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1 Volksgezondheid
Europese Commissie: verslag over de implementering van de EU richtlijn over
kwaliteitsstandaarden voor menselijke organen bestemd voor transplantatie
De Commissie publiceerde een officieel verslag en een achtergronddocument over de
implementering van richtlijn 2010/53/EU over kwaliteits- en veiligheidsstandaarden voor
menselijke organen bestemd voor transplantatie.
DOC 1 EN PDF | DOC 2 EN PDF

Eerste reeks Europese referentienetwerken voor hooggespecialiseerde zorg goedgekeurd
Een eerste reeks van 24 initiatieven werd door de referentienetwerkraad van lidstaten
goedgekeurd als Europees referentienetwerk voor hooggespecialiseerde zorg. Hierbij zijn 370
ziekenhuizen en bijna 1000 hoog gespecialiseerde afdelingen betrokken uit 26 landen.
DOC EN HTML

Europese Commissie: openbare raadpleging over een actieplan tegen antimicrobiële
resistentie
De Commissie bevraagt hierin belanghebbende partijen over voorstellen voor een actieplan
tegen antimicrobiële resistentie.
DOC EN HTML

Europese Commissie: verslag over de uitvoering van een aanbeveling van de Raad uit
2003 over kankerscreening
De Commissie publiceerde een rapport over de uitvoering van de aanbeveling van de Raad van
2003 over kankerscreening. Hieruit blijkt een sterke stijging van de nationale
screeningsprogramma's voor borst-, baarmoederhals- en colorectale kanker.
DOC 1 EN PDF | DOC 2 EN PDF

Europees Parlement (EP): studie over gezondheidspromotie en primaire preventie:
uitwisseling van goede praktijken
Dit rapport geeft een overzicht van de presentaties en discussies van een workshop over
gezondheidsbevordering en primaire preventie, gehouden in het Europees Parlement.
DOC EN PDF

Cancon: Handleiding over bestrijding van kanker
De handleiding is het resultaat van de door de EU gefinancierde gezamenlijke actie Cancon, met
experts uit 25 landen en 126 partnerorganisaties. De handleiding geeft aanbevelingen over de
bestrijding van kanker in Europa.
DOC EN HTML

Cancon: vijf beleidsbrieven voor effectieve kankerbestrijding
Cancon publiceerde tevens beleidsaanbevelingen in vijf domeinen. Deze beleidsbrieven werden
gecoördineerd door een platform van de lidstaten. Ze behandelen volgende thema's: een
volksgezondheidsbenadering van "omica" in de oncologie; gemeenschappelijke Europese
doelstellingen voor nationale plannen voor kankerbestrijding; adequatere interventies in de
kankerzorg; een systeem om de resultaten van preventie te beoordelen en, billijkheid in de
kankerbestrijding.
DOC EN HTML

ECDC : meer inspanningen nodig voor de bestrijding van anti-antimicrobiële resistentie
Volgens het Europees centrum voor ziektepreventie en controle (ECDC) zijn er intensievere
inspanningen nodig om de verspreiding van Acinetobacter baumannii aan te pakken.
Acinetobacter baumannii is de oorzaak van moeilijk te behandelen infecties in de
gezondheidszorg als gevolg van de toenemende resistentie tegen antimicrobiële stoffen.
DOC EN HTML

Europese Commissie: rapport over patiëntveiligheid
Een rapport van de Europese Commissie, opgesteld door Gesundheit und Österreich
Forschungs- Planungs GmbH en SOGETI evalueert de kosten van onveilige zorg en de
kosteneffectiviteit van programma's voor patiëntveiligheid in de gezondheidszorgsystemen van
de EU-lidstaten.
DOC EN PDF

Europese Commissie: conferentie over de richtlijn grensoverschrijdende zorg
De presentaties en het rapport van deze conferentie, die door de Commissie in oktober 2016
werd georganiseerd, zijn beschikbaar.
DOC EN HTML

Studie: Big Data in de gezondheidssector
Een studie over Big Data in volksgezondheid, telegeneeskunde en gezondheidszorg,
gefinancierd door Europese Commissie, identificeert voorbeelden van het gebruik van Big Data
in de gezondheidssector en doet aanbevelingen.
DOC EN HTML

Europese Commissie en OESO: Health at a Glance: Europe 2016
De publicatie "Health at a Glance: Europe 2016" (gezondheid in een oogopslag) geeft een

geactualiseerde analyse van de gezondheidstoestand van de bevolking en de prestatie van de
gezondheidszorgsystemen in de EU. Het zoemt in op de versterking van de
eerstelijnsgezondheidszorg.
DOC EN HTML

2 Gezondheidszorgdiensten in de interne markt
Europese Commissie: voorstel van richtlijn voor de beoordeling van de evenredigheid
van nationale regelgeving van professionele dienstverlening
Krachtens dit voorstel moeten lidstaten een uitgebreide evenredigheidstoets uitvoeren voordat zij
nationale regelgeving van professionele dienstverlening vaststellen of wijzigen. De richtlijn is van
toepassing op beroepen waarvoor specifieke kwalificaties of een wettelijk beschermde titel
vereist zijn, waaronder de meeste gezondheidsberoepen. Volgens de Commissie beperken
onnodig omslachtige en achterhaalde voorschriften vaak de toegang tot deze beroepen.
DOC 1 EN/NL/FR HTML | DOC 2 EN HTML | DOC 3 EN - FR - NL PDF

Europese verenigingen van gezondheidsverstrekkers: voorstel van richtlijn voor een
evenredigheidstoets bedreigt kwaliteit en veiligheid van patiëntenzorg
Volgens de Europese verenigingen van tandartsen, artsen en apothekers negeert de
voorgestelde richtlijn over een evenredigheidstoets voor professionele regelgeving het openbaar
belang en vormt ze een bedreiging voor de kwaliteit en veiligheid van de patiëntenzorg.
DOC EN HTML

Nederland: bewijs van taalvaardigheid vereist voor gezondheidsprofessionals
Sinds 1 januari 2017 moeten zorgverleners die zich in Nederland willen laten registreren, een
bewijs van taalvaardigheid voorleggen.
DOC NL HTML

HPCB: conferentie over het bevorderen van patiëntveiligheid over de grenzen
Healthcare Professionals Crossing Borders (HPCB), een informeel partnerschap van regulatoren
van gezondheidszorgbeoefenaars in Europa, organiseerde een conferentie over het bevorderen
van patiëntveiligheid over de grenzen. De presentaties zijn online beschikbaar.
DOC EN HTML

HPCB: overzicht van nationale sanctieregelingen in verband met de geschiktheid van
zorgverstrekkers voor de beroepsuitoefening
HPCB nodigt de regelgevers van gezondheidszorgberoepen uit om deel te nemen aan een
onderzoek dat de sanctieregels met betrekking tot de geschiktheid van zorgverstrekkers voor de
beroepsuitoefening in Europa in kaart wil brengen. Het is de bedoeling om informatie uit te
wisselen met het oog op het implementeren van het waarschuwingsmechanisme dat ingevoerd
werd bij de herziening van de richtlijn over de erkenning van beroepskwalificaties (2013/55 / EU).
DOC EN PDF

3 Geneesmiddelen en medische hulpmiddelen
EP: ontwerp resolutie over EU opties voor het verbeteren van toegang tot
geneesmiddelen
Deze ontwerp resolutie onderschrijft de raadsconclusies van 2016 over het versterken van het
evenwicht in de farmaceutische systemen in de EU. Ze roept op om de onderhandelingspositie
van de lidstaten te versterken om betaalbare toegang tot geneesmiddelen te garanderen en
vraagt de Commissie om de transparantierichtlijn te herzien en om verslag uit te brengen over
het evenwicht en de proportionaliteit van incentives voor herbestemming van geneesmiddelen.
DOC EN HTML

EP: resolutie over pediatrische geneesmiddelen
In deze resolutie stelt het Parlement dat dringend moet worden beoordeeld hoe de verschillende
soorten beloningen kunnen worden aangewend om de ontwikkeling van pediatrische
geneesmiddelen te stimuleren en te bespoedigen, in het bijzonder geneesmiddelen voor vormen
van neonatale en kinderkanker. Het Parlement dringt er ook op aan om de rol van de Europese
lobby voor pediatrisch klinisch onderzoek te versterken.
DOC EN/NL/FR HTML

Europese Commissie: verslag over het toezicht op de octrooischikkingen in de
farmaceutische sector
Volgens dit verslag, opgesteld in opvolging van het sectoronderzoek over concurrentievervalsing
in de geneesmiddelensector in 2008, is het aantal mogelijks concurrentievervalsende
schikkingen (waarbij een vergoeding betaald werd door de merkproducent aan het generisch
bedrijf om de toegang van generische middelen tot de markt te beperken) gestabiliseerd op een
laag niveau.
DOC EN HTML

Belangengroepen: aanbevelingen om tekorten aan geneesmiddelen te helpen bestrijden
De Europese verenigingen van fabrikanten van geneesmiddelen, parallel distributeurs,
farmaceutische groothandels en apothekers formuleerden een reeks aanbevelingen om tekorten
aan geneesmiddelen te helpen bestrijden.
DOC EN HTML

EP: overzicht van mogelijke kwesties op het vlak van volksgezondheid verbonden aan de
Brexit
De Commissie leefmilieu en volksgezondheid van het Europees Parlement heeft de kwesties
binnen haar bevoegdheidsdomein opgelijst waarop een antwoord moet gezocht worden in de
Brexit onderhandelingen. Regelgeving over Medische hulpmiddelen, klinische proeven,
grensoverschrijdende gezondheidszorg evenals de hervestiging van het Europees
geneesmiddelenagentschap worden hierin besproken.
DOC EN PDF

Raad: impact van de stimulansen in de geneesmiddelensector op innovatie,
beschikbaarheid en toegankelijkheid van geneesmiddelen
De Europese Commissie heeft de ministers geïnformeerd over hoe zij van plan is om te
reageren op het verzoek van de Raad van juni 2016 om de impact van de farmaceutische
stimulansen en beloningen op innovatie, beschikbaarheid en toegankelijkheid van
geneesmiddelen te analyseren.
DOC EN PDF

EMA: rapport over voorwaardelijke vergunningen voor geneesmiddelen voor onvervulde
medische behoeften
Het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) publiceerde een rapport over tien jaar ervaring
met de voorwaardelijke vergunning voor geneesmiddelen voor onvervulde medische behoeften.
DOC EN HTML

EMA: openbare raadpleging over haar beleid inzake toegang tot documenten
EMA lanceerde een openbare raadpleging over de voorgestelde herziening van haar beleid
inzake de toegang tot documenten.
DOC EN HTML

Europese Commissie: evaluatie van de EU wetgeving inzake bloed, weefsels en cellen
De Commissie publiceerde een stappenplan voor de evaluatie van de EU wetgeving inzake
bloed, weefsels en cellen. Een externe studie zal het proces ondersteunen.
DOC EN HTML

Duitse aangemelde instantie veroordeeld voor goedkeuring defecte borstimplantaten
De handelsrechtbank van Toulon (Frankrijk) veroordeelde de Duitse aangemelde instantie TUV,
die medische hulpmiddelen certificeert, tot de betaling van €60 miljoen schadevergoeding aan
20.000 vrouwen die defecte borstimplantaten ontvingen die door deze instantie waren
goedgekeurd.
DOC 1 FR HTML | DOC 2 EN HTML

4 Sociaal beleid
EP: resolutie over de Europese pijler van sociale rechten
Volgens de Europese Commissie moet deze pijler een aantal grondbeginselen bepalen ter
ondersteuning van goed werkende arbeidsmarkten en socialezekerheidsstelsels. Het Parlement
benadrukt dat de pijler de nationale verzorgingsstaten in staat moet stellen de sociale cohesie
en gelijkheid te behouden door middel van adequate, toegankelijke en financieel duurzame
stelsels van sociale bescherming en beleid inzake sociale insluiting. Dit omvat ook universele
toegang tot gezondheidszorg.
DOC 1 EN/FR/NL HTML | DOC 2 EN HTML

Ngo's: gezondheid moet deel uitmaken van de kern van de pijler van sociale rechten
23 sociale en gezondheids- ngo's dringen er op aan dat de Europese Unie gezondheid en
gelijkheid in gezondheid in het hart van de 'pijler van de sociale rechten' zou plaatsen.
DOC EN PDF

Europese Commissie: voorstel voor herziening voor van de EU-wetgeving voor de
coördinatie van de sociale zekerheid
Dit voorstel introduceert specifieke coördinatieregels voor langdurige zorg, volgens dezelfde
logica als de bestaande regels voor ziektekosten. Op basis hiervan zou de lidstaat van
verzekering voor langdurige zorg voordelen in contanten verstrekken en de kosten van de
verstrekkingen in natura die door de lidstaat van de woonplaats werden verstrekt vergoeden.
DOC 1 EN/FR/NL HTML | DOC 2 EN - NL - FR PDF

ESPN: rapport over ziekteverzuim en ziekte-uitkeringen
Dit rapport "Sick pay and sickness benefit schemes in the European Union", opgesteld voor het
Comité voor sociale bescherming, werpt een licht op de enorme verschillen in de manier waarop
de lidstaten omgaan met afwezigheid van het werk wegens ziekte.
DOC EN HTML

5 Economisch beleid
Europese Commissie: geactualiseerde factsheet over gezondheidszorgstelsels in het
kader van het Europees Semester
De Commissie stelt voor de belangrijkste beleidsdomeinen in het Europees semester
thematische factsheets op met informatie over de economische en sociale uitdagingen, het
beleid om deze aan te pakken, en voorbeelden van goede praktijken. De factsheet over
gezondheidszorgstelsels werd recent geactualiseerd.
DOC EN HTML

Europese Commissie: jaarlijkse analyse van de economische en sociale situatie in de
lidstaten
De Commissie publiceerde in het kader van het Europees Semester haar jaarlijkse analyse van
de economische en sociale situatie in de lidstaten. Volgens de Commissie hebben Ierland,
Litouwen, Oostenrijk, Portugal, Roemenië, Slovenië en Finland enige vooruitgang hebben
gemaakt in de aanpak van de landen-specifieke aanbevelingen om kosteneffectiviteit van hun
gezondheidszorgsysteem te verbeteren. Anderen hebben slechts beperkte vooruitgang geboekt.
DOC 1 EN/NL/FR HTML | DOC 2 EN HTML | DOC 3 EN HTML

6 Hof van Justitie van de Europese Unie
Arrest: borstimplantaten uit minderwaardige industriesiliconen
In zaak C-219 /15 oordeelt het Hof dat een aangemelde instantie die een EG-verklaring van
overeenstemming voor een medisch hulpmiddel verstrekt, niet verplicht is inspectiebezoeken te
verrichten. Indien er aanwijzingen zijn dat een product niet in overeenstemming is met de eisen
van EU richtlijn 93/42 betreffende medische hulpmiddelen, moet een dergelijke instantie echter
alle nodige maatregelen treffen om aan haar verplichtingen te voldoen. Niet-nakoming van deze
verplichtingen kan leiden tot haar aansprakelijkheid ten aanzien van de eindgebruikers, conform
het nationale recht.
DOC 1 EN - NL - FR PDF | DOC 2 EN/NL/FR HTML

Arrest: parallelimport van medische hulpmiddelen
Volgens het Hof in zaak C-662/15 is een parallelimporteur van een medisch hulpmiddel dat
voorzien is van een EG-markering krachtens de richtlijn betreffende medische hulpmiddelen
(93/42/EEG) niet verplicht een nieuwe beoordeling uit te voeren om de conformiteit te attesteren
van de informatie die zijn identificatie mogelijk maakt om het in de lidstaat van invoer in de
handel te brengen.
DOC EN/FR/NL HTML

Arrest : werkingssfeer van de richtlijn over uitzendarbeid (2008/104/EG)
Ruhrlandklinik sloot met DRK Essen een overeenkomst om bij de kliniek zorgpersoneel tewerk
te stellen in ruil voor een financiële vergoeding. Het Hof stelt in deze zaak (C-216/15) dat indien
een vereniging zonder winstoogmerk in ruil voor een financiële vergoeding een van haar leden
ter beschikking stelt van een inlenende onderneming om aldaar, tegen beloning arbeid als
hoofdberoep te verrichten, dit valt binnen de werkingssfeer van de richtlijn over uitzendarbeid
(2008/104/EG), ook wanneer dit lid naar nationaal recht niet de hoedanigheid van werknemer
heeft.
DOC EN/FR/NL HTML

Arrest: sociale voordelen voor het kind van de partner van een grensarbeider
Het kind van de echtgenoot of geregistreerd partner van een grensarbeider, kan ook aanspraak
maken op de indirecte sociale voordelen gebaseerd op het vrije verkeer van werknemers, zoals
studiefinanciering, indien de grensarbeider voorziet in het onderhoud van dat kind.
DOC 1 EN - NL - FR PDF | DOC 2 EN/FR/NL HTML

Arrest: zorgbestanddeel van de onderhoudsuitkering voor gehandicapten is een prestatie
bij ziekte
In zaak C-430/15 stelt het Hof dat het zorgbestanddeel van de onderhoudsuitkering voor
gehandicapten (disability living allowance) een prestatie bij ziekte vormt op basis verordening
(EEG) nr. 1408/71 betreffende de coördinatie van socialezekerheidsregelingen. Het genot van
dergelijke uitkering kan niet afhankelijk worden gesteld van een voorwaarde inzake woonplaats
en verblijf op het grondgebied van die lidstaat.
DOC EN/FR/NL HTML

7 Mededinging
Overname van St. Jude Medical door Abbott Laboratories goedgekeurd
De Europese Commissie heeft goedkeuring gehecht aan de voorgenomen overname van St.
Jude Medical door Abbott Laboratories, beide in de VS gevestigde bedrijven die zich ontwikkelen
en op de markt medische hulpmiddelen, op voorwaarde dat Abbott de investering in twee
apparaten die worden gebruikt in de cardiovasculaire behandelingen afstoot.
DOC EN/FR HTML

Overname van Alere door Abbott goedgekeurd
De Europese Commissie heeft de overname van Alere door Abbott, beiden leverancier van
klinische testsystemen, goedgekeurd. Het besluit is afhankelijk van de desinvestering van
Alere's Epoc en Triage proeven, evenals Alere's BNP reagentia business.
DOC EN/FR HTML

Europese Commissie: rapport over financieringsmodellen voor publieke diensten in de
EU
De Commissie publiceerde een studie naar de financieringsmodellen voor publieke diensten in
de EU en de gevolgen voor de mededinging. Deze studie, opgesteld door Ecorys, omvat een
hoofdstuk over gezondheidszorg.
DOC EN PDF

8 Inbreukprocedures
Slovakije: betalingsachterstand in de gezondheidssector
De Commissie dringt er bij Slovakije op aan actie te ondernemen in verband met de buitensporig
vertraagde betalingen in de gezondheidssector, om te voldoen aan de richtlijn inzake
betalingsachterstand (2011/7 / EU).
DOC EN/FR HTML

Letland en Roemenië: omzetting van EU-voorschriften betreffende erkenning van
beroepskwalificaties
De Europese Commissie heeft met redenen omklede adviezen gestuurd aan Letland en
Roemenië, met het verzoek om richtlijn 2013/55/EU betreffende de erkenning van
beroepskwalificaties om te zetten.
DOC EN/FR/NL HTML

9 Publicaties
EP: gevolgen van Brexit voor tewerkstelling en sociale zaken
De publicatie bevat feiten en cijfers met betrekking tot migratiestromen tussen het Verenigd
Koninkrijk en de rest van de EU. Het onderzoekt ook de impact van de EU-27 bevolking op de
Britse sociale zekerheid en de gezondheidszorg en omgekeerd, van de Britse bevolking op de
systemen in de andere lidstaten.
DOC EN PDF

ENISA: cyberveiligheid voor ziekenhuizen
Het Europees Agentschap voor de veiligheid van netwerken en informatie (ENISA) publiceerde
een studie over cyberveiligheid voor ziekenhuizen. Het onderzoek biedt aanbevelingen voor de
bescherming van ziekenhuisinformatie.
DOC EN HTML

Eurofound: Ziekenhuisdiensten leveren: een grotere rol voor de particuliere sector?
Deze publicatie onderzoekt de rol en bijdrage van de private verstrekking van
ziekenhuisdiensten (zowel met winstoogmerk als non-profit) in de Europese Unie. Het rapport
brengt de omvang van de particuliere voorzieningen in heel Europa in kaart, onderzoekt de
drivers voor meer particuliere voorzieningen, beschrijft hoe het plaatsvindt en presenteert de
standpunten van de verschillende belanghebbenden.
DOC EN HTML

Farmaceutische regelgeving in 15 Europese landen (2016)
Deze publicatie van het European Observatory on Health Systems and Policies onderzoekt een
brede waaier van regelgevende maatregelen, gaande van marktvergunningen tot generieke
substitutie, om hun invloed op de prijs en het gebruik van geneesmiddelen te begrijpen.
DOC EN HTML

WHO: instrumentarium om de Europese gezondheidsrespons op migratie te versterken
Dit instrumentarium moet landen helpen hun gezondheidscapaciteit en hun initiële reactie op de
grootschalige migratie te analyseren en te verbeteren.
DOC EN HTML

WHO: verbetering van de toegang tot geneesmiddelen via efficiënte openbare
aanbestedingen
Dit rapport geeft inzicht in de wijze waarop Europese landen toegang tot geneesmiddelen
kunnen verbeteren en de prijzen verlagen door middel van strategische en goed geplande
inkoopprocessen. Het rapport onderzoekt het effect van verschillende praktijken inzake
overheidsopdrachten op de voorzieningszekerheid en de prijzen voor geneesmiddelen.
DOC EN HTML

OESO: ineffectieve uitgaven en verspilling in de gezondheidssector beperken
Volgens dit rapport, tackling wasteful spending on health, draagt een aanzienlijk deel van de
uitgaven voor de gezondheidszorg weinig of niet bij aan de verbetering van de gezondheid van
mensen. Het evalueert systematisch strategieën opgezet door landen om ineffectieve uitgaven
en verspilling te beperken.
DOC EN HTML

Frankrijk: De zorgen in het buitenland van sociaal verzekerden
De Algemene Inspectie van Sociale Zaken (IGAS) en de Algemene Inspectie van Financiën
(IGF) in Frankrijk voerden een analyse uit van de onkostenvergoeding voor zorgen die Franse
verzekerden in het buitenland ontvingen.
DOC FR HTML

OESO: rapport over nieuwe benaderingen om de stijgende prijzen van geneesmiddelen
aan te pakken
Volgens dit rapport moeten overheden samenwerken met de industrie en toezichthouders om
een nieuwe benadering te bepalen voor de ontwikkeling en het gebruik van nieuwe
gezondheidstechnologieën dat innovatie stimuleert, maar ook betaalbaarheid biedt.
DOC EN HTML

De gevolgen van de economische crisis op de gezondheid
Dit themanummer van Health Economics gaat dieper in op verschillende aspecten van de
gevolgen van de economische crisis op gezondheid.
DOC EN HTML

Bertelsmann Stiftung : Sociaal beleid in de EU-hervormingsbarometer
De Bertelsmann Stiftung bevroeg meer dan 1000 sociale wetenschappers over de nood aan
sociale hervormingen in de lidstaten en de daadwerkelijk verwezenlijkte hervormingen. Sociopolitieke hervormingen in vijf sectoren, waaronder gezondheid werden geanalyseerd. Hierover
publiceerden zij een rapport en een monitor over sociale insluiting.
DOC 1 EN PDF | DOC 2 EN HTML

10 Allerlei
OESO: Bijeenkomst van de ministers van Volksgezondheid
Op hun bijeenkomst op 17 januari jl. brachten de ministers van de OESO-landen een verklaring
uit over de volgende generatie van de hervormingen in de gezondheidszorg.
De ministers onderschreven ook de aanbevelingen van de reflectiegroep op hoog niveau over
de toekomst van gezondheidsstatistieken.
DOC 1 EN HTML | DOC 2 EN HTML

Benelux: besluit voor grensoverschrijdende dringende medische hulpverlening
Een Benelux-besluit moet grensoverschrijdend vervoer met ambulance en SAMU/MUG alsook
orgaantransport tussen België en Luxemburg vergemakkelijken.
DOC NL/FR HTML

EP: overzicht van handelsakkoorden die de EU onderhandelt
Het Europees Parlement publiceerde op haar website een overzicht van de handelsakkoorden
met de EU die nog in de pipeline zitten.
DOC EN HTML
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