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1 Volksgezondheid
Europese Commissie, OBS en OESO: 28 landenprofielen gezondheid
EXPH: publicatie van drie adviezen
Europese Commissie: eindconferentie van het project VulnerABLE
Europese Commissie: rapport over eerstelijnsgezondheidszorg
Oprichting van een netwerk van deskundigen in verband met de planning en het beramen van
noden aan gezondheidspersoneel
Europese Commissie: studie over de impact van het EU-actieplan voor orgaandonatie en transplantatie
Europese Commissie: rapport over de patiëntenrechten in de Europese Unie
Europese Commissie: presentaties van de groep van deskundigen over grensoverschrijdende
gezondheidszorg gepubliceerd
Europese Commissie: online platform "Versterking van de EU-grensregio's"
WGO-Europa en ECDC: lage opname van griepvaccinatie in Europa vormt een risico
Standpuntennota over community-based geestelijke gezondheidszorg
Europese referentienetwerken: criteria vastgelegd voor geassocieerde nationale centra en
coördinatiehubs
Parlementaire vraag: verkoop van patiëntengegevens door Belgische ziekenhuizen aan een
Amerikaanse multinational
Eurostat: gezondheid en welzijn per land

2 Gezondheidszorgdiensten in de interne markt
HPCB: Nationale ervaringen met het IMI waarschuwingsmechanisme voor uitwisseling van
gegevens over beroepsbeoefenaars
Europees Parlement: Evenredigheidsrichtlijn gestemd in het Comité interne markt
Parlementaire vraag: erkenning van een diploma voor de uitoefening van fysiotherapie

3 Geneesmiddelen en medische hulpmiddelen
Europese Commissie: voorstel voor nauwere samenwerking tussen de lidstaten bij het evalueren
van gezondheidstechnologie (HTA)
Raad: hervestiging van het Europees Geneesmiddelenbureau
Aanbevelingen voor meer transparantie in het wetenschappelijk advies van EMA aan de
geneesmiddelenfabrikanten
EUnetHTA: Een analyse van HTA- en terugbetalingsprocedures in partnerlanden
EMA: ontwikkeling van een gemeenschappelijk gegevensmodel voor besluitvorming door
regelgevende instanties
EMA en EUnetHTA: gezamenlijk werkplan voor 2017-2020
Europese Commissie: openbare raadpleging over aanvullende beschermingscertificaten (SPC's)
en vrijstellingen van octrooien

Europees Parlement: briefing nota over gepersonaliseerde geneesmiddelen
Europese Commissie: Brexit en de EU regelgeving inzake stoffen van menselijke oorsprong
Raad: debat over het farmaceutisch beleid in de EU
Raad: gebrek aan beschikbaarheid van geneesmiddelen in Griekenland

4 e-Health
Implementatie van het Europese noodnummer 112
OESO: gebruik van gegevens uit elektronische medische dossiers voor nationale
gezondheidsinformatie en -onderzoek
Europese Commissie: grensoverschrijdende digitale voorschriften en uitwisseling van
patiëntgegevens van start
Raadsconclusies: Gezondheid in de digitale samenleving - vooruitgang boeken met
gegevensgestuurde innovatie op gezondheidsgebied
Raad: akkoord over de oprichting van één digitale toegangspoort voor informatie, procedures en
diensten

5 Sociaal beleid
Raad: langdurige zorg wordt opgenomen in de verordeningen over de coördinatie van de
socialezekerheidsstelsels
Raad: conclusies over het versterken van gemeenschapsgebaseerde ondersteuning en zorg
voor een zelfstandig leven
Brexit: Britse regering wil verworven rechten voor EU burgers die in de UK verblijven uitbreiden
tot burgers uit de EER
Europese Commissie: peer review over de hervorming van het Duitse systeem voor langdurige
zorg
Europese Commissie: Europees sociaal zekerheidsnummer
Europese Commissie: raadpleging van sociale partners over toegang tot sociale bescherming
voor mensen in nieuwe vormen van werkgelegenheid
Europees Parlement: studie over de coördinatie van de sociale zekerheidsstelsels in de EU

6 Economisch beleid
Europese Commissie: publicatie van de jaarlijkse groeianalyse
Europese Commissie: publicatie van het ontwerp van gezamenlijk verslag over de
werkgelegenheid
Europese Commissie: winterpakket van het Europees semester
Europese Commissie: routekaart voor de verdieping van Europa's economische en monetaire
unie
Europese Commissie: prioriteiten voor het steunprogramma voor structurele hervormingen in
2018 vastgelegd
Europese Commissie: mededeling over nieuwe begrotingsinstrumenten voor een stabiele
eurozone
HLTF: verslag over investeren in sociale infrastructuur in Europa
Europese Commissie: verslag over de veroudering 2018 : onderliggende veronderstellingen en
projectiemethodologieën
Europese Commissie: achtergrondrapport over het ESM-stabiliteitsondersteuningsprogramma
voor Griekenland

Europese Commissie: bijkomend memorandum van overeenstemming met Griekenland
Europese Commissie: rapport over het Postprogramma toezicht voor Portugal
Europese Commissie: rapport over het Postprogramma toezicht voor Cyprus

7 Hof van Justitie van de Europese Unie
Arrest: Slowaakse Republiek vs Achmea BV
Arrest: de publieke financiering van de Slowaakse verplichte ziekteverzekering is staatshulp
Arrest: overeenkomst tussen Roche en Novartis om het gebruik van Avastin in de oogheelkunde
te verminderen is een beperking van de mededinging
Arrest: thuiswachtdienst is arbeidstijd
Arrest: software waarmee de persoonlijke gegevens van een patiënt kunnen worden gebruikt is
een medisch hulpmiddel
Arrest: verlening van toegang tot documenten door het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA)
Arrest: bezoldiging van de opleiding tot medisch specialist
Arrest: aanvullend beschermingscertificaat voor geneesmiddelen
Arrest: voorwaarden verbonden aan een beurs voor een opleiding tot medisch specialist in een
andere lidstaat
Arrest: btw voor geneesmiddelen die met een korting voor de zorgverzekeraars aan de
verzekerden verstrekt zijn
Conclusie van de advocaat-generaal: kwalificaties van de veiligheidsbeoordelaar van
cosmetische producten
EFTA Surveillance Authority: bepaalde voordelen voor gezondheids- of kinderwelzijnsdiensten
zijn geen staatssteun

8 Mededinging
VK: miljoenen te veel aangerekend aan NHS voor geneesmiddel voor schildklieraandoeningen
Frankrijk: boete voor het belemmeren van generieke geneesmiddelen
Duitsland: fusie tussen Fresenius Kabi en Fenwal goedgekeurd
Europese Commissie: Een overzicht van praktijken voor het bekendmaken van subsidies in EUlidstaten
Europese Commissie: fusie tussen Essilor en Luxottica goedgekeurd
Frankrijk: groot sectoronderzoek naar de werking van de concurrentie in de sector van
geneesmiddelen en klinische biologie
Europese Commissie: onderzoek naar de fusie van Praxair en Linde

9 Inbreukprocedures
België, Frankrijk en Duitsland: omzetting van EU-wetgeving inzake de erkenning van
beroepskwalificaties
Europese Commissie: inbreukprocedure tegen Roche afgesloten zonder sanctie
Spanje: beperkingen op de invoer van homeopathische geneesmiddelen

10 Publicaties
OBS: Hoe zinvolle vergelijkingen tussen gezondheidssystemen maken?
Boekhoofdstuk: Regulering van de gezondheidszorg: een obstakel voor grensoverschrijdende
handel in diensten?
Boek: vrij verkeer van patiënten in de EU
Artikel: Fusiecontrole in de ziekenhuissector: focus op de internationale besluitvormingspraktijk
Eurofound: Verzorgingstehuizen voor oudere Europeanen: publieke, private en non-profitaanbieders
Artikel: De rol van de richtlijn betreffende de rechten van de patiënten bij grensoverschrijdende
gezondheidszorg in het vormgeven van nationale zorgstelsels
Rapport over de toestand van de diensten geestelijke gezondheid in Europa
Eurostat: artikel over beroepsbeoefenaars in de gezondheidszorg
Eurostat: gebruik van professionele diensten voor thuiszorg in de EU
EPC: beleidsnota over digitale gezondheid

11 Allerlei
EIB: lening voor onderzoek naar behandelingen van zeldzame en chronische ziekten
EIB: financiering aan een Duits farmaceutisch bedrijf voor afleveringssystemen voor
geneesmiddelen
EIB: lening voor kankeronderzoek
EIB: Financiering voor investeringen in diagnostische oplossingen voor infectieziekten
WGO: financiële bescherming voor gezondheidszorg in Tsjechië, Estland en Letland
Brexit en de toekomst van Ierland
WGO: Global Dementia Observatory

1 Volksgezondheid
Europese Commissie, OBS en OESO: 28 landenprofielen gezondheid
Deze landenprofielen beoordelen de sterke punten en uitdagingen van de gezondheidsstelsels
in elk EU land. Een begeleidend rapport trekt transversale conclusies en bespreekt
gemeenschappelijke beleidsprioriteiten. De analyses zijn ontwikkeld door de Europese
Commissie in samenwerking met de Organisatie voor Economische Samenwerking en
Ontwikkeling (OESO) en het European Observatory on Health Systems and Policies (OBS).
DOC EN HTML

EXPH: publicatie van drie adviezen
Het onafhankelijke deskundigenpanel over effectieve manieren om in gezondheidszorg te
investeren (EXPH), heeft drie adviezen aangenomen over: toegang tot gezondheidszorg,
innovatieve betaalmodellen voor dure innovatieve geneesmiddelen en prestaties van
eerstelijnszorg.
DOC EN HTML

Europese Commissie: eindconferentie van het project VulnerABLE
Het project VulnerABLE onderzocht hoe de gezondheid van mensen in geïsoleerde en
kwetsbare situaties verbeterd kan worden. Het eindrapport en andere documenten zijn online
beschikbaar.
DOC EN HTML

Europese Commissie: rapport over eerstelijnsgezondheidszorg
De EU-deskundigengroep voor evaluatie van de prestatie van gezondheidssystemen (HSPA)
publiceerde haar rapport "Een nieuwe drive voor eerstelijnszorg in Europa: de
beoordelingsinstrumenten en -methoden heroverwegen" om beleidsmakers en
gezondheidswerkers te helpen bij het stellen van doelstellingen en het meten van de
vooruitgang bij het verbeteren van de diensten in de eerstelijnszorg.
DOC EN HTML

Oprichting van een netwerk van deskundigen in verband met de planning en het beramen
van noden aan gezondheidspersoneel
Volgend op de afronding van de gezamenlijke actie voor planning en het voorspellen van de
noden aan gezondheidspersoneel ondersteunt de Commissie via haar gezondheidsprogramma
een netwerk van deskundigen over het thema.
DOC EN PDF

Europese Commissie: studie over de impact van het EU-actieplan voor orgaandonatie en transplantatie
Deze studie over de toepassing en impact van het EU-actieplan voor orgaandonatie en transplantatie (2009-2015) in de EU-lidstaten werd opgesteld door Nivel. Het rapport laat een
sterke toename zien in orgaandonatie en -transplantaties in de EU in de afgelopen jaren.
DOC EN HTML

Europese Commissie: rapport over de patiëntenrechten in de Europese Unie
De Commissie publiceerde het eindrapport van de studie die de rechten van patiënten in de
Europese Unie in kaart brengt.
DOC 1 EN - FR PDF

Europese Commissie: presentaties van de groep van deskundigen over
grensoverschrijdende gezondheidszorg gepubliceerd
De Commissie maakte de presentaties van de vergaderingen van de groep van deskundigen
over grensoverschrijdende gezondheidszorg online beschikbaar.
DOC 1 EN HTML | DOC 2 EN HTML

Europese Commissie: online platform "Versterking van de EU-grensregio's"
Dit online professioneel netwerk werd gelanceerd door het directoraat-generaal Regionaal Beleid
en Stadsontwikkeling. Het biedt een platform om concrete kwesties van de grensregio's te
bespreken en mogelijke oplossingen te presenteren. Gezondheid is één van de negen sectoren
binnen dit netwerk.
DOC EN HTML

WGO-Europa en ECDC: lage opname van griepvaccinatie in Europa vormt een risico
De Europese afdeling van de Wereldgezondheidsorganisatie (WGO) en het Europees Centrum
voor ziektepreventie en -bestrijding (ECDC) waarschuwen in een gezamenlijke verklaring dat de
lage opname van seizoensgebonden griepvaccinatie in Europa de capaciteit om mensen te
beschermen bij een volgende pandemie in gevaar kan brengen.
DOC EN HTML

Standpuntennota over community-based geestelijke gezondheidszorg
Een wetenschappelijk document over het aanbieden van community-based geestelijke
gezondheidszorg, opgesteld door wetenschappelijke experts, werd voorgelegd aan
overheidsdeskundigen. De standpuntennota die hiervan het resultaat is werd gepresenteerd op
het 3e jaarlijkse EU-kompasforum voor geestelijke gezondheid en welzijn.
DOC EN HTML

Europese referentienetwerken: criteria vastgelegd voor geassocieerde nationale centra en
coördinatiehubs
De raad van bestuur van de lidstaten nam een verklaring aan over de definitie en minimum
aanbevolen criteria voor geassocieerde nationale centra en coördinatiehubs aangewezen door
lidstaten en hun link met de Europese referentienetwerken.
DOC EN PDF

Parlementaire vraag: verkoop van patiëntengegevens door Belgische ziekenhuizen aan
een Amerikaanse multinational
Het Europarlementslid Claude Rolin stelde een parlementaire vraag over de verkoop van
vertrouwelijke patiëntengegevens door Belgische ziekenhuizen aan de Amerikaanse
multinationale medische informatieverwerker, Quintiles IMS. De Commissie stelt in haar
antwoord dat ziekenhuizen de medische gegevens van patiënten niet met particuliere bedrijven
kunnen delen, behalve in strikt gereglementeerde gevallen, op basis van een wet die hierin
expliciet voorziet.
DOC EN/FR HTML

Eurostat: gezondheid en welzijn per land
Eurostat zet een gebruiksvriendelijke tool online om de prestaties van landen op het vlak van
gezondheid en welzijn te vergelijken. Het bevat indicatoren over levensverwachting, zelf
waargenomen gezondheid, sterftecijfers en in verband met toegang tot gezondheidszorg.
DOC EN HTML

2 Gezondheidszorgdiensten in de interne markt
HPCB: Nationale ervaringen met het IMI waarschuwingsmechanisme voor uitwisseling
van gegevens over beroepsbeoefenaars
Het netwerk Healthcare Professionals Crossing Borders (HPCB) publiceerde enkele
voorbeelden over de positieve impact van het waarschuwingsmechanisme op de veiligheid van
patiënten in de Europese Unie (zie p. 2-3).
DOC EN PDF

Europees Parlement: Evenredigheidsrichtlijn gestemd in het Comité interne markt
Op 4 december 2017 heeft het Comité interne markt van het Europese Parlement (IMCO) zijn
verslag over de evenredigheidsrichtlijn aangenomen. De amendementen om
gezondheidsberoepen van het toepassingsgebied van de richtlijn uit te sluiten werden
verworpen. Het rapport bevat wel een aantal bepalingen die de speciale status van
gezondheidsberoepen erkennen. Het ontwerp wordt nu besproken tussen Raad en Parlement.
DOC EN/FR/NL HTML

Parlementaire vraag: erkenning van een diploma voor de uitoefening van fysiotherapie
Zes Italiaanse studenten verkregen een fysiotherapeutisch diploma uitgereikt door een
Hongaarse universiteit op basis van een opleiding die ze volgden in een privé universiteit in
Zwitserland. De Europese Commissie verstrekt verduidelijking over de vraag of deze studenten
recht hebben om in Italië het beroep van fysiotherapie uit te oefenen.
DOC EN HTML

3 Geneesmiddelen en medische hulpmiddelen
Europese Commissie: voorstel voor nauwere samenwerking tussen de lidstaten bij het
evalueren van gezondheidstechnologie (HTA)
De Commissie presenteerde haar voorstel van verordening voor nauwere samenwerking tussen
de lidstaten bij het evalueren van gezondheidstechnologie. Deze samenwerking, die verplicht zal
worden, zal de vrijwillige samenwerking op basis van de richtlijn inzake grensoverschrijdende
gezondheidszorg (2011/24/EU) en de gezamenlijke acties inzake evaluatie van
gezondheidstechnologie, in het kader van het EUnetHTA, vervangen.
DOC 1 EN/FR/NL HTML | DOC 2 EN HTML | DOC 3 EN/FR/NL HTML

Raad: hervestiging van het Europees Geneesmiddelenbureau
De ministers van de EU-27 stemden op 20 november over de hervestiging van de 2 EUagentschappen die momenteel in het VK zijn gevestigd. Als resultaat van die stemming zal het
Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) naar Amsterdam, Nederland verhuizen.
DOC EN - FR - NL HTML

Aanbevelingen voor meer transparantie in het wetenschappelijk advies van EMA aan de
geneesmiddelenfabrikanten
Het EMA geeft wetenschappelijk advies (SA) aan geneesmiddelenproducenten over de tests en
studies die vereist zijn bij de ontwikkeling van een geneesmiddel. Een aantal actoren uit het veld
van de gezondheidszorg, waaronder Belgische HTA-agentschap (KCE) en de
ziekteverzekeringsinstelling (RIZIV), hebben aanbevelingen geformuleerd over hoe het
verstrekken van SA transparanter kan worden gemaakt.
DOC EN HTML

EUnetHTA: Een analyse van HTA- en terugbetalingsprocedures in partnerlanden
Deze studie analyseert bestaande HTA- en terugbetalingsprocedures binnen EUnetHTApartnerlanden.
DOC EN HTML

EMA: ontwikkeling van een gemeenschappelijk gegevensmodel voor besluitvorming door
regelgevende instanties
EMA organiseerde een bijeenkomst gericht op het definiëren van een gemeenschappelijk
gegevensmodel in Europa ter ondersteuning van de besluitvorming door regelgevende
instanties. Een gemeenschappelijk gegevensmodel zou er toe kunnen leiden
gezondheidsgegevens over meerdere gegevenssets te harmoniseren.
DOC EN HTML

EMA en EUnetHTA: gezamenlijk werkplan voor 2017-2020
Dit gezamenlijk werkplan vermeldt onder meer initiatieven op volgende domeinen:
(1) vroege dialoog / wetenschappelijk advies aan geneesmiddelenproducenten over
regelgevings- en HTA vereisten;
(2) de uitwisseling van informatie over het resultaat van de beoordeling van een vergund
geneesmiddel met het oog op de productie van relatieve effectiviteitsbeoordelingen
(REA's)
(3) gegevensverzameling na vergunningverlening.
DOC EN HTML

Europese Commissie: openbare raadpleging over aanvullende beschermingscertificaten
(SPC's) en vrijstellingen van octrooien
SPC's zijn een uniek intellectueel eigendomsrecht dat een verlenging (tot 5 jaar) vormt van de
duur van een octrooirecht (van 20 jaar). SPC's zijn van toepassing op innovatieve
farmaceutische middelen. Met deze raadpleging vraagt de Commissie naar de mening van
belanghebbenden over de SPCs en over vrijstellingen van octrooienonderzoek.
DOC EN HTML

Europees Parlement: briefing nota over gepersonaliseerde geneesmiddelen
Personalized Medicine verwijst naar de groepering van patiënten op basis van ziekterisico of
respons op therapie, met behulp van geavanceerde diagnostische tests of technieken. De
briefing geeft een overzicht van de initiatieven die in de EU zijn genomen om de vooruitgang van
deze benadering in de dagelijkse praktijk te bevorderen.
DOC EN HTML

Europese Commissie: Brexit en de EU regelgeving inzake stoffen van menselijke
oorsprong
Deze nota is een kennisgeving aan organisaties die onder de EU-wetgeving inzake stoffen van
menselijke oorsprong (bloed, weefsels en cellen en organen) vallen, betreffende de
terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie.
DOC EN PDF

Raad: debat over het farmaceutisch beleid in de EU
De Raad heeft van gedachten gewisseld over het farmaceutisch beleid in de EU, met het oog op
het versterken van het evenwicht in de farmaceutische systemen, zoals benadrukt in de
Raadsconclusies van 2016.
DOC 1 EN - FR PDF | DOC 2 EN - FR PDF

Raad: gebrek aan beschikbaarheid van geneesmiddelen in Griekenland
De Griekse gezondheidsminister informeerde zijn EU-tegenhangers op de Raad over de recente
botsing tussen zijn regering en ROCHE, een Zwitserse multinational, over het besluit van
laatstgenoemde om een kankermedicijn van de markt te halen. De reden was een maatregel die
Athene onlangs heeft geïntroduceerd als onderdeel van de bailout deal met zijn internationale
geldschieters, die de farmaceutische industrie verplicht tot een korting van 25% voor nieuwe onpatent geneesmiddelen.
DOC 1 EN HTML | DOC 2 EN - FR PDF

4 e-Health
Implementatie van het Europese noodnummer 112
Het jaarverslag van het Communicatiecomité (COCOM) geeft een overzicht van de stand van
zaken met betrekking tot de implementatie van het Europese noodnummer 112.
DOC EN HTML

OESO: gebruik van gegevens uit elektronische medische dossiers voor nationale
gezondheidsinformatie en -onderzoek
Deze studie rapporteert over de ontwikkeling en het gebruik van gegevens uit elektronische
medische dossiers voor onderzoek, statistieken en andere vormen van gebruik in het algemeen
belang in achtentwintig landen.
DOC EN HTML

Europese Commissie: grensoverschrijdende digitale voorschriften en uitwisseling van
patiëntgegevens van start
In 2018 zullen twaalf EU-lidstaten beginnen met het uitwisselen van patiëntgegevens op gezette
tijden. Zweden, Finland, Portugal, Kroatië en Estland zullen elektronische voorschriften delen. In
2019 zullen nog vijf andere landen lid worden van het netwerk.
DOC EN HTML

Raadsconclusies: Gezondheid in de digitale samenleving - vooruitgang boeken met
gegevensgestuurde innovatie op gezondheidsgebied
In deze conclusies wordt de nadruk gelegd op het potentieel van digitale technologieën en
geavanceerde gegevensanalyse om bij te dragen aan mondigere burgers, beter gerichte, meer
geïntegreerde en veiligere gezondheidszorg en een efficiënter gebruik van hulpmiddelen voor de
gezondheidszorg.
DOC EN - FR - NL PDF

Raad: akkoord over de oprichting van één digitale toegangspoort voor informatie,
procedures en diensten
De Raad heeft zijn standpunt bepaald over de oprichting van één digitale toegangspoort die
online informatie, procedures en hulp aan burgers en bedrijven zal bieden (COM/2017/0769
final). Veertien administratieve procedures moeten online beschikbaar worden gesteld voor
iedereen: zowel nationale als grensoverschrijdende gebruikers, waaronder de procedures voor
de erkenning van academische titels en het verkrijgen van een Europese
ziekteverzekeringskaart.
DOC EN HTML

5 Sociaal beleid
Raad: langdurige zorg wordt opgenomen in de verordeningen over de coördinatie van de
socialezekerheidsstelsels
De Raad heeft een gedeeltelijke algemene oriëntatie bereikt over de herziening van de
verordeningen 883/2004 en 987/2009 over de coördinatie van de socialezekerheidsstelsels.
Deze gedeeltelijke overeenkomst heeft betrekking op de hoofdstukken over langdurige zorg en
gezinsbijslagen. Een afzonderlijke categorie voordelen voor langdurige zorg wordt vastgelegd en
langdurige zorg wordt gedefinieerd.
DOC EN - FR - NL PDF

Raad: conclusies over het versterken van gemeenschapsgebaseerde ondersteuning en
zorg voor een voor zelfstandig leven
De conclusies benadrukken het belang van acties op verschillende niveaus om op de
gemeenschap gebaseerde ondersteuning en zorg te verbeteren.
DOC EN - FR - NL PDF

Brexit: Britse regering wil verworven rechten voor EU burgers die in de UK verblijven
uitbreiden tot burgers uit de EER
De Britse regering kondigde aan dat ze de speciale rechten voorbehouden voor Europeanen na
de Brexit wil uitbreiden naar burgers uit de Europese Economische Ruimte (EER) die momenteel
in het Verenigde Koninkrijk wonen. Het gaat onder meer over rechten op gezondheidszorg en de
erkenning van beroepskwalificaties. De maatregelen moeten nog worden gevalideerd door de
EU27 na de Brexit-besprekingen.
DOC EN HTML

Europese Commissie: peer review over de hervorming van het Duitse systeem voor
langdurige zorg
In deze peer review presenteerden Duitse belanghebbenden een overzicht van de nieuwste
hervormingen en goede praktijken aan andere lidstaten, terwijl deze laatsten hun antwoorden op
soortgelijke uitdagingen presenteerden.
DOC EN HTML

Europese Commissie: Europees sociaal zekerheidsnummer
De Commissie heeft de intentie om een Europees sociaal zekerheidsnummer (ESSN) te
creëren. Dit initiatief maakt deel uit van de inspanningen van de EU om het vrij verkeer van
werknemers en burgers en de traceerbaarheid van hun rechten te vergemakkelijken. Het ESSN
zou moeten zorgen voor efficiënte informatie-uitwisseling tussen instellingen en de
administratieve procedures voor burgers moeten vergemakkelijken.
DOC EN HTML

Europese Commissie: raadpleging van sociale partners over toegang tot sociale
bescherming voor mensen in nieuwe vormen van werkgelegenheid
Werknemers in nieuwe vormen van werkgelegenheid zijn vaak uitgesloten van toegang tot
sociale zekerheid, miv gezondheidszorg. De Commissie startte de tweede fase van de
raadpleging van sociale partners over een mogelijke actie om de toegang tot sociale
bescherming aan te pakken voor mensen in alle vormen van werkgelegenheid.
DOC EN HTML

Europees Parlement: studie over de coördinatie van de sociale zekerheidsstelsels in de
EU
Deze studie analyseert de ontwikkelingen op het gebied van de coördinatie van de sociale
zekerheidsstelsels in de EU en evalueert de mogelijke effecten van het wijzigingsvoorstel van de
Europese Commissie.
DOC EN PDF

6 Economisch beleid
Europese Commissie: publicatie van de jaarlijkse groeianalyse
De cyclus van het Europees semester 2018 voor economische, budgettaire en sociale
beleidscoördinatie startte met de publicatie van de jaarlijkse groeianalyse 2018. De analyse
dringt ook aan op het verderzetten van de hervormingen van de stelsels voor gezondheidszorg
om hun kosteneffectiviteit te vergroten, hun fiscale duurzaamheid te waarborgen en te zorgen
voor betaalbare en hoogwaardige toegang.
DOC 1 EN/FR/NL HTML | DOC 2 EN/FR HTML

Europese Commissie: publicatie van het ontwerp van gezamenlijk verslag over de
werkgelegenheid
Samen met de jaarlijkse groeianalyse 2018 werd het ontwerp van gezamenlijk verslag over de
werkgelegenheid gepubliceerd. Hierin worden evoluties in de EU landen in toegang tot
gezondheidszorg uitgebreid besproken.
DOC 1 EN/FR/NL HTML | DOC 2 EN/NL/FR HTML

Europese Commissie : winterpakket van het Europees semester
De Europese Commissie presenteerde haar jaarlijkse analyse van de economische en sociale
situatie in de lidstaten, met inbegrip van de vooruitgang bij de uitvoering van de landenspecifieke aanbevelingen en een beoordeling van mogelijke onevenwichtigheden. Meerdere
landenrapporten vermelden de noodzaak voor hervormingen in de gezondheidssector.
DOC 1 EN/FR/NL HTML | DOC 2 EN HTML | DOC 3 EN HTML

Europese Commissie: routekaart voor de verdieping van Europa's economische en
monetaire unie
De routekaart omvat met concrete stappen voor de komende 18 maanden.
Naast de routekaart omvat het pakket vier andere initiatieven:
- Een voorstel voor de oprichting van een Europees Monetair Fonds (EMF), dat de taken van
het Europees stabiliteitsmechanisme (ESM) overneemt en uitbreidt. Het ESM heeft in de
voorbije jaren lidstaten in financiële moeilijkheden bijgestaan om toegang tot de markten
voor staatsobligaties terug te winnen of te behouden.
- Een voorstel om de inhoud van het Verdrag inzake stabiliteit, coördinatie en bestuur te
integreren in het rechtskader van de Unie.
- Een mededeling over nieuwe begrotingsinstrumenten voor een stabiele eurozone (zie
hieronder).
- Een mededeling waarin de mogelijke functies van een Europese minister van Economische
Zaken en Financiën worden beschreven.
DOC EN/FR/NL HTML

Europese Commissie: prioriteiten voor het steunprogramma voor structurele
hervormingen in 2018 vastgelegd
Het steunprogramma voor structurele hervormingen (SRSP) biedt geïnteresseerde lidstaten
steun bij het uitvoeren van hervormingen. Het werkprogramma voor 2018 vermeldt
hervormingen in de gezondheidszorg als één van de prioriteiten.
DOC 1 EN PDF | DOC 2 EN/NL/FR HTML

Europese Commissie: mededeling over nieuwe begrotingsinstrumenten voor een stabiele
eurozone
Deze mededeling is onderdeel van de routekaart voor de verdieping van de economische en
monetaire unie. Een van de instrumenten die hierin worden toegelicht is het programma voor
steun aan de lidstaten voor structurele hervormingen via het SRSP. De Commissie stelt voor om
de beschikbare middelen hiervoor te verdubbelen en een deel van de middelen van Europese
structuur- en investeringsfondsen (ESIF) hiervoor aan te wenden.
DOC 1 EN/NL/FR HTML | DOC 2 EN/NL/FR HTML

HLTF : verslag over investeren in sociale infrastructuur in Europa
De missie van de werkgroep op hoog niveau over investeren in sociale infrastructuur in Europa
(HLTF) was om de politieke aandacht te vestigen op de rol van sociale infrastructuur en
aanverwante diensten, en op het vergroten van publieke en private investeringen in deze sector.
In het verslag wordt gekeken naar investeringen in sociale infrastructuur zoals gezondheidszorg,
onderwijs en betaalbare huisvesting. Het rapport wordt mede gepubliceerd door de European
Long-Term Investors Association (ELTI).
DOC EN HTML

Europese Commissie: verslag over de veroudering 2018 : onderliggende
veronderstellingen en projectiemethodologieën
Dit rapport beschrijft de onderliggende aannames en projectiemethodologieën die worden
gebruikt om de economische en budgettaire gevolgen op lange termijn van een vergrijzende
bevolking in te schatten. Gezondheidszorg is één van de vijf sectoren die in dit rapport aan bod
komen.
DOC EN HTML

Europese Commissie: achtergrondrapport over het ESMstabiliteitsondersteuningsprogramma voor Griekenland
Het rapport bevat een achtergrondanalyse met betrekking tot het ontwerp van het ESMstabiliteitsondersteuningsprogramma van augustus 2015 voor Griekenland en de uitvoering van
het programma tot de afsluiting van de tweede evaluatie in juli 2017. Hervormingen in de

gezondheidszorg worden hierin ook geëvalueerd.
DOC EN PDF

Europese Commissie: bijkomend memorandum van overeenstemming met Griekenland
Een hoofdstuk in dit memorandum is gewijd aan verbintenissen voor verdere hervormingen in de
gezondheidszorg (p. 15 e.v.).
DOC EN HTML

Europese Commissie: rapport over het Postprogramma toezicht voor Portugal
Dit rapport evalueert de uitvoering van de hervormingen die Portugal diende door te voeren in
het kader van de economische bijstand die het land van de EU en het Internationaal monetair
fonds (IMF) ontving. Hervormingen in het gezondheidszorgsysteem worden hierin ook
geëvalueerd.
DOC EN HTML

Europese Commissie: rapport over het Postprogramma toezicht voor Cyprus
Dit rapport evalueert de uitvoering van de hervormingen die Cyprus diende door te voeren in het
kader van de economische bijstand die het land van de EU en het IMF ontving. Hervormingen in
het gezondheidszorgsysteem worden hierin ook geëvalueerd.
DOC EN HTML

7 Hof van Justitie van de Europese Unie
Arrest: Slowaakse Republiek vs Achmea BV
Het voormalige Tsjechoslowakije en Nederland hadden in 1991 een overeenkomst inzake de
bevordering en wederzijdse bescherming van investeringen gesloten (BIT). In het kader van de
liberalisering van de zorgverzekeringsmarkt in Slowakije, bood de Nederlandse
verzekeringsgroep Achmea sinds 2004 particuliere zorgverzekeringen aan. In 2006 heeft
Slowakije de uitkering van winsten uit het zorgverzekeringsbedrijf echter verboden. Op basis van
de BIT werd Slowakije in 2012 veroordeeld tot betaling van een schadevergoeding van ongeveer
€ 22,1 miljoen aan Achmea voor dit verbod.
In haar arrest in zaak C-284/16 is het Hof van oordeel dat het arbitragebeding in de BIT afbreuk
doet aan de autonomie van het Unierecht en bijgevolg niet verenigbaar daarmee is.
DOC 1 EN/FR/NL HTML | DOC 2 EN - NL - FR HTML

Arrest: de publieke financiering van de Slowaakse verplichte ziekteverzekering is
staatshulp
Ook al is er binnen de Slowaakse verplichte ziekteverzekering geen concurrentie met betrekking
tot het verstrekkingenpakket of de premiehoogte, toch is er een intense concurrentie omdat de
verzekerden hun zorgverzekeraar vrij kunnen kiezen, en de zorgverzekeraars concurreren op
het gebied van de kwaliteit van de dienstverlening. In zaak T-216/15 stelt het Hof stelt dat de
activiteit van het aanbieden van een verplichte ziekteverzekering in Slowakije bijgevolg van
economische aard is.
DOC EN/FR HTML

Arrest: overeenkomst tussen Roche en Novartis om het gebruik van Avastin in de
oogheelkunde te verminderen is een beperking van de mededinging
Lucentis is goedgekeurd voor de behandeling van oogziekten. Avastin, hoewel alleen
goedgekeurd voor de behandeling van tumorziekten, wordt ook vaak gebruikt om oogziekten te
behandelen omdat de prijs lager is dan die van Lucentis. Het Hof oordeelde in zaak C-179/16

dat de overeenkomst tussen de farmaceutische groepen Roche en Novartis, ontworpen om het
gebruik van Avastin in de oogheelkunde te verminderen en het gebruik van Lucentis te
verhogen, een niet geoorloofde beperking van de mededinging vormt.
DOC 1 EN/FR/NL HTML | DOC 2 EN - FR PDF

Arrest: thuiswachtdienst is arbeidstijd
De thuiswachtdienst van een werknemer die verplicht is om fysiek aanwezig te blijven op de
door de werkgever aangewezen plek en om op korte tijd aan oproepen van zijn werkgever
gehoor te geven, moet als „arbeidstijd” worden aangemerkt. Dergelijke verplichtingen beperken
volgens het Hof in zaak C-518/15 zeer sterk de mogelijkheid voor een werknemer om andere
activiteiten te ondernemen.
DOC 1 EN/FR/NL HTML | DOC 2 EN - FR - NL PDF

Arrest: software waarmee de persoonlijke gegevens van een patiënt kunnen worden
gebruikt is een medisch hulpmiddel
Volgens het Hof in arrest in de zaak C-329/16 is software die een functionaliteit bevat waarmee
de persoonlijke gegevens van een patiënt kunnen worden gebruikt, meer bepaald voor het
opsporen van contra-indicaties, wisselwerkingen tussen geneesmiddelen en te hoge
voorgeschreven doses, een medisch hulpmiddel wat deze functionaliteit betreft, zelfs indien
dergelijke software geen rechtstreekse uitwerking in of op het menselijk lichaam heeft.
DOC EN/FR/NL HTML

Arrest: verlening van toegang tot documenten door het Europees Geneesmiddelenbureau
(EMA)
In zaak T-235/15 verwerpt het Hof het beroep van Pari Pharma GmbH tegen de beslissing van
EMA om toegang te verlenen tot het beoordelingsrapport over specifieke geneesmiddelen.
DOC EN/FR/NL HTML

Arrest: bezoldiging van de opleiding tot medisch specialist
Het arrest betreft de toepassing van richtlijn 75/363/EEG van 1975 over de werkzaamheden van
de arts, een voorloper van richtlijn 2005/36/EG betreffende de beroepskwalificaties. In haar
arrest in de gevoegde zaken C-616/16 en C-617/16 stelt het Hof dat, krachtens richtlijn
75/363/EEG voor elke opleiding tot medisch specialist die is begonnen in 1982 en voortgezet tot
1990, een passende bezoldiging moet worden betaald.
DOC EN/FR/NL HTML

Arrest: aanvullend beschermingscertificaat voor geneesmiddelen
Het Hof stelt in het arrest C-567/16 dat er geen aanvullend beschermingscertificaat kan worden
verkregen op basis van een einde-procedure-bericht dat door de referentielidstaat
overeenkomstig het geneesmiddelenwetboek (2001/83/EG) is opgesteld vóór het vervallen van
het basisoctrooi. Een dergelijk bericht is immers niet gelijkwaardig aan een vergunning voor het
in de handel brengen.
DOC EN/FR/NL HTML

Arrest: voorwaarden verbonden aan een beurs voor een opleiding tot medisch specialist
in een andere lidstaat
Volgens het Hof, arrest C-419/16, kunnen lidstaten aan de toekenning van een studiebeurs voor
het volgen van een opleiding voor een medisch specialisme in een andere lidstaat, de
voorwaarde koppelen dat de begunstigde arts gedurende vijf jaar zijn beroepswerkzaamheden
in die eerste lidstaat uitoefent in de eerste tien jaar na het verkrijgen van zijn titel.
DOC EN/FR/NL HTML

Arrest: btw voor geneesmiddelen die met een korting voor de zorgverzekeraars aan de
verzekerden verstrekt zijn
Een korting die een farmaceutische onderneming krachtens een nationale wet toekent aan een
particuliere zorgverzekeraar, leidt volgens het Hof in arrest C-462/16, tot een verlaging van btw

heffing in het voordeel van deze farmaceutische onderneming.
DOC EN/FR/NL HTML

Conclusie van de advocaat-generaal: kwalificaties van de veiligheidsbeoordelaar van
cosmetische producten
Volgens de advocaat generaal staat verordening nr. 1223/2009 betreffende cosmetische
producten een lidstaat toe studierichtingen te bepalen die worden beschouwd als ,gelijksoortig’
aan de opleidingen farmacie, toxicologie of geneeskunde, voor zover gewaarborgd is dat
personen die de veiligheid van cosmetische producten moeten beoordelen, met succes een
opleiding hebben gevolgd die in wezen gelijkwaardig is aan één van de drie voornoemde
opleidingen.
DOC EN/FR/NL HTML

EFTA Surveillance Authority: bepaalde voordelen voor gezondheids- of
kinderwelzijnsdiensten zijn geen staatssteun
De Toezichthoudende Autoriteit van de Europese Vrijhandelsassociatie (EFTA) oordeelde dat
organisaties zonder winstoogmerk die in Noorwegen bepaalde gezondheids- of
kinderwelzijnsdiensten verlenen (NPO's) en KLPs, die pensioendiensten aanbieden aan NPO's,
geen economische activiteiten verrichten. Bijgevolg zijn bepaalde maatregelen ten gunste van
de NPO's geen Staatssteun zoals bepaald in de EER (Europese Economische Ruimte) Overeenkomst.
DOC EN PDF

8 Mededinging
VK: miljoenen te veel aangerekend aan NHS voor geneesmiddel voor
schildklieraandoeningen
CMA, de mededingingsautoriteit van het Verenigd Koninkrijk (VK), stelde vast dat Concordia
haar dominante positie misbruikte om de NHS miljoenen te veel aan te rekenen voor een
essentieel geneesmiddel voor schildklieraandoeningen.
DOC EN HTML

Frankrijk: boete voor het belemmeren van generieke geneesmiddelen
De Franse mededingingsautoriteit legt het laboratorium Janssen-Cilag en het moederbedrijf
Johnson & Johnson een boete van 25 miljoen euro op voor het voorkomen en vervolgens
beperken van de ontwikkeling van generieke geneesmiddelen van Durogesic, haar
oorspronkelijk merkgeneesmiddel.
DOC EN/FR HTML

Duitsland: fusie tussen Fresenius Kabi en Fenwal goedgekeurd
Het Bundeskartellamt keurde de fusie tussen Fresenius Kabi en Fenwal goed. De fusie heeft
betrekking op de markt voor bloedtransfusietechnologie en de vervaardiging van producten die
worden gebruikt voor het verzamelen, filtreren en verwerken van bloed.
DOC EN HTML

Europese Commissie: Een overzicht van praktijken voor het bekendmaken van subsidies
in EU-lidstaten
Dit rapport, opgesteld door EY in opdracht van de Europese Commissie, geeft een uitgebreid
overzicht van praktijken voor het vrijgeven van informatie over subsidies in EU-lidstaten tussen
2010-2014. Financieringsmechanismen in de gezondheidszorg komen hierin ook aan bod.
DOC EN PDF

Europese Commissie: fusie tussen Essilor en Luxottica goedgekeurd
De Commissie heeft op grond van de EU-concentratieverordening de voorgestelde fusie tussen
Essilor en Luxottica, twee leiders in de optische industrie, goedgekeurd.
DOC EN/FR HTML

Frankrijk: groot sectoronderzoek naar de werking van de concurrentie in de sector van
geneesmiddelen en klinische biologie
De Franse mededingingsautoriteit lanceert een groot sectoronderzoek naar de werking van de
concurrentie in de sector van geneesmiddelen en klinische biologie.
Het zal zich in het bijzonder richten op de distributie van geneesmiddelen, het mechanisme van
regulering van hun prijs en de mogelijkheden voor apothekers om activiteiten te ontwikkelen.
DOC EN - FR HTML

Europese Commissie: onderzoek naar de fusie van Praxair en Linde
Praxair en Linde zijn twee van de vier grootste bedrijven die wereldwijd actief zijn in de hele
toeleveringsketen van industriële, medische en speciale gassen. De Europese Commissie heeft
een diepgaand onderzoek geopend om de voorgestelde fusie tussen Praxair en Linde te
beoordelen. De Commissie vreest dat de fusie de concurrentie bij de levering van verschillende
cruciale gassen, zoals zuurstof en helium, kan verminderen.
DOC EN/FR HTML

9 Inbreukprocedures
België, Frankrijk en Duitsland: omzetting van EU-wetgeving inzake de erkenning van
beroepskwalificaties
De Commissie heeft besloten België, Frankrijk en Duitsland voor het Hof van Justitie van de
Europese Unie te dagen wegens niet-mededeling van de volledige omzetting van EU-wetgeving
inzake de erkenning van beroepskwalificaties (Richtlijn 2013/55 / EU). De herziene richtlijn had
tegen 18 januari 2016 in nationale wetgeving moeten zijn omgezet.
DOC 1 EN/NL/FR HTML | DOC 2 EN/NL/FR HTML

Europese Commissie: inbreukprocedure tegen Roche afgesloten zonder sanctie
De Commissie besliste om de inbreukprocedure tegen Roche Registration Ltd en haar
moedermaatschappij Roche Holding AG te beëindigen. Deze procedure had betrekking op het
niet-nakomen van bepaalde verplichtingen in verband met hun vergunningen voor het in de
handel brengen van geneesmiddelen.
DOC EN HTML

Spanje: beperkingen op de invoer van homeopathische geneesmiddelen
De Europese Commissie verzoekt Spanje om beperkingen op de parallelimport van
homeopathische geneesmiddelen op te heffen. De huidige praktijken maken het onmogelijk om
homeopathische geneesmiddelen die rechtmatig in de handel zijn in andere EU-lidstaten op de
Spaanse markt te introduceren.
DOC EN/NL/FR HTML

10 Publicaties
OBS: Hoe zinvolle vergelijkingen tussen gezondheidssystemen maken?
De policy brief "How to make sense of health system efficiency comparisons?", opgesteld door
het European Observatory on health systems and policies (OBS) stelt een analytisch kader voor
om veel van de meest gebruikte indicatoren over de efficiëntie van gezondheidszorg te begrijpen
en te interpreteren.
DOC EN HTML

Boekhoofdstuk: Regulering van de gezondheidszorg: een obstakel voor
grensoverschrijdende handel in diensten?
Dit hoofdstuk, “Healthcare regulation: an obstacle to cross-border trade in services? On the
muffled application of the EU Single Market Strategy and CETA” analyseert de impact van de EU
interne markt en de internationale handelsakkoorden op regelgeving in de gezondheidszorg.
DOC EN PDF

Boek: vrij verkeer van patiënten in de EU
Dit boek onderzoekt de complexe problemen waarmee Europese patiënten worden
geconfronteerd bij het verkrijgen van gezondheidszorg in het buitenland. Het biedt een
verduidelijking van zowel de wettelijke als de niet-wettelijke obstakels voor grensoverschrijdende
patiëntenmobiliteit.
DOC EN HTML

Artikel: Fusiecontrole in de ziekenhuissector: focus op de internationale
besluitvormingspraktijk
In het licht van de recente voorwaardelijke goedkeuringsbeschikking in de ziekenhuiszorg van de
Franse mededingingsautoriteit, onderzoekt dit artikel de ervaringen met toezicht op fusies in
deze sector in andere landen.
DOC EN HTML

Eurofound: Verzorgingstehuizen voor oudere Europeanen: publieke, private en nonprofit-aanbieders
Het rapport "Care homes for older Europeans: Public, private and not-for-profit providers"
onderzoekt zorgvoorzieningen voor ouderen in de publieke en private sector, hoe ze verschillen
in de diensten die zij leveren op het gebied van kwaliteit, toegankelijkheid en efficiëntie van
diensten.
DOC EN HTML

Artikel: De rol van de richtlijn betreffende de rechten van de patiënten bij
grensoverschrijdende gezondheidszorg in het vormgeven van nationale zorgstelsels
Dit artikel, "The role of the 2011 patients' rights in cross-border health care directive in shaping
seven national health systems: Looking beyond patient mobility", gepubliceerd in Health Policy,
ging op zoek naar de effecten van deze richtlijn op gezondheidsstelsels in zeven EU-lidstaten.
DOC EN HTML

Rapport over de toestand van de diensten geestelijke gezondheid in Europa
Mental Health Europe (MHE) en de Universiteit van Kent-Tizard Centre presenteren hun rapport
'Mapping and Understanding Exclusion in Europe', een studie die kijkt naar de toestand van
geestelijke gezondheidsdiensten in Europa (35+ landen) en exclusieve gegevens en
getuigenissen verstrekt.
DOC EN HTML

Eurostat: artikel over beroepsbeoefenaars in de gezondheidszorg
Dit artikel geeft een overzicht van de statistieken van de Europese Unie (EU) over tandartsen,
apothekers en fysiotherapeuten. Het biedt informatie over medisch personeel in de

gezondheidszorg, evenals gegevens over afgestudeerden in de tandheelkunde en farmacie. Het
maakt deel uit van een reeks statistische artikelen over middelen in de gezondheidzorg in de EU.
DOC EN HTML

Eurostat: gebruik van professionele diensten voor thuiszorg in de EU
Volgens Eurostat gebruikte 20% van de huishoudens in de EU met mensen die hulp nodig
hadden vanwege langdurige gezondheidsproblemen professionele thuiszorg in 2016. Meer dan
80% van de huishoudens in tien lidstaten hadden problemen om de kosten van professionele
thuiszorg te dekken.
DOC EN HTML

EPC: beleidsnota over digitale gezondheid
Deze beleidsnota: "Digital health: How can the EU help make the most out of it?" werd
gepubliceerd door het European Policy Centre (EPC). Ze bespreekt de voordelen van en
belemmeringen voor de inzet van digitale oplossingen op het gebied van gezondheid en roept
de EU op een alomvattende aanpak te ontwikkelen die rekening houdt met
gegevensbescherming en beveiliging en ontwikkeling van ICT-infrastructuur.
DOC EN HTML

11 Allerlei
EIB: lening voor onderzoek naar behandelingen van zeldzame en chronische ziekten
De Europese Investeringsbank (EIB) en Grifols ondertekenden een lening van € 85 miljoen ter
ondersteuning van de onderzoeks-, ontwikkelings- en innovatieactiviteiten (RDI) van het bedrijf,
gericht op onderzoek naar nieuwe behandelingen voor van plasma afgeleide eiwittherapie voor
de behandeling van zeldzame en chronische ziekten. De overeenkomst wordt ondersteund door
het Europees Fonds voor strategische investeringen (EFSI).
DOC EN/FR/NL HTML

EIB: financiering aan een Duits farmaceutisch bedrijf voor afleveringssystemen voor
geneesmiddelen
De Europese Investeringsbank (EIB) verstrekt een financiering van 25 miljoen euro aan AMW
GmbH (AMW), een Duits farmaceutisch bedrijf dat gespecialiseerd is in de ontwikkeling en
productie van innovatieve medicijnafgiftesystemen. De financiering wordt ondersteund door het
Europees Fonds voor strategische investeringen (EFSI).
DOC EN HTML

EIB : lening voor kankeronderzoek
De EIB verstrekt een lening van € 40 miljoen aan Indivumed GmbH, een door artsen geleide,
wereldwijde oncologieonderneming met hoofdkantoor in Duitsland. De nieuwe financiering stelt
Indivumed in staat om door te gaan met de ontwikkeling van een wereldwijde database, die
kankeronderzoekers toegang moet bieden tot gegevens van kankerpatiënten, en te investeren in
de nieuwste technologie om complexe kankergegevens beter te begrijpen.
DOC EN HTML

EIB: Financiering voor investeringen in diagnostische oplossingen voor infectieziekten
De Biocartis Group NV, een innovatief bedrijf voor moleculaire diagnostiek, heeft een
schuldfinancieringsfaciliteit van maximaal € 24 miljoen van de Europese Investeringsbank
verkregen. Het kan worden gebruikt voor verdere investeringen in diagnostische oplossingen
voor infectieziekten.
DOC EN HTML

WGO: financiële bescherming voor gezondheidszorg in Tsjechië, Estland en Letland
Een nieuwe analyse van de Wereldgezondheidsorganisatie (WGO)- Europa, vergelijkt de
financiële bescherming voor gezondheidszorg in Tsjechië, Estland en Letland. Het concludeert
dat huishoudens in deze grotendeels vergelijkbare landen een duidelijk ander niveau van
financiële tegenspoed ervaren bij het gebruik van gezondheidsdiensten.
DOC EN HTML

Brexit en de toekomst van Ierland
Het Gezamenlijk Comité voor de tenuitvoerlegging van het Goede Vrijdag akkoord heeft een
rapport gepubliceerd dat de impact van Brexit in de Republiek Ierland en Noord-Ierland
onderzocht. Het rapport schetst de mogelijke implicaties van Brexit op gezondheidszorg in
ruimere zin en op het gebied van grensoverschrijdende gezondheidszorg (zie p. 173 e.v.).
DOC EN PDF

WGO: Global Dementia Observatory
De WGO heeft het Global Dementia Observatory gelanceerd, een webgebaseerd platform om
de voortgang bij het aanbieden van diensten voor mensen met dementie en voor degenen die
voor hen zorgen te volgen, zowel binnen landen als wereldwijd.
DOC EN HTML
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