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1 Volksgezondheid
JA-CHRODIS: verslag over de bevordering van de gezondheid en de primaire preventie
van chronische ziekten
Dit syntheseverslag werd ontwikkeld op basis van een sleuteldoelstelling van de gezamenlijke
actie (JA) om de uitwisseling van goede praktijken in de strijd tegen chronische ziekten
tussen de landen en regio's in de EU te vergemakkelijken. Het bevat 41 voorbeelden van
goede praktijken uit 13 partnerlanden, die een brede thematische waaier aan interventies
doorheen de levenscyclus weergeven.
DOC EN PDF

Lancering van een Gezamenlijke Actie over zeldzame ziekten
Deze gezamenlijke actie verenigt alle lidstaten en andere landen. Ze beoogt om de
ontwikkeling en de duurzaamheid van de databank Orphanet rond de zeldzame ziekten te
ondersteunen; bij te dragen aan een geschikte codering van de zeldzame ziekten in de
gezondheidsgegevenssystemen; de prioriteiten die in de aanbeveling 2009 van de Raad en
de mededeling van de Commissie van 2008 over de zeldzame ziekten zijn vastgesteld in
werking te stellen, en het werk van de Groep van deskundigen van de Commissie over de
zeldzame ziekten te ondersteunen.
DOC EN HTML

Europese Commissie en EXPH: openbare raadpleging over het ontwerp advies rond de
toegang tot de gezondheidszorgdiensten in de Europese Uniere
De Europese Commissie en de Groep deskundigen rond de effectieve manieren om te
investeren in de gezondheidszorg (EXPH) hebben een openbare raadpleging georganiseerd
over het ontwerp advies rond "de toegang tot de gezondheidszorgdiensten". Het ontwerp
advies kaart de belemmeringen van de toegang tot de gezondheidszorg aan en onderzoekt

de nodige beleidsmaatregelen om die obstakels te overwinnen. Het besteedt bijzondere
aandacht aan de toegang tot de gezondheidszorgdiensten voor de benadeelde groepen.
DOC EN HTML

Europese Commissie: openbare raadpleging over het ontwerp advies rond "Disruptive
innovation. Beschouwingen voor de gezondheid en de gezondheidszorg in Europa"
De Europese Commissie heeft een openbare raadpleging georganiseerd over het ontwerpadvies rond "Disruptive innovation. Beschouwingen voor de gezondheid en de
gezondheidszorg in Europa", aangenomen door de Groep deskundigen rond de effectieve
manieren om te investeren in de gezondheidszorg (EXPH).
DOC EN PDF

Europese Commissie: verkennende studie over de rol van communicatie in de
preventie en de strijd tegen de chronische ziekten
Die studie beoogt om een stevige basis te ontwikkelen voor het ontwerpen van efficiënte
communicatiemiddelen en grensoverschrijdende campagnes om de chronische ziekten te
bestrijden. Ze concentreert zich op de vier belangrijkste risicofactoren van chronische ziekten,
namelijk het tabaksgebruik, de fysieke inactiviteit, de slechte eetgewoonten en het
alcoholgebruik.
DOC EN PDF

Europese Commissie: conferentie over de Europese referentienetwerken
De conferentie over de Europese Referentienetwerken (ERN) had als doelstelling de
netwerken en extpertisecentra in de EU die dat soort van netwerken willen instellen te
ondersteunen, en dat in antwoord op de oproep die begin 2016 zal worden gedaan. De
uiteenzettingen en presentaties zijn beschikbaar.
DOC EN HTML

Europese Commissie: veelgestelde vragen (FAQ) over de procedurele aspecten van de
oprichting van de Europese referentienetwerken
De Europese Commissie heeft veelgestelde vragen gepubliceerd over de procedurele
aspecten van de oprichting van de Europese referentienetwerken.
DOC EN PDF

Europese Commissie: kosten-batenanalyse van de zelfzorgpraktijken in de Europese
Unie
De Commissie heeft een studie gepubliceerd waarin de meerwaarde van de
zelfzorgmechanismen wordt onderzocht; hun economische en maatschappelijke impact wordt
geëvalueerd, en wordt aangetoond hoe die initiatieven in werking moeten worden gesteld.
Zelfzorg omhelst alle initiatieven die individuen, families en gemeenschappen nemen om
enerzijds de gezondheid te bevorderen, te behouden of te herstellen, en anderzijds om het
hoofd te bieden aan ziekten en handicap. Die kosten-batenanalyse dekt veranderingen in de
toegang tot geneesmiddelen op voorschrift, een uitbreiding van het aantal toegestane
voorschrijvers en de telefonische en elektronische informatieportalen.
DOC EN PDF

Informele Raad van de Ministers van Gezondheid: dementie, de vluchtelingencrisis, de
Richtlijn over de grensoverschrijdende gezondheidszorg en de gezondheid in het
Europese Semester
Tijdens die informele vergadering van 24 en 25 september waren de ministers unaniem over
de noodzaak om de dimensie volksgezondheid beter in rekenschap te brengen in alle
discussies met betrekking tot de vluchtelingencrisis. De ministers hebben zich ook gebogen
over de omzetting van de Richtlijn met betrekking tot de grensoverschrijdende
gezondheidszorg. Ze hebben bovendien het document dat het Luxemburgse voorzitterschap
heeft voorbereid over de rol van de gezondheid in het Europese semester besproken.
DOC 1 FR - EN HTML | DOC 2 EN PDF | DOC 3 EN PDF

Europese Commissie: Europese richtlijnen voor de kwaliteitsbewaking van
baarmoederhalskankerscreening
De Europese Commissie heeft een aanvulling aan de Europese richtlijnen gepubliceerd voor
de kwaliteitsbewaking van baarmoederhalskankerscreening, gepubliceerd in 2008, rekening
houdende met de recente ontwikkelingen in het domein.
DOC EN HTML

Europese Commissie: project om de opleiding van gezondheidswerkers voor de
omgang met migranten en etnische minderheden te versterken
Het doel van dat initiatief van de EU bestaat erin om de toegang en de kwaliteit van de
gezondheidszorgdiensten voor etnische minderheden en migranten in de Europese Unie te
verbeteren, door de opleiding van de eerstelijnsgezondheidswerkers te bestuderen, te
ontwikkelen, te testen en te evalueren.
DOC EN HTML

2 Gezondheidszorgdiensten in de interne markt
Europese Commissie: evaluatieverslag over de toepassing van de Richtlijn
'grensoverschrijdende gezondheidszorgdiensten'
In een verslag van de Europese Commissie wordt een positieve evaluatie gegeven van de
toepassing van de Richtlijn 'grensoverschrijdende gezondheidszorgdiensten' hoewel ook
wordt vastgesteld dat de Europeanen nog te vaak hun rechten niet kennen. Twee jaar na
haar inwerkingtreding is dankzij de Richtlijn (2011/24) de transparantie, de patiëntenmobiliteit
en de samenwerking tussen de nationale administraties in veel lidstaten verbeterd.
DOC 1 EN HTML | DOC 2 EN - NL - FR PDF

EPHA: een verslag over de Richtlijn grensoverschrijdende gezondheidszorg merkt
lacunes in de inwerkingstelling op en een miskenning van de rechten van de patiënten
In een verslag van de EPHA (European Public Health Alliance) wordt de inwerkingstelling van
de Richtlijn over de toepassing van de rechten van de patiënten inzake grensoverschrijdende
gezondheidszorg (2011/24/UE) onderzocht. Het doet een oproep voor initiatieven om te
verzekeren dat de Richtlijn de ongelijkheden betreffende gezondheid niet zou versterken.
DOC EN HTML

Europees Parlement: verslag over de maatregelen om het sociaal ondernemerschap te
bevorderen
Het Europees Parlement heeft een verslag aangenomen over "sociaal ondernemerschap en
sociale innovatie bij de bestrijding van werkloosheid", waarin de afgevaardigden de Europese
Commissie uitnodigen om wetgevingsvoorstellen te formuleren om een Europees
wetgevingskader te creëren waarin deze ondernemingen zouden kunnen werken. Een van de
vormen die het Parlement overweegt, is die van een "Europees statuut voor coöperaties,
stichtingen en onderlinge maatschappijen".
DOC FR - EN - NL HTML

3 Geneesmiddelen en medische hulpmiddelen
Europese Commissie, EMA en WGO: nauwere samenwerking om de
wereldvolksgezondheid beter te beschermen
De Europese Commissie en het Europees Geneesmiddelenagentschap (EMA) zijn met de
Wereldgezondheidsorganisatie (WGO) overeengekomen om bepaalde niet-openbare
informatie uit te wisselen over de veiligheid, de kwaliteit en de doeltreffendheid van vergunde
geneesmiddelen of van geneesmiddelen die in de Europese Unie worden onderzocht, of die
door de WGO geprekwalificeerd zijn of onderworpen aan herziening.
DOC EN HTML

AIM en ESIP: position paper over de toegang tot de innovatieve geneesmiddelen
AIM (Internationale vereniging van onderlinge maatschappijen) en het ESIP (Europees
sociaal zekerheidsplatform) hebben een position paper over de toegang tot innovatieve
geneesmiddelen gepubliceerd. Volgens de twee organisaties zou innovatie in de
farmaceutische producten het verbeteren van de voordelen voor de patiënten moeten beogen
en tegelijkertijd bijdragen aan de leefbaarheid en de universaliteit van de
gezondheidszorgsystemen.
DOC EN PDF

Europese Commissie: hervorming van de "International Council for Harmonisation of
Technical Requirements for Pharmaceuticals for Human Use"
De Commissie verwelkomt de oprichting van de "International Council for Harmonisation of
Technical Requirements for Pharmaceuticals for Human Use". Het doel van de vereniging is
de internationale harmonisatie van de technische vereisten voor de vergunning van en het
wettelijk toezicht op geneesmiddelen.
DOC EN HTML

EMA: openbare raadpleging over PRIME - een nieuw systeem om de ontwikkeling van
prioritaire geneesmiddelen te optimaliseren en de toegang van de patiënten te
vergemakkelijken
Het Europees Geneesmiddelenagentschap (EMA) heeft een openbare raadpleging
georganiseerd over de sleutelprincipes van zijn nieuw systeem PRIME. PRIME wil de
ondersteuning versterken van geneesmiddelen die mogelijk kunnen worden gebruikt door
patiënten die momenteel geen behandeling krijgen, of die een groter therapeutisch voordeel
hebben in vergelijking met bestaande behandelingen.
DOC EN HTML

Europese Ombudsman: beslissing over vermeend verzuim van de Commissie om de
belangenconflicten met betrekking tot de goedkeuring van een verslag over de
veiligheid van PIP-borstimplantaten te onderzoeken
Volgens de Europese Ombudsman, Emily O'Reilly, moet de Europese Commissie de
onafhankelijkheid van haar wetenschappers grondiger onderzoeken. In haar beslissing in de
zaak 174/2015 heeft ze bevestigd dat de NGO die de belangen van de slachtoffers verenigt,
reden had om een belangenconflict in het wetenschappelijk comité betreffende de nieuwe
gezondheidsrisico's te vermoeden.
DOC EN HTML

Raad: aanname van zijn positie over de ontwerpen van Verordening met betrekking tot
de medische hulpmiddelen en de medische hulpmiddelen voor in-vitro diagnostiek
De EPSCO-Raad heeft zijn positie aangenomen over de ontwerpen van Verordening met
betrekking tot de medische hulpmiddelen en de medische hulpmiddelen voor in-vitro
diagnostiek. De interinstitutionele onderhandelingen met het Europees Parlement zijn op 13
oktober aangevat, onder het toeziend oog van de Europese Commissie.
DOC 1 EN/FR/NL HTML | DOC 2 EN - FR PDF

Beslissing van de Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa: garanderen dat
de belangen van de volksgezondheid primeren boven die van de farmaceutische
industrie
De vergadering nodigt de lidstaten met name uit om elk akkoord tussen de farmaceutische
bedrijven te verbieden waarvan het doel zou zijn om, zonder medische rechtvaardiging, het
op de markt brengen van generieke geneesmiddelen te vertragen en om dwingende sancties
op te leggen voor elke illegale handeling door een farmaceutisch bedrijf.
DOC 1 EN HTML | DOC 2 FR HTML

Het Groothertogdom Luxemburg sluit zich aan bij het Belgisch-Nederlands initiatief
rond weesgeneesmiddelen
Het Groothertogdom Luxemburg sluit zich aan bij de Belgisch-Nederlandse samenwerking
rond weesgeneesmiddelen. De drie landen zullen samen met de farmaceutische
ondernemingen onderhandelen om de prijs van de weesgeneesmiddelen binnen de perken te
houden.
DOC 1 FR HTML | DOC 2 NL HTML

Ministers van volksgezondheid van de Duitstalige landen: samenwerking met
betrekking tot de prijsbepaling van geneesmiddelen
In een gemeenschappelijke verklaring zijn de ministers van volksgezondheid van de
Duitstalige landen (Duitsland, Luxemburg, Zwitserland, Liechtenstein en Oostenrijk)
overeengekomen om de uitwisseling van nieuwe strategieën rond de tarifering van
geneesmiddelen te versterken, om de stabiliteit van de solidariteitssystemen te verzekeren.
DOC DE PDF

Europese Commissie: conferentie rond het "50-jarig bestaan van de Pharma-wetgeving
van de EU: stand van zaken en toekomstperspectieven"
Om de 50e verjaardag van het aannemen van de eerste farmaceutische wetgeving van de
EU te vieren, heeft de Europese Commissie een conferentie georganiseerd.
DOC EN HTML

4 e-Health
Verslag van een pan-Europees project: empowerment van patiënten via e-Health
Het verslag geeft de ervaring weer van het pan-Europees Consortium PALANTE dat ermee belast
is om conclusies te trekken uit de ervaringen met diverse e-Health diensten in negen Europese
regio’s die bedoeld zijn om de positie van de patiënten te versterken.
DOC EN HTML

Raad: steun voor de interoperabele digitale diensten
De Raad heeft een beslissing aangenomen over het ISA-programma dat de interoperabiliteit van
digitale diensten in Europa wil bevorderen. Het programma beoogt om via elektronische weg op
een geïntegreerde wijze interactie mogelijk te maken tussen de Europese openbare besturen
onderling evenals met de bevolking en de bedrijven. Het programma zal de acties die de
Commissie in samenwerking met de lidstaten onderneemt financieel ondersteunen.
DOC EN HTML

5 Sociaal beleid
De Europese Commissie en Griekenland: partnerschapsakkoord voor de technische
samenwerking om de hervormingen te ondersteunen
De Europese Commissie en Griekenland hebben een partnerschapsakkoord gepubliceerd voor de
technische samenwerking om het Griekse hervormingsproces te ondersteunen. De Commissie zal
via haar ondersteuningsdienst aan de structurele hervormingen een doelgerichte technische
ondersteuning en haar expertise bieden. De domeinen die zullen worden ondersteund omvatten
de modernisering van de sociale zekerheid en gezondheidszorg.
DOC EN PDF

Raad: goedkeuring van de kernboodschappen van het verslag van het Comité voor sociale
bescherming (SPC) rond de hervormingen van het sociaal beleid
De EPSCO-raad heeft de kernboodschappen van het verslag van het SPC rond de hervormingen
van het sociaal beleid voor groei en cohesie: deelname aan de jaarlijkse groeianalyse 2016,
goedgekeurd. De onderzochte domeinen zijn sociale insluiting, de pensioenen, gezondheidszorg
en langdurige zorg.
DOC 1 FR - EN PDF | DOC 2 EN PDF

6 Economisch beleid
Spanje: vierde post-programma toezichthoudend bezoek
Het team van de Europese Commissie heeft samen met de Europese centrale bank een vierde
post-programma toezichthoudend bezoek gebracht aan Spanje. Het verslag stelt vast dat er de
laatste maanden vooruitgang is geboekt, waaronder een goedkeuring van een nieuwe budgettaire
regel rond de uitgaven in de gezondheidszorg die vrijwillig van toepassing is in de regio’s, maar
die nog door de regionale regeringen in werking moet worden gesteld.
DOC EN HTML

Cyprus: zevende evaluatie van het Economisch aanpassingsprogramma
Het verslag bevat een sectie dat aan de hervorming van de gezondheidszorg is gewijd en besluit
dat er weinig voortuitgang is geboekt in de hervorming van de sector van de geneeskundige
verzorging sinds de laatste evaluatie.
DOC EN PDF

Portugal: verslag van het post-programma toezicht
Volgens het verslag wordt er vooruitgang geboekt in de hervorming van het gezondheidssysteem,
om de leefbaarheid van de publieke ziekenhuizen te verzekeren, maar de vermindering van de
achterstallige betalingen blijft een uitdaging. De autoriteiten blijven zich inzetten om de hervorming
van het nationaal gezondheidssysteem te realiseren, de wachtlijsten voor de huisartsen tegen
december 2015 in te korten en de leefbaarheid van het systeem te versterken door te bezuinigen
op medische en farmaceutische middelen in 2015.
DOC EN PDF

Europese Commissie: goedkeuring van de adviezen over ontwerpbegrotingsplannen 2016
van de eurolanden
De Europese Commissie heeft de ontwerpbegrotingsplannen (OBP's) voor 2016 die de lidstaten
van de eurozone hebben ingediend beoordeeld. De begrotingen tonen de budgettaire impact de
implementatie van de landen-specifieke aanbevelingen aan, met inbegrip van die in het domein
van de gezondheidszorg. In het advies beoordeelt de Commissie of de ontwerpbegrotingsplannen
de voorschriften van het stabiliteits- en groeipact (SGP) naleven. In verscheidene gevallen heeft

de Commissie echter vastgesteld dat de geplande begrotingsaanpassingen niet voldoen, of
dreigen niet te voldoen, aan de vereisten van het SGP.
DOC EN/FR/NL HTML

7 Mededinging
Griekenland: Hooggerechtshof verduidelijkt de toepassing van het begrip
ondernemingsvereniging op de verenigingen van Griekse tandartspraktijken
Het Griekse Hooggerechtshof verduidelijkt zijn interpretatie van het begrip
ondernemingsvereniging zoals bedoeld in artikel 101 van het VWEU.
DOC EN HTML

Europese Commissie: verslagen van de lidstaten over de overeenstemming met de EUregels over de staatssteun voor het toekennen van diensten van algemeen economisch
belang
De Europese Commissie heeft de verslagen van de lidstaten over de overeenstemming met de
staatssteunregels voor het toekennen van diensten van algemeen economisch belang (DAEB) in
2012-2014 gepubliceerd. Door middel van de verslagen kan worden vastgesteld welke sectoren
een staatssteun hebben genoten om de kost van de openbare diensten - met inbegrip van de
gezondheidszorg - te financieren, en de voorwaarden waaronder die steun is gegeven.
DOC 1 EN HTML | DOC 2 EN HTML

Verkoop door Bayer van zijn activiteiten op het vlak van monitoringssystemen voor
diabetes aan Panasonic Healthcare
De Europese Commissie heeft de verkoop door de Duitse groep Bayer van zijn activiteiten op het
vlak van monitoringssystemen voor diabetes aan Panasonic Healthcare toegestaan. De
activiteiten op het vlak van diabetes van Bayer betreffen de fabricatie van toestellen waarmee het
glucosegehalte in het bloed kan worden gemonitord en monitoringssoftware voor diabetes, een
sector waarin ook Panasonic Healthcare actief is.
DOC EN HTML

Overname van de Duitse medische groep SYNLAB door het Brits Europees fonds CINVEN
De Europese Commissie heeft groen licht gegeven aan de overname van de Duitse medische
groep SYNLAB door het Brits Europees fonds CINVEN. SYNLAB, gevestigd te Augsburg in
Beieren, is een dienstverlener van medische analyse van mensen en dieren en milieu analyses.
DOC EN HTML

Overname door Pfizer van twee vaccins van GSK
De Europese Commissie heeft de overname van de exclusieve controle over de activa die de tak
"meningococcenvaccins ACWY Nimenrix en Mencevax" van GSK vormen door Pfizer Ireland
Pharmaceuticals toegestaan, door middel van de aankoop van activa. GSK, een mondiaal
farmaceutisch bedrijf, had zich ertoe verbonden om de vaccins af te staan om van de Commissie
toestemming te krijgen in het kader van zijn transacties met Novartis in januari 2015. Pfizer is een
mondiaal farmaceutisch bedrijf dat een breed gamma aan farmaceutische producten maakt en
verkoopt, met inbegrip van de vaccins.
DOC EN - FR HTML

8 Rechtspraak van het Hof van Justitie en het Gerecht van de EU
HvJEU: de gunning van overheidsopdrachten kan bij wet afhankelijk worden gesteld
van de inachtneming van een minimumloon
De wetgeving van een lidstaat kan inschrijvers en hun onderaannemers die willen deelnemen
aan overheidsopdrachten verplichten zich ertoe te verbinden om een minimumloon te betalen
aan het personeel dat wordt aangeworven om het contract uit te voeren. Volgens het arrest
van het Hof in de zaak C-115/14 wordt met die vereiste de Richtlijn nageleefd rond de
procedures voor het gunnen van overheidsopdrachten voor werken, leveringen en diensten
(Richtlijn 2004/18/EG), evenals de Richtlijn rond de terbeschikkingstelling van de werknemers
(96/71/EG).
DOC EN/FR/NL HTML

HvJEU: verduidelijkingen rond de BTW-plicht van vennootschappen die belast zijn met
de planning van de gezondheidszorg
De autonome regio der Azoren heeft een naamloze vennootschap opgericht die wordt belast
met de planning en het beheer van de gezondheidsdiensten, waarvan de hoofdsom voor
100% in handen is van de regio. In het arrest in de zaak C-174/14 (Saudaçor), is het Hof van
justitie van mening dat die activiteit uit een economische activiteit bestaat. Als die
vennootschap door het verwijzende gerecht als een organisme van publiek recht wordt
aangewezen, en zij die activiteit als openbare overheid uitoefent, dan kan die vennootschap
worden vrijgesteld van de BTW op voorwaarde dat die vrijstelling voor geen te grote
vervalsing van de concurrentie zorgt.
DOC FR/EN/NL HTML

Klacht van de farmaceutische industrie tegen het Franse stelsel van tijdelijke
gebruiksadviezen voor geneesmiddelen
Op 31 augustus 2015 hebben drie verenigingen die de farmaceutische industrie op Europees
vlak vertegenwoordigen, een klacht neergelegd tegen het Franse stelsel van de "tijdelijke
gebruiksadviezen" (ATU) voor geneesmiddelen. Het Franse stelsel laat toe om voorschriften
die niet overeenstemmen met de procedures voor het in handel brengen te omkaderen, onder
voorbehoud dat er een therapeutische behoefte bestaat en dat de afweging van de voordelen
en de risico's van het geneesmiddel gunstig is. De aanklagers verwijten het systeem te rusten
op economische overwegingen, die in strijd zijn met de kwaliteits-, veiligheids- en
werkzaamheidsnormen, en met de rechtspraak van het Hof van justitie van de EU.
DOC FR HTML

HvJEU: verplichting om personen in te lichten vóór de overdracht van
persoonsgegevens tussen overheidsinstanties
Het Hof heeft een arrest gewezen in de zaak C-201/14 betreffende de verwerking van
persoonsgegevens. Verschillende Roemeense zelfstandigen hebben geklaagd over het feit
dat de Roemeense belastingadministratie hun inkomens aan de Nationale Kas voor Sociale
Zekerheid, die hen dan had verzocht om achterstallige bijdragen te betalen, zou hebben
overgedragen. In de Roemeense wetgeving wordt toegestaan dat de belastingadministratie
de nodige informatie overdraagt aan de regionale ziekteverzekeringsfondsen zodat die de
hoedanigheid van verzekerde van een persoon kunnen vaststellen. Er is echter niet in
voorzien dat de gegevens over hun inkomsten worden overgedragen. Het Hof van justitie
heeft beslist dat de administratie de personen vooraf moet inlichten over de doeleinden en de
ontvangers van hun persoonsgegevens, vóór de overdracht van die gegevens aan een
andere instantie.
DOC FR/EN/NL HTML

HvJEU: verenigbaarheid van de vereiste in overheidsopdrachten voor het beheer van
een openbare gezondheidszorgdienst dat deze dienst uitsluitend in een bepaalde
gemeente wordt verricht
Volgens het arrest van het Hof in de zaak C-552/13, verzet de Richtlijn 2004/18/EG zich
tegen een vereiste die is opgenomen in aankondigingen van overheidsopdrachten voor de

verlening van gezondheidszorgdiensten, volgens dewelke de betrokken diensten uitsluitend
kunnen worden verstrekt door particuliere ziekenhuizen die zijn gelegen in een bepaalde
gemeente, waar de patiënten voor wie die diensten bedoeld zijn niet noodzakelijk hun
woonplaats hebben, aangezien deze vereiste ertoe leidt dat inschrijvers die deze diensten
niet in een dergelijk in die gemeente gelegen ziekenhuis kunnen verlenen, maar aan alle
overige voorwaarden van de aanbestedingen voldoen, automatisch worden uitgesloten.
DOC FR/EN/NL HTML

9 Inbreukprocedures
Frankrijk: toegang tot het lokale ziekteverzekeringsstelsel van Elzas-Moezel voor de
pensioengerechtigden die in een andere lidstaat wonen
De Europese Commissie heeft aan Frankrijk gevraagd om erop toe te zien dat de
pensioengerechtigden die in de Elzas-Moezel hebben gewerkt en er hebben bijgedragen tot het
socialezekerheidsstelsel, zich kunnen aansluiten bij een lokaal ziekteverzekeringsstelsel, zelfs als
ze in een andere lidstaat wonen, overeenkomstig Verordening (EG) nr. 883/2004 betreffende de
coördinatie van de socialezekerheidsstelsels.
DOC EN/FR HTML

10 Internationale handelsakkoorden
Europese Commissie: herzien voorstel voor de bescherming van investeringen en de
oprichting van een nieuw stelsel van investeringsgerechten in het TTIP
De Europese Commissie heeft de lidstaten officieel haar voorstel meegedeeld waarin wordt
voorzien in een herziene aanpak voor de bescherming van de investeringen en de beslechting van
geschillen betreffende investeringen in het Trans-Atlantisch partnerschap voor handel en
investeringen (TTIP). De eindtekst herneemt de hoofdbestanddelen van het voorstel van de
Commissie van 16 september, dat beoogde om het recht om regelgeving vast te stellen te
vrijwaren; een beroepsmechanisme met een juridictioneel karakter op te richten, en om
gekwalificeerde rechters en transparante procedures in te stellen.
DOC 1 EN/FR HTML | DOC 2 EN/NL/FR HTML

EPHA: verwerping van het voorstel van de Commissie om een stelsel van gerechten voor
de bescherming van investeringen op te richten in het TTIP
EPHA heeft een positiedocument gepubliceerd, genaamd "Het evenwicht vinden: Bescherming
van de gezondheid, bescherming van de investeringen", in antwoord op het voorstel van de
Commissie om een stelsel van investeringsgerechten op te richten in het TTIP. Volgens EPHA is
een regeling van de geschillen tussen investeerder en staat (ISDS) of elk ander stelsel van
investeringsgerechten niet nodig om de handelsrelaties in de stabiele democratieën met rijpe
gerechtelijke en wettelijke stelsels te regelen.
DOC EN HTML

De Belgische ziekenfondsen: "Het TTIP, een Trojaans paard voor de kwalitatieve
gezondheidszorg die voor iedereen toegankelijk is?"
De Belgische ziekenfondsen hebben hun positie gepubliceerd en een colloquium georganiseerd
over de potentiële gevolgen van het TTIP op onze gezondheidszorg en onze sociale bescherming.
De bezorgdheid van de ziekenfondsen heeft betrekking op de mogelijkheid dat de
overheidsdiensten en de sociale diensten van algemeen belang die momenteel niet onder de

regels van de Europese interne markt vallen worden opgenomen in het TTIP; het aandringen van
de farmaceutische industrie om de prijszetting en de terugbetaling van geneesmiddelen op te
nemen in TTIP; en het stelsel van investeringsgerechten dat door de Commissie is voorgesteld.
DOC 1 FR - NL HTML | DOC 2 NL - FR PDF | DOC 3 NL PDF

Europees Parlement: stand van zaken in de onderhandelingen van het TTIP
Het Europees Parlement heeft een verslag gepubliceerd waarin de vorderingen hoofdstuk per
hoofdstuk worden samengevat. "Het is duidelijk dat het proces traag vordert, belemmerd door
blokkeringen rond verschillende kwesties", waaronder de openstelling van de
overheidsopdrachten, de bescherming van de geografische aanduidingen en de inlassing van een
hoofdstuk over energie en grondstoffen, schrijven de experten van het Algemeen secretariaat.
DOC EN PDF

Client Earth: de privé-arbitrage dreigt in te druisen tegen het Europees recht
Dat is wat wordt geconcludeerd in een studie van de milieuvereniging Client Earth. Dat betreft ook
het laatste voorstel van de Europese Commissie, het "stelsel van de investeringsgerechten",
bevestigen de auteurs. Ze leggen uit dat de mechanismen om geschillen tussen investeerders en
Staten te beslechten immers een inbreuk zijn op de bevoegdheden van de HvJEU.
DOC EN HTML

Wikileaks: het hoofdstuk over de intellectuele eigendomsrechten in het verdrag van het
trans-Pacifisch partnerschap
Wikileaks heeft het document van het trans-Pacifisch akkoord betreffende de octrooien
gepubliceerd, één van de meest controversiële delen. De critici menen dat het een gevaar vormt
voor het gebruik van generieke geneesmiddelen in de wereld.
DOC EN HTML

Europees Parlement: de hoofdstukken over investeringen in de internationale handels- en
investeringsakkoorden van de EU in een vergelijkend perspectief
Deze studie handelt over de coördinatie tussen de nationale rechtstelsels, de mechanismen om
geschillen tussen investeerders-Staat te beslechten, en de onderhandelingen om een permanent
beroepsmechanisme op te richten in een regionale of bilaterale context.
DOC EN PDF

Raad: sluiten van een vrijhandelsovereenkomst tussen de EU en Zuid-Korea
Op 1 oktober 2015 heeft de Raad een beslissing genomen met betrekking tot het sluiten van een
vrijhandelsovereenkomst tussen de EU en Zuid-Korea. De overeenkomst, die in oktober 2010
werd ondertekend, voorziet in de geleidelijke liberalisering van de handel in goederen en diensten.
De overeenkomst omvat regels voor handelskwesties zoals concurrentie en overheidssteun,
intellectuele eigendom en overheidsopdrachten.
DOC EN/FR/NL HTML

11 Publicaties
Patiëntenmobiliteit in de context van besparingen en de uitbreiding van de Europese Unie:
de beslissing van het Europees Hof van Justitie in de zaak Petru
De auteurs analyseren de zaak Petru en de implicaties ervan voor de toekomst van de
patiëntenmobiliteit. In het geval van een Roemeense vrouw die zich in Duitsland wou laten
verzorgen omwille van een zogenaamd gebrek aan basisinfrastructuur in haar plaatselijk
Roemeens ziekenhuis, werd door deze zaak de vraag gesteld of de belangen van de patiënte
belangrijker waren dan die van de lidstaat. Hoewel het Hof een oplossing heeft geboden voor de

zaak Petru, benadrukken de auteurs de grote uitdagingen die in dit domein blijven bestaan.
DOC EN HTML

Verschillende soorten hervorming van de gezondheidszorg: het hefboomeffect van de
Europese Unie begrijpen
Deze publicatie toont de betwiste invloed van de EU aan op de nationale hervormingen van de
gezondheidszorg en biedt een vergelijkende evaluatie. Momenteel beschikbaar in het Engels,
maar de Franstalige versie verschijnt binnenkort.
DOC EN PDF

Effect van de beperking van de geneeskundige verzorging voor asielzoekers en
vluchtelingen op de gezondheidsuitgaven
De toegang tot de medische diensten voor asielzoekers en vluchtelingen in Duitsland werd
aanvankelijk beperkt alvorens een recht tot regelmatige toegang werd toegekend, wat heeft geleid
tot een achterstand in zorg en tot hogere gezondheidszorgkosten. In het artikel worden enerzijds
de effecten van de beperkte toegang geanalyseerd, en anderzijds de weerslag van twee grote
politieke hervormingen (1997, 2007) op de gezondheidsuitgaven onder de asielzoekers en de
vluchtelingen tussen 1994 en 2013.
DOC EN HTML

De economische crisis, de gezondheidszorgsystemen en de gezondheid in Europa. Impact
en implicaties voor het beleid
In deze publicatie wordt onderzocht hoe de gezondheidszorgsystemen in Europa hebben
gereageerd op de druk die het gevolg was van de financiële en economische crisis sinds 2008. De
auteurs analyseren de antwoorden van de gezondheidszorgsystemen op de crisis, evalueren de
impact van die antwoorden op de gezondheidszorgsystemen en de volksgezondheid en
identificeren het beleid dat het meest geschikt is om de prestatie van de
gezondheidszorgsystemen te ondersteunen.
DOC EN HTML

WGO: evolueren naar duurzaamheid van gezondheidswerkers
In dit document wordt de vooruitgang van de laatste jaren geëvalueerd in de verwezenlijking van
de doelstellingen van de mondiale gedragscode van de WGO over de internationale aanwerving
van gezondheidswerkers in de Europese regio, en dat in de bredere context van de uitdagingen
op het vlak van human ressources in het domein van de gezondheidszorg, van Health 2020, en
het Europees beleid voor de gezondheid en het welzijn.
DOC EN HTML

De mobiliteit van gezondheidswerkers in Europa: doeltreffendheid en rechtvaardigheid
In de policy brief "How can countries address the efficiency and equity implications of health
professional mobility in Europe?" wordt de impact geanalyseerd van het vrije verkeer van
gezondheidswerkers voor de landen van bestemming, de landen van oorsprong en de EU in haar
geheel, en worden beleidsinstrumenten geboden waarmee de beleidsmakers de effecten op de
doeltreffendheid en de rechtvaardigheid van de gezondheidszorg kunnen beantwoorden.
DOC EN PDF

De impact van de EU Richtlijn over de rechten van de patiënten bij de grensoverschrijdende
gezondheidszorg in Malta
In dit artikel wordt de onderliggende dynamiek van die Richtlijn op het gezondheidszorgsysteem
van Malta geanalyseerd. In de praktijk heeft de Richtlijn in de eerste maanden na haar invoering
geen invloed gehad op de patiëntenmobiliteit in Malta. Het lijkt erop dat de regering de invoering
van de Richtlijn heeft gebruikt om hervormingen door te voeren, met inbegrip van de wetgeving
rond de rechten van de patiënten, een forfait van geneeskundige verstrekkingen en de verplichte
burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering.
DOC EN PDF

OESO: De budgettaire houdbaarheid van de gezondheidszorgsystemen: de vooruitzichten
betreffende gezondheidszorg en financiën met elkaar verbinden
Volgens het verslag "Fiscal Sustainability of Health Systems: Bridging Health and Finance
Perspectives", blijven de begrotingsoverschrijdingen die samenhangen met de
gezondheidsuitgaven endemisch in de meeste landen van de OESO. Daarom zal het moeilijk zijn
om de huidige zorg te behouden en de verdere vooruitgang in de geneeskunde te financieren
zonder over te gaan tot grote hervormingen waarbij een gezamenlijke actie van de ministeries van
Gezondheid en van Financiën nodig is.
DOC EN PDF

WGO: verslag over de gezondheid in Europa 2015
In het laatste Verslag over de gezondheid in Europa wordt het opmerkelijke succes vermeld dat op
het continent is geboekt in het domein van de gezondheidszorg: verschillende doelstellingen,
zoals het terugdringen van het vroegtijdig sterven en andere gezondheidsdoelen vastgesteld op
nationaal vlak, zijn bijna behaald. Het verslag gaat over tot een kort overzicht van de
gezondheidstoestand in de Europese regio en de geboekte vooruitgang om de doelstellingen die
in Health 2020, het globale gezondheidszorgbeleid van de WGO, zijn vastgesteld te behalen.
DOC 1 EN PDF | DOC 2 EN/FR HTML

Eurofound: de openbare dienstverlening: een grotere rol voor de private sector?
In het verslag wordt de steeds grotere rol van de private sector in de openbare dienstverlening in
de EU onderzocht. Het concentreert zich specifiek op de sociale diensten van algemeen belang
(SDAB) in de domeinen van de gezondheid, opvang en onderwijs voor jonge kinderen, de
diensten voor arbeidsbemiddeling en de langdurige verzorging. In het verslag wordt de evolutie
van die dienstverlening geëvalueerd en wordt de impact van de economische crisis op de
wijzigende verhouding van de overheidssector en de private sector in de dienstverlening
aangekaart.
DOC EN PDF

Eurohealth: speciaal nummer over het Europees gezondheidsforum Gastein 2015
Deze uitgave van Eurohealth bevat onder andere artikelen over de mentale aandoeningen, de
toegang tot geneesmiddelen, de eerstelijnszorg en de gezondheidswerkers.
DOC EN PDF

Het Observatorium voor patiëntenmobiliteit: buitenlandse patiënten die in België
gehospitaliseerd worden
Het Observatorium voor patiëntenmobiliteit publiceerde een update van de cijfergegevens met
betrekking tot de buitenlandse patiënten in België op basis van de Minimale Ziekenhuisgegevens
(MZG).
DOC FR - NL HTML

Aanwerving en behouden van gezondheidswerkers in Europa: een literatuurstudie en
verschillende case studies
Veel Europese landen worden geconfronteerd met een tekort aan gezondheidswerkers en de
noodzaak om doeltreffende strategieën voor aanwerving en behoud van gezondheidswerkers te
ontwikkelen (R & R). Dit document geeft een overzicht van de maatregelen die worden
aangewend om de R & R van de gezondheidswerkers in Europa te verbeteren.
DOC EN HTML

Corporate Europe: de macht van de Europese farmaceutische lobby en de implicaties voor
de volksgezondheid
Dit verslag toont de enorme omvang aan van de lobbypraktijken van de farmaceutische industrie
bij de EU-beleidsmakers. De uitgaven hiervoor worden geraamd op ongeveer 15 keer die van de
actoren van het maatschappelijk middenveld die werken rond de gezondheid of toegang tot
geneesmiddelen.
DOC EN PDF

12 Allerlei
Het Regionaal Comité voor Europa van de WGO: prioriteiten voor het versterken van de
gezondheidszorgsystemen
De ministers van gezondheid en de hoge functionarissen van de 53 lidstaten van de Europese
regio van de WGO, en de vertegenwoordigers van partnerorganisaties en het maatschappelijk
middenveld hebben een resolutie goedgekeurd waarbij de strategische prioriteiten voor 2015-2020
op het vlak van de versterking van de gezondheidszorgsystemen worden aangegeven. De
resolutie pleit voor een ingrijpen op twee prioritaire relevante domeinen: de hervorming van de
gezondheidszorgdiensten om de gezondheidsuitdagingen van de XXIe eeuw aan te pakken; en de
overgang tot een universele gezondheidsdekking voor een Europa dat vrij is van rechtstreekse
betalingen die patiënten verarmen.
DOC 1 FR - EN HTML | DOC 2 EN - FR PDF

Actualisering van de veiligheidsnormen betreffende het gebruik van straling in de
geneeskunde
De internationale en Europese basisveiligheidsnormen die de personen beschermen tegen de
gevaren van straling in de geneeskunde werden onlangs bijgewerkt en de EU werkt momenteel
aan de uitvoering daarvan.
DOC EN HTML
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