases, SA (HSE) goedgekeurd
De Europese Commissie keurde de verwerving goed van het gezamenlijke zeggenschap over
HSE, door het Nederlandse Aberdeen Infrastructure (HoldCo) BV, samen met het huidige
Spaanse moederbedrijf Iridium Concesiones de Infraestructuras, SA (Iridium).
DOC EN HTML

Europese Commissie: overname van Labco SA uit Frankrijk, door Cinven Capital
Management uit Guernsey goedgekeurd
De Europese Commissie keurde de overname van Labco SA uit Frankrijk, door Cinven Capital
Management uit Guernsey goed.
DOC EN HTML

Europese Commissie: overname van Ierse Perrigo, door het Nederlandse Mylan
goedgekeurd
De Europese Commissie keurde de overname van het Ierse Perrigo, door het Nederlandse Mylan
goed. Mylan is een producent van generieke geneesmiddelen op voorschrift. Perrigo is
gespecialiseerd in de verkoop van over-the-counter (OTC) geneesmiddelen, die zonder recept

verkrijgbaar zijn in de apotheek.
DOC EN HTML

Europese Commissie: overname van Sigma-Aldrich door Merck goedgekeurd
De Europese Commissie heeft de voorgenomen overname van Sigma-Aldrich door Merck
goedgekeurd. Beide bedrijven zijn wereldwijd actief in de life science sector.
DOC EN/FR HTML

UK: misbruik van hun dominante positie door Pfizer en Flynn Pharma
CMA, de Britse mededingingsautoriteit, beschuldigt de farmaceutische bedrijven Pfizer en Flynn
Pharma van misbruik van hun dominante positie door het aanrekenen van "buitensporige en
onredelijke" prijzen voor hun anti-epilepsie medicijn.
DOC EN HTML

België: Mededingingsautoriteit verwerpt beroep van apotheker wegens vermeend misbruik
van machtspositie door Omega Pharma
De beslissing betreft een klacht van apotheker Cuyckens tegen Omega Pharma wegens
vermeend misbruik van machtspositie betreffende de prijszetting en de veronderstelde inkrimping
van het gamma van grondstoffen voor magistrale bereidingen en verpakkingsmateriaal dat
gebruikt wordt door apothekers.
DOC EN/FR/NL HTML

8 Rechtspraak van het Hof van Justitie en het Gerecht van de EU
Arrest: toepassing van de arbeidstijdenrichtlijn op opleidingsuren van artsen in
opleiding
In zaak C-87/14 verwerpt het Hof het beroep van de Commissie tegen Ierland over de
toepassing van de arbeidstijdenrichtlijn 2003/88/EG op de artsen in opleiding (nietconsulterende ziekenhuisartsen, NCHD’s). Volgens het Hof heeft de Commissie niet
aangetoond dat de opleidingsuren „arbeidstijd” in de zin van de Richtlijn vormen.
DOC 1 EN - FR PDF | DOC 2 EN/FR/NL HTML

Arrest: vrijstelling van BTW voor het vervoer van menselijke organen en bij mensen
afgenomen monsters voor medische analyse
In zaak C--334/14 verklaart het Hof dat vrijstellingen voorzien in de BTW Richtlijn
(77/388/EEG) voor bepaalde activiteiten van algemeen belang niet van toepassing zijn op het
vervoer van menselijke organen en bij mensen afgenomen monsters voor medische analyse
of medische of therapeutische verzorging, dat ten behoeve van ziekenhuizen en laboratoria
wordt uitgevoerd door een zelfstandige derde wiens diensten in aanmerking komen voor
vergoeding door de sociale zekerheid.
DOC EN/NL/FR HTML

Arrest: onvolledige omzetting van de EU regelgeving in verband met menselijke
weefsels en cellen
In zaak C-29/14 veroordeelt het Hof Polen voor het onvolledig omzetten van de EU
regelgeving in verband met menselijke weefsels en cellen, door geslachtscellen en foetale en
embryonale weefsels van de werkingssfeer uit te sluiten.
DOC EN/FR/NL HTML

Arrest: markttoelating voor het weesgeneesmiddel Kolbam vernietigd
Het Gerecht vernietigt in zaak T-452/14 de markttoelating voor het weesgeneesmiddel
Kolbam en besliste dat de laboratoria CTRS voor tien jaar exclusiviteit op de markt heeft voor
Orphacol.
DOC EN/FR HTML

Arrest: onmogelijkheid om met terugwerkende kracht een verplichte zorgverzekering af
te sluiten
In zaak C--543/13 spreekt het Hof zich uit over de conformiteit met de verordening voor de
coördinatie van de socialezekerheidsregelingen (1408/71) van een nationale regeling op
basis waarvan aan een rechthebbende op een met één jaar terugwerkende kracht toegekend
pensioen, geweigerd wordt zich met diezelfde terugwerkende kracht aan te sluiten bij een
verplichte zorgverzekering. Volgens het Hof kan een dergelijke regeling niet indien dit ertoe
leidt dat aan deze rechthebbende elke bescherming op het gebied van de sociale zekerheid
wordt ontnomen, zonder dat alle relevante omstandigheden, met name degene die betrekking
hebben op de persoonlijke situatie van deze rechthebbende, in aanmerking zijn genomen.
DOC EN/FR/NL HTML

Arrest: receptplichtige geneesmiddelen voor menselijk gebruik waarvoor geen
handelsvergunning is verleend
In zaak C--545/13 stelt het Hof dat receptplichtige geneesmiddelen voor menselijk gebruik,
waarvoor geen handelsvergunning is verleend, onder het communautair wetboek betreffende
geneesmiddelen voor menselijk gebruik vallen, wanneer zij industrieel of door middel van een
industrieel procedé zijn vervaardigd. Deze geneesmiddelen kunnen slechts vallen onder de
uitzondering van artikel 3 van deze Richtlijn, wanneer zij zijn bereid volgens een medisch
recept dat is opgesteld voorafgaand aan hun bereiding, voor een vooraf geïdentificeerde
patiënt en rechtstreeks worden verstrekt door de apotheek die deze geneesmiddelen heeft
bereid. Reclame met betrekking tot deze geneesmiddelen kan vallen onder de EU Richtlijn
betreffende oneerlijke handelspraktijken.
DOC EN/FR/NL HTML

9 Inbreukprocedures
Litouwen: omzetting van de EU-Richtlijn tot vaststelling van kwaliteits- en
veiligheidsnormen voor menselijke weefsels en cellen
De Europese Commissie heeft Litouwen verzocht de bepalingen inzake kwaliteit en veiligheid voor
voortplantingscellen die in het kader van het EU-recht tot vaststelling van kwaliteits- en
veiligheidsnormen voor menselijke weefsels en cellen gelden, in nationaal recht om te zetten.
DOC EN/NL/NFR HTML

10 Internationale handelsakkoorden
India–EU investerings- en handelsakkoord (BTIA): besprekingen stopgezet wegens het
schrappen van de markttoelating voor geneesmiddelen in de EU
De Indiase regering heeft de besprekingen over een verregaand handelsakkoord met de Europese
Unie stopgezet als vergelding voor de intrekking van de vergunning van ongeveer 700
geneesmiddelen waarvoor de testen in India gebeurden.
DOC 1 EN HTML | DOC 2 EN/FR PDF | DOC 3 EN HTML

Europees Parlement: resolutie over TTIP
Het Europees Parlement nam een resolutie aan ter ondersteuning van het trans-Atlantisch
handelsverdrag TTIP. In een compromis over de private arbitrage over geschillen tussen
investeerders en landen (ISDS) vraagt het Parlement het voorliggende systeem te vervangen door
een systeem met benoemde rechters, behoorlijk toezicht en transparantieregels. Het Parlement
vraagt ook dat publieke diensten (waaronder gezondheidszorg) buiten het verdrag zouden blijven.
DOC 1 EN/NL/FR HTML | DOC 2 EN/NL/FR HTML

AIM: reactie op de parlementaire resolutie over het TTIP
AIM, de Europese koepelorganisatie van ziekenfondsen, reageert positief op het standpunt van
het Parlement dat gezondheidsdiensten wil uitsluiten van het akkoord, maar betreurt dat ISDS niet
ondubbelzinnig is verworpen.
DOC EN PDF

HAI: reactie op de parlementaire resolutie over het TTIP
Ook Health Action International (HAI) betreurt het compromis over ISDS in het Europees
Parlement en vreest dat de veiligheid en betaalbaarheid van geneesmiddelen in het gedrang komt.
DOC EN PDF

Europese Commissie: verslag over de 10de ronde van de TTIP onderhandelingen
Dit verslag bericht ook over de vorderingen van de besprekingen op het vlak van geneesmiddelen
en medische hulpmiddelen.
DOC EN PDF

TTIP: EU onderhandelingsvoorstel voor diensten, investeringen en e-commerce
De laatste tekst van de EU-onderhandelingsvoorstel naar de VS voor diensten, investeringen en
e-commerce, neergelegd op de onderhandelingsronde van 12 -17 juli 2015 werd openbaar
gemaakt.
DOC EN PDF

EPHA: conferentie over TTIP en gezondheid
De European Public Health Alliance (EPHA) organiseerde samen met Demeter een conferentie
over TTIP en gezondheid. Het conferentieverslag bevat onder meer een neerslag van de
discussies over de impact van TTIP op gezondheidszorgsystemen.
DOC EN PDF

Europese Commissie: Hepatitis C en de TRIPS-overeenkomst
MEP Ernest Urtasun vroeg de Commissie of de EU het octrooi kan intrekken van het dure
geneesmiddel Sovaldi. In haar antwoord zegt de Commissie dat het aan de lidstaten is om hun
nationaal octrooirecht te interpreteren en te beoordelen of de geldende voorwaarden voor
uitzonderingen en beperkingen van toepassing zijn.
DOC EN HTML

BEUC: TTIP en geneesmiddelen en medische hulpmiddelen
De Europese Consumentenorganisatie, BEUC, publiceerde haar standpunt over TTIP en
gezondheid. Hierin gaat ze vooral in op de mogelijke gevolgen van een akkoord op de
beleidsruimte in verband met de geneesmiddelen en medische hulpmiddelen.
DOC EN PDF

Minister de Block: TTIP kan een invloed kan hebben op het remgeld en de terugbetaling van
geneesmiddelen
Ook de Belgische minister van sociale zaken en volksgezondheid stelde dat TTIP een invloed kan
hebben op het remgeld en de terugbetaling geneesmiddelen.
DOC 1 NL HTML | DOC 2 FR HTML

Wikileaks: geheime bijlage over gezondheidszorg in het Trans-Pacific Partnership
Agreement (TPP) gepubliceerd
WikiLeaks publiceerde de bijlage over gezondheidszorg van een geheim ontwerp- hoofdstuk van
het TPP (tussen Amerikaanse en Zuidoost- Aziatische landen), samen met de
onderhandelingspositie van elk land. Het document focust op geneesmiddelen en medische
hulpmiddelen. Het dwingt de gezondheidsautoriteiten om grote farmaceutische bedrijven meer
informatie over nationale beslissingen te geven inzake de toegang tot medicijnen, en geeft
bedrijven meer bevoegdheden om besluiten die zij zien als schadelijk voor hun belangen te
betwisten.
DOC EN/NL/FR HTML

11 publicaties
Boek: Economic crisis, health systems and health in Europe
Het European Observatory on Health Systems and Policies bracht een boek uit over de impact
van de economische crisis op de gezondheidssystemen en de gezondheid in verschillende
Europese landen. Hierin is ook een hoofdstuk aan België gewijd.
DOC EN/NL/FR PDF

12 Allerlei
Raad: akkoord over de EU verordening over gegevensbescherming
EU-ministers zijn een algemene aanpak overeengekomen over de herziening van de verordening
over de bescherming van persoonsgegevens. Voor gezondheidsgegevens is een specifieke
aanpak voorzien.
Op basis van dit akkoord werden de onderhandelingen met het Europees Parlement opgestart met
het oog op het bereiken van een algemeen akkoord tegen het einde van 2015.
DOC EN - FR - NL PDF

Onderzoeksinstellingen: EU verordening over gegevensbescherming en medisch
wetenschappelijk onderzoek
Een aantal onderzoeksintstellingen uit Nederland vragen dat de EU-verordening over
gegevensbescherming onderzoeksvriendelijk zou zijn. De tekst aangenomen in het Europees
Parlement beperkt de verwerking van persoonsgegevens door geïnformeerde toestemming te
eisen ongeacht het doel waarvoor de gegevens zullen worden gebruikt en ongeacht of niet privacy
bevorderende technologieën worden toegepast.
DOC EN PDF

Europese Commissie: Eurobarometer over databescherming
Als het gaat over de bescherming van persoonlijke gegevens, vertrouwen mensen medische
instellingen meer dan bijvoorbeeld banken of telecom bedrijven, volgens een onderzoek van de
Commissie. Bijna driekwart zegt dat ze vertrouwen hebben in ziekenhuizen.
DOC EN PDF

Eurostat: Gezondheid in de Europese Unie - feiten en cijfers
Deze online publicatie verstrekt recente statistieken over de gezondheid in de Europese Unie op
verschillende gebieden: gezondheidstoestand, gezondheidsdeterminanten, gezondheidszorg ...
DOC EN HTML

Europese Commissie: Interreg programma in de Servisch-Kroatische grensregio
De EU investeert via een Interreg programma €34 miljoen in de Servisch-Kroatische grensregio.
De verbetering van de openbare gezondheids- en sociale diensten is een belangrijk onderdeel van
dit programma.
DOC EN HTML

OESO: Gezondheidsstatistieken 2015
Veel Europese landen zagen een verdere daling van de uitgaven voor gezondheidszorg in 2013,
volgens de OESO Health Statistics 2015. De reële gezondheidsuitgaven per hoofd van de
bevolking lagen in de meeste EU landen onder het niveau van 2009, terwijl buiten Europa de
uitgaven voor gezondheidszorg met ongeveer 2,5% per jaar groeiden sinds 2010. Op basis van
deze gegevens stelde de OESO specifieke nota's per land op.
DOC 1 EN HTML | DOC 2 EN HTML

WHO: Hulpmiddel om systemen en strategieën voor gezondheidsinformatie te beoordelen,
te ontwikkelen en te versterken
Het WHO Regionaal Bureau voor Europa publiceerde een hulpmiddel om de
gezondheidsinformatiesystemen en strategieën te beoordelen, te ontwikkelen en te versterken.
DOC EN PDF
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