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1 Volksgezondheid
Raad: conclusies over de ondersteuning van mensen met dementie: naar beter
zorgbeleid en betere zorgpraktijken
In haar conclusies vraagt de Raad om de samenwerking tussen de lidstaten binnen de Groep
overheidsdeskundigen inzake dementie te verbeteren, om de uitwisseling van informatie over
reeds bestaande beleidskaders en goede praktijken te vergemakkelijken en om landen
ondersteuning te bieden bij de ontwikkeling en uitvoering van nationale dementiestrategieën,
-plannen en -programma’s.
DOC EN - NL - FR HTML

Raad: lessen uit de Ebola-uitbraak voor de bescherming van de gezondheid in de
Europese Unie
Deze conclusies vragen om de discussie te voeren over een verbetering van de coördinatiemechanismen om incidenten in de toekomst aan te pakken.
DOC EN - NL - FR PDF

Europees medisch korps opgericht om sneller te kunnen reageren op noodsituaties
De Europese Unie gaf het startsein voor het Europees medisch korps, dat medische en
volksgezondheidsteams en uitrusting voor noodsituaties binnen en buiten de EU helpt
mobiliseren. Tot dusver hebben België, Tsjechië, Finland, Frankrijk, Luxemburg, Duitsland,
Spanje, Zweden en Nederland al toegezegd teams en uitrusting voor de vrijwillige pool
beschikbaar te zullen stellen.
DOC EN/NL/FR HTML

Het gebruik van de Europese structuur- en investeringsfondsen (ESIF) voor
gezondheid in kaart gebracht
Dit rapport geeft een overzicht van de geplande investeringen voor gezondheid in 2014-2020
onder de ESIF evenals investeringen gerealiseerd in de vorige programmeringsperiode 20072013. Het bestaat uit een analytisch deel, dat betrekking heeft op de EU in zijn geheel, en
landenfiches.
DOC 1 EN HTML | DOC 2 EN HTML

2 Geneesmiddelen en medische hulpmiddelen
Raad: conclusies over gepersonaliseerde geneeskunde
In gepersonaliseerde geneeskunde wordt op basis van de karakteristieken van een persoon
een specifieke therapeutische strategie bepaald. Deze benadering wint aan belang onder
impuls van een nieuwe generatie geneesmiddelen die zich specifiek richt op de moleculaire
basis van ziekten. De raadsconclusies vragen onder meer om gemeenschappelijke
beginselen voor het verzamelen van patiëntgegevens te ontwikkelen om analyse van
gegevens op grotere schaal mogelijk te maken.
DOC EN - NL - FR PDF

Europese Commissie: veiligheidskenmerken op de verpakking van geneesmiddelen
De Commissie publiceerde een gedelegeerde verordening waarin regels worden vastgesteld
voor de veiligheidskenmerken op de verpakking van geneesmiddelen, in de vorm van een
uniek identificatiekenmerk en een middel tegen manipulatie, waarmee de authenticiteit van
het geneesmiddel kan worden gecontroleerd.
DOC 1 EN HTML | DOC 2 EN/NL/FR HTML

Europese Commissie: inventaris van de incentives voor onderzoek en ontwikkeling
van weesgeneesmiddelen
De Commissie publiceerde een inventaris van de stimuli van de Unie en de lidstaten ter
ondersteuning van onderzoek naar en de ontwikkeling en beschikbaarheid van
weesgeneesmiddelen.
DOC EN HTML

Europese Commissie: studie over versterkte coördinatie tussen de lidstaten op het
gebied van prijsbepaling van geneesmiddelen
De studie analyseert de beleidsopties van externe referentieprijzen (EPR) en differentiële
prijsbepaling (DP), om de mogelijke voordelen van een betere coördinatie van het beleid
tussen de lidstaten op gebied van farmaceutische prijsstelling te onderzoeken.
DOC EN/FR HTML

Raad: conclusies over de rechtvaardiging van medische beeldvorming met
blootstelling aan ioniserende straling
De conclusies stellen dat er vaak onnodig gebruik wordt gemaakt van medische radiologische
beeldvorming, met een verhoogd niveau van blootstelling van de patiënt en de werknemers
als gevolg. De conclusies nodigen de Commissie uit om bijzondere aandacht te besteden aan
de bepalingen met betrekking tot de juiste motivering van de radiologische beeldvorming bij
de toetsing van de uitvoering van het wettelijk kader - Richtlijn 2013/59 / Euratom.
DOC EN - FR - NL PDF

3 Gezondheidszorgdiensten in de interne markt
België: omzetting van de Europese richtlijnen inzake overheidsopdrachten
Een wetsontwerp inzake overheidsopdrachten (Doc. parl., Kamer, 2015-2016, n° 541541/001), zet de nieuwe Europese richtlijnen inzake overheidsopdrachten (2014/24/EU) om.
De Richtlijn voorziet een soepeler regime voor gezondheids- en sociale diensten, omdat deze
diensten meestal worden geleverd in een specifiek kader dat in grote mate verschilt van
lidstaat tot lidstaat.
DOC 1 NL/FR HTML | DOC 2 NL - FR PDF

Europese beroepskaart ingevoerd
Met het van kracht worden van de hervormde richtlijn voor de erkenning van
beroepskwalificaties, werd ook de Europese beroepskaart (European Professional Card,
EPC) ingevoerd. Met deze elektronische procedure kunnen beroepsbeoefenaars hun
beroepskwalificaties laten erkennen in een ander EU-land. Momenteel is de
beroepskaartprocedure beschikbaar voor verpleegkundigen algemene zorg, apothekers en
fysiotherapeuten.
DOC EN HTML

4 e-Health
e-Health netwerk: richtsnoer over de oprichting van Nationale Contactpunten (NCP)
Het e-Health netwerk, een vrijwillig netwerk van lidstaten op basis van de EU richtlijn
grensoverschrijdende zorg, nam een richtsnoer aan over een organisatiekader voor de oprichting
van NCP voor e-Health. De NCPs worden communicatiekanalen met andere lidstaten en
bemiddelaars voor het verlenen van diensten.
DOC EN PDF

5 Sociaal beleid
Europese Commissie: ontwerp-gezamenlijk verslag over de werkgelegenheidssituatie
Dit verslag wordt samen met de jaarlijkse groeianalyse 2016 gepubliceerd. Het analyseert de
werkgelegenheids- en de sociale situatie in de EU en de beleidsmaatregelen van de lidstaten.
Hervormingen in de gezondheidszorg komen ruim aan bod. Ook worden cijfers gepubliceerd over
onvervulde medische behoeften in de verschillende lidstaten.
DOC EN - NL - FR PDF

Europese Commissie: Employment and Social Developments in Europe 2015
In haar jaarlijkse analyse van de werkgelegenheid en sociale ontwikkelingen besteedt de
Commissie ook aandacht aan sociale bescherming en gezondheidszorg (zie vanaf p. 280 in
hoofdstuk 3.2).
DOC EN HTML

Sociaal Beschermingscomité (SBC): overzicht van de recente hervormingen in het sociaal
beleid
Dit verslag besteedt ook aandacht aan de hervormingen in de gezondheidszorgstelsels (hoofdstuk
4).
DOC EN HTML

Europese Commissie: eerste oriënterend debat over een Europese pijler van Sociale
Rechten
De pijler van Sociale Rechten moet een referentiedocument van juridische aard worden, waarin de
belangrijkste beginselen en waarden die gedeeld worden op EU-niveau worden vastgelegd. Het
zou moeten dienen als kader om de werkgelegenheids- en sociale prestaties, waaronder toegang
tot basisgezondheidszorg, te screenen.
DOC EN HTML

ESPN: flash rapport over hervorming in de gezondheidszorg in Cyprus
Een Flash-rapport opgesteld door het European Social policy Network (ESPN) verstrekt informatie
over een recente hervorming van de gezondheidszorg in Cyprus.
DOC EN HTML

Raad: conclusies over sociale governance in een inclusief Europa
Deze conclusies dringen er op aan om de betrokkenheid van de sociale partners en het
middenveld op EU-niveau in het Europees Semester proces te versterken.
DOC EN - FR - NL PDF

6 Economisch beleid
Europese Commissie: rapport over de houdbaarheid van de overheidsfinanciën
Volgens het rapport blijven er grote uitdagingen bestaan op de middellange en lange termijn. Het
rapport besteedt ruim aandacht aan de impact van de vergrijzing op de overheidsuitgaven in de
gezondheidszorg en langdurige zorg.
DOC EN HTML

Europese Commissie: nieuwe richtsnoeren over de toepassing van het stabiliteits- en
groeipact (SGP)
De richtsnoeren geven een nieuwe interpretatie van de bestaande regels van het SGP, met de
bedoeling om structurele hervormingen en investeringen aan te moedigen. Een tijdelijke beperkte
afwijking van het aanpassingstraject voor het bereiken van de middellange termijn
begrotingsdoelstellingen kan -bijvoorbeeld voor grote structurele hervormingen in de
gezondheidszorg- op voorwaarde dat ze een positief lange termijn effect op de begroting hebben.
DOC 1 EN HTML | DOC 2 EN/NL/FR HTML

Europese Commissie: verslag over de uitvoering van de tweede reeks hervormingen in
Griekenland
Deze hervormingen zijn een voorwaarde voor de uitbetaling van een volgende schijf van het
Europees Stabiliteitsmechanisme (ESM). De beslissing over deze betaling was met een tweetal
weken uitgesteld omdat er op drie punten onvoldoende vordering was geboekt, waarvan twee in
de gezondheidssector: een terugvorderingsmechanisme in de ziekenhuissector en een
prijsverlaging voor diagnostische verstrekkingen uitgevoerd in de private sector.
DOC EN PDF

Europese Commissie: verklaring naar aanleiding van vierde missie voor post-programma
toezicht in Ierland
Volgens deze verklaring zijn meer structurele inspanningen nodig om de kosteneffectiviteit in de
gezondheidszorg te verbeteren, met name in de ziekenhuizen en de overheidsuitgaven voor
geneesmiddelen.
DOC EN HTML

Europese Commissie: Jaarlijkse groeianalyse 2016 (JGA)
De JGA zet de algemene economische en sociale prioriteiten voor de EU uiteen en geeft de
lidstaten beleidsrichtsnoeren voor het volgende jaar. Het is het startsein voor het Europees
semester 2016. De JGA dringt er op aan dat de hervormingen in de zorgstelsels blijven doorgaan
om ze kostenefficiënt te maken en toegankelijk te houden.
DOC 1 EN HTML | DOC 2 EN - NL - FR PDF | DOC 3 EN/NL/FR HTML

Europese Commissie: voorstel voor financiering van technische bijstand voor structurele
hervormingen
Het is de bedoeling van dit voorstel om de technische bijstand die in het kader van de
economische aanpassingsprogramma's aan Cyprus en Griekenland werd verleend, op verzoek
aan alle lidstaten aan te bieden. Steun kan ook worden verleend voor hervormingen in de
gezondheidssector, meer bepaald naar aanleiding van de landen-specifieke aanbevelingen.
DOC EN - NL - FR PDF

Europees Fonds voor Strategische Investeringen (EFSI): projecten in de gezondheidssector
Het Europees Fonds voor Strategische Investeringen draagt bij aan de financiering van de
infrastructuur- en innovatieprojecten. Van de 42 projecten die tot nu toe door de Europese
Investeringsbank werden goedgekeurd, waren er 4 in de gezondheidssector: de bouw van
eerstelijnscentra in Ierland, ziekenhuisbouw in Oostenrijk en de UK en geneeskundig
wetenschappelijk onderzoek in Spanje.
DOC 1 EN PDF | DOC 2 EN PDF

Europese Commissie: landenrapporten gepubliceerd
Deze landenrapporten bevatten een analyse van de economische en sociale uitdagingen
waarvoor de EU-lidstaten zich gesteld zien, waaronder die in de gezondheidszorg. Ze zijn een
instrument om beleidshervormingen te monitoren in het kader van het Europees Semester en
vormen de basis voor de landen-specifieke aanbevelingen die in juni worden gepubliceerd. Voor
18 lidstaten bevatten de rapporten ook een diepgaande evaluatie in het kader van de procedure
voor macro-economische onevenwichtigheden.
DOC 1 EN/NL/FR HTML | DOC 2 EN HTML

Europees Parlement: briefing paper over de uitvoering van de procedure voor macroeconomische onevenwichtigheden (MIP)
Deze nota geeft de situatie van de lidstaten weer met betrekking tot de procedure voor macroeconomische onevenwichtigheden. Er wordt hierin verwezen naar gezondheidszorg voor
Bulgarije, Spanje, Kroatië, Slovenië, en Roemenië.
DOC EN PDF

7 Internationale handelsverdragen
Europese Commissie: verklaring aan het einde van de 12e onderhandelingsronde voor het
Trans-Atlantisch Vrijhandels- en Investeringsverdrag (TTIP)
Volgens de hoofonderhandelaar voor de EU is er belangrijke vooruitgang geboekt voor
samenwerking op het vlak van regelgeving in een aantal sectoren, waaronder die van de
medische hulpmiddelen en geneesmiddelen. Discussies zijn ook aan de gang in de
dienstensector, bijvoorbeeld om de wederzijdse erkenning van beroepskwalificaties te
vergemakkelijken.
DOC EN PDF

Europese Commissie: bepalingen over prijszetting en terugbetaling van geneesmiddelen in
het TTIP
In antwoord op een vraag in het Europees Parlement zegt de Europese Commissie dat de VS
belangstelling hebben gesignaleerd om in het TTIP bepalingen in te voegen over prijszetting en
terugbetaling van geneesmiddelen. De Commissie is van mening dat dit niet wenselijk is in het
licht van de grote verschillen in gezondheidszorgsystemen tussen de EU en de VS.
DOC EN HTML

Akkoord inzake vrije handel tussen de EU en Vietnam
Het akkoord omvat bepalingen over de handel in goederen en diensten, investeringen,
overheidsopdrachten, intellectuele eigendom, non-tarifaire belemmeringen, maatregelen voor de
bescherming van de gezondheid en technische handelsbelemmeringen. Ook bevat het een
hoofdstuk over de bescherming van investeringen. Een bijlage gaat over geneesmiddelen en
medische hulpmiddelen. De tekst moet nog geratificeerd worden door het Parlement en de Raad.
DOC EN HTML

Europese Commissie: verklaring bij de start van de 15e ronde van de gesprekken over het
akkoord betreffende de handel in diensten (TiSA)
De Commissie stelt in deze verklaring dat ze niet wil dat TiSA verder gaat dan pure
handelskwesties. Ze wil bijvoorbeeld de door de overheid gefinancierde gezondheidszorg en
overdraagbaarheid van verzekeringen uitsluiten. De EU wil de kwaliteit van de publieke
gezondheidszorg of andere openbare diensten niet in gevaar brengen.
DOC EN HTML

Europees Parlement: aanbevelingen voor de onderhandelingen over het TiSA
In haar resolutie vraagt het Parlement aan de Commissie om de diensten van algemeen
(economisch) belang, met inbegrip van gezondheidszorg, sociale dienstverlening en
socialezekerheidsstelsels, uit te sluiten van het toepassingsgebied van de overeenkomst. Het
vraagt ook dat landen zouden kunnen beslissen om diensten terug te nationaliseren, nadat ze
voordien open waren gesteld voor concurrentie van private actoren.
DOC EN - NL - FR PDF

Europees Parlement: analyse van TiSA
Het Europees Parlement publiceerde ook een analyse over de onderhandelingen voor een
akkoord betreffende de handel in diensten.
DOC EN PDF

8 Hof van Justitie van de Europese Unie
Arrest: de Griekse regelgeving over wachtdiensten is in strijd met de EU richtlijn
inzake arbeidstijden
Het Hof stelt in de zaak C-180/14 dat de Griekse wetgeving die toelaat dat artsen 24 uren of
langer aan één stuk doorwerken in strijd is met het EU-recht. Door te bepalen dat de 24-uur
rust voor artsen na een actieve wacht tot een week na voltooiing van de wacht kan worden
uitgesteld, is de Griekse wetgeving niet in overeenstemming met de EU richtlijn inzake
arbeidstijd.
DOC FR HTML

Arrest: gunning van een opdracht voor het verrichten van medische vervoerdiensten
aan vrijwilligersorganisaties
Volgens het Hof in zaak C-50/14 kan een nationale regeling de lokale overheden toestaan
een opdracht voor het verrichten van medische vervoersdiensten rechtstreeks en zonder
enige vorm van bekendmaking te gunnen aan vrijwilligersorganisaties, mits het wettelijke en
contractuele kader waarbinnen die organisaties werken daadwerkelijk bijdraagt aan het
sociale doel en aan de doelstellingen van solidariteit en kostenefficiëntie.
DOC EN/NL/FR HTML

Arrest: btw vrijstelling voor diensten in verband met welzijn en sociale zekerheid
Volgens het arrest in zaak C-335/14 zijn de diensten om aangepaste woonruimten ter
beschikking te stellen aan bejaarden en de bejaardenzorg en -bijstand die de
assistentiewoningen gehouden zijn aan te bieden, vrijgesteld van btw, indien ze een sociaal
karakter hebben. Het is hierbij irrelevant of de exploitant van een assistentiewoning subsidie
of enig ander voordeel of financiële steun van de overheid ontvangt.
DOC EN/NL/FR HTML

Conclusies van de advocaat generaal: toepassingsgebied van de Europese
verordening inzake voedings- en gezondheidsclaims voor levensmiddelen
In de zaak C-19/15 wordt het Hof verzocht om zich uit te spreken over de vraag of de
bepalingen van deze verordening van toepassing zijn wanneer dergelijke claims voor een
levensmiddel dat bestemd is om rechtstreeks aan consumenten geleverd te worden, in
commerciële mededelingen staan die uitsluitend aan beroepsbeoefenaars gericht zijn.
Volgens de advocaat generaal zijn deze bepalingen van toepassing indien de mededelingen
tot doel hebben om via de beroepsbeoefenaars indirect de consument te bereiken.
DOC NL/FR HTML

Verzoek om een prejudiciële beslissing: btw vrijstelling voor activiteiten van
osteopathie
In zaak C-531/15 wordt de vraag gesteld of niet-conventionele therapieën, en met name
osteopathie, al dan niet als een paramedische activiteit moeten beschouwd worden in het
kader van de btw-richtlijn.
DOC EN/NL/FR HTML

9 Mededinging
Hongarije: boete voor het beperken van de mededinging bij de verkoop van contactlenzen
De Hongaarse mededingingsautoriteit (GVH) oordeelde dat door het opzetten van een
kortingssysteem ten nadele van de online retailers van contactlenzen en verzorgingsproducten, de
twee bedrijven in kwestie de concurrentie beperkten.
DOC EN HTML

Frankrijk: tarifering voor ziekenhuisverstrekkingen getoetst aan de criteria voor het
verrichten van een dienst van algemeen economisch belang
In een zaak aangespannen door de Fédération de l’hospitalisation privée heeft de Raad van State
de ziekenhuistarifering in Frankrijk getoetst aan de criteria i.v.m. staatssteun in de vorm van
compensatie voor het verrichten van een dienst van algemeen economisch belang, gedefinieerd in
de Beslissing van de Europese Commissie van 20 december 2011 (de zgn. Altmark criteria).
DOC FR HTML

Analyse: fusie in de sector van de medische implantaten
Dit artikel analyseert het onderzoek van de Commissie voorafgaand aan de beslissing voor een
fusie in de sector van de medische implantaten (Zimmer-Biomet). In deze sector zijn geografische
markten nationaal zijn vanwege de kenmerken van inkoop en nationale inschrijvingen, maar vergt
de productie een schaal die de afzonderlijke landen overstijgt.
DOC EN PDF

Overname van een leverancier van tandheelkundige apparatuur goedgekeurd onder
voorwaarden
De Europese Commissie heeft de voorgenomen overname van de leverancier van
tandheelkundige apparatuur Sirona door Dentsply, beiden van de VS, onder voorwaarden
goedgekeurd.
DOC EN/FR HTML

Commissie keurt diabetes joint venture tussen Sanofi en Google goed
De Europese Commissie heeft de oprichting van een joint venture tussen Aventis Inc., een
dochteronderneming van Sanofi SA van Frankrijk, en Voorwaar Life Sciences LLC, een
dochteronderneming van Alphabet Inc. van de Verenigde Staten, de houdstermaatschappij van
Google Inc. Goedgekeurd. De joint venture zal diensten aanbieden voor het beheer en de
behandeling van diabetes.
DOC EN HTML

Novartis verwerft de rechten op de auto-immuun indicaties van een geneesmiddel
ontwikkeld door GSK
De Commissie keurde de verwerving door Novartis van de rechten voor de ontwikkeling en
marketing van de auto-immuun indicaties -zoals multiple sclerose- van het geneesmiddel
ofatumumab van het Britse farmabedrijf GlaxoSmithKline (GSK) goed.
DOC EN HTML

10 Inbreukprocedures
Polen: omzetting van de regels inzake kwaliteits- en veiligheidsnormen voor menselijk
bloed
De Commissie daagt Polen voor het Hof van Justitie van de EU voor het niet volledig omzetten
van de regels inzake kwaliteits- en veiligheidsnormen voor menselijk bloed.
DOC EN/FR HTML

Italië: onderzoek naar de aanbestedingen voor de zuurstof-therapie en ventilo-therapie
diensten aan huis
De Italiaanse mededingingsautoriteit opent een onderzoek naar de aanbestedingen voor de
zuurstof-therapie en ventilo-therapie diensten aan huis (Gare ossigenoterapia e ventiloterapia).
DOC EN HTML

VK: boete voor een vereniging in de sector van de oogchirurgie
De mededingingsautoriteit in het VK, CMA vaardigde een inbreukbeschikking uit tegen Consultant
Eye Surgeons Partnership (CESP) Ltd, een vereniging van oftalmologen.
DOC EN HTML

11 Publicaties
OESO: Gezondheid in een oogopslag
Deze nieuwe editie van "Health at a Glance" presenteert de meest recente vergelijkbare gegevens
over de prestaties van de gezondheidszorg in de OESO-landen.
DOC EN - FR HTML

Implicaties van de mobiliteit van gezondheidswerkers voor de billijkheid en de efficiëntie
van gezondheidszorgstelsels
Deze policy brief evalueert hoe de lidstaten de gevolgen van de mobiliteit van
beroepsbeoefenaars in de gezondheidszorg op de doelmatigheid en billijkheid van de
gezondheidszorgstelsels kunnen aanpakken en hoe ze het beleid kunnen aanpassen in het kader
van de WHO Code of Practice en het vrij verkeer in de EU.
DOC EN HTML

De mobiliteit van patiënten in het licht van de bezuinigingen en de uitgebreide EU: Het Hof
van Justitie van de EU in de zaak Petru
Dit artikel analyseert het arrest Petru tegen de achtergrond van de besparingen in de
gezondheidszorgsystemen en van de uitgebreide Europese Unie.
DOC EN HTML

12 Allerlei
Europees Parlement: Richtlijn over bescherming van bedrijfsgeheimen
Het comité voor juridische aangelegenheden van het Europees Parlement stemde over de
Richtlijn betreffende de bescherming van niet-openbaar gemaakte knowhow en bedrijfsinformatie
(bedrijfsgeheimen) tegen het onrechtmatig verkrijgen, gebruiken en openbaar maken daarvan. De
tekst is gebaseerd op een compromis met de Raad en moet nu nog in de plenaire zitting en door
de Raad worden goedgekeurd.
DOC 1 EN HTML | DOC 2 EN/FR HTML | DOC 3 EN PDF

NGO's: oproep voor de verwerping van de ontwerp Richtlijn over bescherming van
bedrijfsgeheimen
De dag voor de stemming over de Richtlijn, drong een aantal middenveldorganisaties, ook uit de
gezondheidssector, er op aan om het wetsvoorstel te verwerpen. Ze waarschuwen onder meer
voor de gevolgen van deze tekst voor transparantie in het algemeen belang, zoals informatie over
de veiligheid en werkzaamheid van geneesmiddelen en data over klinische proeven.
DOC EN PDF

WGO: ondersteuning van de hervorming van het gezondheidszorgsysteem in Griekenland
De Europese afdeling van de Wereldgezondheidsorganisatie(WGO) vernieuwde haar
samenwerking met het Grieks ministerie van gezondheid. Het initiatief, getiteld "Versterking van de
capaciteit voor universele dekking" beoogt om steun te verlenen voor de middellange termijn
prioriteiten in de hervorming van de gezondheidssector.
DOC EN HTML

IMF: voorlopige conclusies van de missie in België
Deze verklaring beschrijft de voorlopige bevindingen van een officieel bezoek van medewerkers
van het Internationaal Monetair Fonds (IMF). Volgens de verklaring kunnen de uitgaven voor
gezondheidszorg veel efficiënter worden gemaakt, onder meer door een betere handhaving van
de begrotingsplafonds en een verdere vermindering van de kosten voor geneesmiddelen en
hospitalisatie.
DOC EN HTML

Conferentie: Health systems and EU law and policy
De conferentie "Health systems and EU law and policy, the state of the art and direction of travel",
georganiseerd door het RIZIV, OSE en de universiteit van Sheffield, behandelde drie thema's: (1)
mobiliteit van patiënten en beroepsbeoefenaars; (2) gezondheidszorg in het EU economisch
bestuur en (3) gezondheidszorg in internationale handelsakkoorden. De presentaties en
audiofragmenten zijn nu beschikbaar.
DOC EN HTML

BMJ: vertrek van het VK uit de EU is ernstige bedreiging voor de wetenschap en de
gezondheidszorg
Experts waarschuwen dat het vertrek van het VK uit de EU een ernstige bedreiging voor de
wetenschap en de gezondheidszorg zou betekenen.
DOC EN HTML

Griekenland: ziektekostenverzekering voor kwetsbare burgers goedgekeurd
Het Griekse parlement stemde in met een wetsvoorstel voor het verstrekken van een
ziektekostenverzekering voor kwetsbare burgers om de gevolgen van de bezuinigingsmaatregelen
uit de reddingsoperatie op de armen te verzachten.
DOC EN HTML
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