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1 Volksgezondheid
Europese Commissie: bestrijding van hiv/aids, virale hepatitis B en C en tuberculose
Europese Commissie: oprichting van een stuurgroep voor gezondheidsbevordering,
ziektepreventie en beheer van niet-overdraagbare aandoeningen
Europese Commissie: auditverslag over het beleid met betrekking tot antimicrobiële resistentie in
België
ECDC: aantal gevallen van mazelen in de EU/EER daalt
EXPH: ontwerpadvies over vaccinatieprogramma's en gezondheidssystemen in Europa
Europese gemeenschappelijke actie voor vaccinatie

2 Geneesmiddelen en medische hulpmiddelen
Europese Commissie: conferentie over de toekomstige samenwerking op het gebied van Health
Technology Assessment (HTA)
Europese Commissie: onderzoek naar de economische impact van aanvullende
beschermingscertificaten, farmaceutische prikkels en beloningen
Europese Commissie: goede praktijken voor klinische proeven met genetisch gemodificeerde
menselijke cellen
Europese Commissie: het geneesmiddelencomité bespreekt de tekorten aan geneesmiddelen
Versterkte samenwerking tussen de EU en de Verenigde Staten over geneesmiddelen
STAMP bespreekt herbestemmingskader voor geneesmiddelen en het gebruik van Real-World
Evidence
Europese Commissie: gebruik van de website over het logo voor online apotheken en vervalste
geneesmiddelen
Europese Commissie: verfijning van de regels inzake intellectuele eigendom
EMA: 100e bijeenkomst van de raad van bestuur
EMA: werkprogramma over de verbetering van de beschikbaarheid van geneesmiddelen in de
EU
Europese Commissie: raadpleging over de ontwerprichtsnoeren inzake goede klinische praktijk
voor geneesmiddelen voor geavanceerde therapie
Europese Commissie: raadpleging over dubbele vergunningen voor het in de handel brengen
van biologische geneesmiddelen
EPSCO Raad: Evaluatie van gezondheidstechnologie (HTA)

3 Gezondheidszorgdiensten in de interne markt
Europese Commissie: studie over grensoverschrijdende gezondheidsdiensten en
informatieverstrekking aan patiënten
Europese Commissie: grensoverschrijdende gezondheidszorg: feiten en cijfers
Europese Commissie: rapport over het gebruik van de Europese beroepskaart en het
waarschuwingsmechanisme

Europese Commissie: nota over de Brexit en de EU-regels op het gebied van
beroepskwalificaties
Europees Parlement: verzoekschrift over de introductie van een uniform EU-breed taalexamen
voor gespecialiseerde beroepen
Europese Commissie: mededeling over detailhandel
Europese Commissie: voorstel betreffende een mechanisme om juridische en administratieve
belemmeringen in een grensoverschrijdende context uit de weg te ruimen

4 e-Health
Europese Commissie: EU-landenrapporten over Big data, de algemene verordening
gegevensbescherming en gezondheid
Europees Parlement: verzoekschrift over vermeende schending van de privacy met betrekking
tot gevoelige gegevens over de gezondheid van de burgers
Europese Commissie: aanbeveling over een Europees elektronisch medisch dossier
Europees Parlement: kader voor het vrije verkeer van niet-persoonsgebonden gegevens in de
Europese Unie
Europese Commissie: project voor ICT infrastructuur voor zorgcoördinatie
Innovative Medicines Initiative: nieuwe oproep tot voorstellen
Europese Commissie: 9,2 miljard euro voor digitale programma

5 Sociaal beleid
EPSCO Raad: herziening van de verordeningen betreffende coördinatie van de
socialezekerheidsstelsels
Europese Commissie: verslag over werkgelegenheids- en sociale ontwikkelingen in Europa 2018

6 Economisch beleid
ECOFIN Raad: landen-specifieke aanbevelingen goedgekeurd
Europese Commissie: rapport van het post-programma toezicht in Cyprus

7 Mededinging
Griekenland: boete voor GSK wegens het verminderen van de levering van medicijnen aan
groothandelaren

8 Hof van Justitie van de Europese Unie
Arrest: aanvullend beschermingscertificaat voor geneesmiddelen
Conclusie van de advocaat-generaal: off-labelgebruik van Avastin
Arrest: toepassing van de octrooiwetgeving op de parallelinvoer van een medicijn uit een
recenter toegetreden lidstaat
Arrest: BTW vrijstelling voor financiële diensten aan tandartsen

9 Inbreukprocedures
Commissie verzoekt 27 lidstaten om de EU-voorschriften betreffende erkenning van
beroepskwalificaties na te leven

10 Publicaties
Artikel: De implementatie van de EU-regels voor grensoverschrijdende zorg: op weg naar
convergentie?
OESO: Beoordeling van het gezondheidssysteem van Litouwen
WGO : Vergoedingsbeleid voor geneesmiddelen in Europa
OESO: Het leveren van hoogwaardige gezondheidsdiensten: een wereldwijd imperatief
OESO: Gezondheidsstatistieken 2018
WGO: landenrapporten over financiële bescherming en betaalbaarheid van gezondheidszorg
Europese Commissie: Mantelzorg in Europa: formalisering, beschikbaarheid en kwaliteit
Bruegel: De macro-economische implicaties van gezondheidszorg
OBS: analyse van het Estse, Griekse en Spaanse gezondheidssysteem
Europese Commissie: Meer investeringen in sociale infrastructuur in Europa

11 Allerlei
WGO conferentie: gezondheidssystemen voor voorspoed en solidariteit
Europese Commissie: financiële ondersteuning voor gezondheidszorg voor asielzoekers in Italië
Europese Commissie: financiële ondersteuning om opvang van asielzoekers in Griekenland te
verbeteren
Europese steun voor de vaccinproductie van Noordse landen

1 Volksgezondheid
Europese Commissie: bestrijding van hiv/aids, virale hepatitis B en C en tuberculose
Het werkdocument van de Commissie geeft een overzicht van EU-beleidsinitiatieven en activiteiten om de lidstaten te helpen om de aids- en tuberculose-epidemieën tegen 2030 te
beëindigen en om hepatitis en andere overdraagbare ziekten te bestrijden.
DOC EN HTML

Europese Commissie: oprichting van een stuurgroep voor gezondheidsbevordering,
ziektepreventie en beheer van niet-overdraagbare aandoeningen
Het doel van de stuurgroep is de lidstaten te helpen de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen
met betrekking tot gezondheid te bereiken en de voortijdige sterfte als gevolg van nietoverdraagbare ziekten te verminderen.
DOC EN HTML

Europese Commissie: auditverslag over het beleid met betrekking tot antimicrobiële
resistentie in België
De Europese Commissie publiceerde het auditverslag van haar bezoek, samen met het
Europees Centrum voor Ziektepreventie en Bestrijding (ECDC), aan België om het beleid met
betrekking tot antimicrobiële resistentie te bespreken.
DOC EN/NL/FR HTML

ECDC: aantal gevallen van mazelen in de EU/EER daalt
Volgens het ECDC daalt het aantal gevallen van mazelen in de EU/EER over het algemeen,
maar blijft de caseload hoog in sommige landen.
DOC EN HTML

EXPH: ontwerpadvies over vaccinatieprogramma's en gezondheidssystemen in Europa
Het Expert Panel over doelmatige manieren om in gezondheid te investeren (EXPH) publiceerde
een ontwerpadvies over vaccinatieprogramma's en gezondheidssystemen in Europa.
DOC EN PDF

Europese gemeenschappelijke actie voor vaccinatie
De Europese gemeenschappelijke actie betreffende vaccinatie brengt 21 Europese landen,
evenals internationale instellingen, universiteiten en een breed scala aan belanghebbenden
samen. Het gemeenschappelijk optreden heeft tot doel duurzame Europese samenwerking
tegen ziekten die door vaccins kunnen worden voorkomen, te bevorderen.
DOC FR HTML

2 Geneesmiddelen en medische hulpmiddelen
Europese Commissie: conferentie over de toekomstige samenwerking op het gebied van
Health Technology Assessment (HTA)
Tijdens een conferentie in juli bespraken meer dan 300 beleidsmakers, zorgverleners,
patiëntenvertegenwoordigers en andere deskundigen de toekomstige samenwerking op het
gebied van Health Technology Assessment (HTA).
DOC EN HTML

Europese Commissie: onderzoek naar de economische impact van aanvullende
beschermingscertificaten, farmaceutische prikkels en beloningen
Dit onderzoek is een antwoord op de conclusies van de Raad van 17 juni 2016 waarin de
Commissie verzocht werd een analyse voor te bereiden van de gevolgen van de farmaceutische
prikkels en beloningen voor innovatie, beschikbaarheid en toegankelijkheid van
geneesmiddelen.
DOC 1 EN HTML | DOC 2 EN HTML

Europese Commissie: goede praktijken voor klinische proeven met genetisch
gemodificeerde menselijke cellen
Een document met goede praktijken over de beoordeling van ggo-gerelateerde aspecten in het
kader van klinische proeven met genetisch gemodificeerde menselijke cellen is ontwikkeld door
de nationale bevoegde autoriteiten en de diensten van de Commissie.
DOC 1 EN HTML | DOC 2 EN PDF

Europese Commissie: het geneesmiddelencomité bespreekt de tekorten aan
geneesmiddelen
Deze bijeenkomst met deskundigen uit EU-landen was een reactie op de oproepen van de Raad
en het Europees Parlement aan de Commissie om toezicht te houden op de verplichting van
geneesmiddelenproducenten om te zorgen voor een voortdurende levering van
geneesmiddelen. Twee documenten werden aangenomen: een overzicht van nationale
maatregelen om een continue levering te garanderen en een nota over de verplichting van de
vergunningshouders.
DOC EN HTML

Versterkte samenwerking tussen de EU en de Verenigde Staten over geneesmiddelen
Hoge ambtenaren van de Europese Commissie (EC), het Europees Geneesmiddelenbureau
(EMA) en de Amerikaanse Food and Drug Administration (FDA) kwamen onder meer overeen
om vroegtijdig parallel wetenschappelijk advies aan te moedigen voor geavanceerde therapieën
en generieke geneesmiddelen. De partijen werken tevens samen aan methodologieën om het
gebruik van Real-World Evidence (RWE) gedurende de hele levenscyclus van het product te
optimaliseren, ter ondersteuning van besluitvorming door regelgevende instanties.
DOC EN HTML

STAMP bespreekt herbestemmingskader voor geneesmiddelen en het gebruik van RealWorld Evidence
De expertgroep van de Commissie voor veilige en tijdige toegang tot geneesmiddelen voor
patiënten ("STAMP") besprak het voorstel voor herbestemmingskader voor geneesmiddelen en
het gebruik van RWE en big data.
DOC EN HTML

Europese Commissie: gebruik van de website over het logo voor online apotheken en
vervalste geneesmiddelen
De website van de Commissie over het logo van de online apotheek en over vervalste
geneesmiddelen heeft tot doel burgers in staat te stellen legitieme apotheken te identificeren en
informatie te verstrekken over de potentiele gevaren van het gebruik van online apotheken. Op
een parlementaire vraag antwoordt Europees Commissaris Andriukaitis dat de site 573 294 maal
bezocht werd tussen 2016 en 2018.
DOC EN HTML

Europese Commissie: verfijning van de regels inzake intellectuele eigendom
De Commissie stelt een gerichte wijziging van de regels inzake intellectuele eigendom voor, om
in de EU gevestigde bedrijven te helpen snelgroeiende wereldwijde markten aan te boren: de
zogenaamde “ontheffing uitvoerproductie“ bij aanvullende beschermingscertificaten.
DOC EN/FR/NL HTML

EMA: 100e bijeenkomst van de raad van bestuur
De raad van bestuur van het EMA waarschuwt dat als het agentschap onvoldoende
personeelsmiddelen ontvangt, in het licht van de groeiende werklast en de voorbereiding op de
Brexit, het vermogen van het Agentschap om de huidige en aankomende wetgeving ten uitvoer
te leggen, mogelijk in het gedrang komt.
DOC EN HTML

EMA: werkprogramma over de verbetering van de beschikbaarheid van geneesmiddelen
in de EU
Een EU-wijde task force publiceert het werkprogramma 2019/20 en bereidt workshops met
belanghebbenden voor over de verbetering van de beschikbaarheid van geneesmiddelen in de
EU.
DOC EN HTML

Europese Commissie: raadpleging over de ontwerprichtsnoeren inzake goede klinische
praktijk voor geneesmiddelen voor geavanceerde therapie
De Europese Commissie organiseert en gerichte raadpleging van belanghebbenden over de
ontwerprichtsnoeren inzake goede klinische praktijk voor geneesmiddelen voor geavanceerde
therapie.
DOC EN HTML

Europese Commissie: raadpleging over dubbele vergunningen voor het in de handel
brengen van biologische geneesmiddelen
De Europese Commissie organiseert en gerichte raadpleging van belanghebbenden over
dubbele vergunningen voor het in de handel brengen van biologische geneesmiddelen.
DOC EN HTML

EPSCO Raad: Evaluatie van gezondheidstechnologie (HTA)
Tijdens de Raad Werkgelegenheid, Sociaal Beleid, Volksgezondheid en Consumentenzaken
(EPSCO) van 21-22 juni 2018 hielden de ministers een debat over de voorgestelde verordening
betreffende de evaluatie van gezondheidstechnologie. De besprekingen waren gericht op de
keuze tussen een verplichte aanpak en een meer vrijwillige aanpak. Het voorzitterschap
concludeerde dat uit het debat een overwegende voorkeur voor een vrijwillige aanpak bleek.
DOC EN/NL/FR HTML

3 Gezondheidszorgdiensten in de interne markt
Europese Commissie: studie over grensoverschrijdende gezondheidsdiensten en
informatieverstrekking aan patiënten
Volgens deze studie zijn Europese patiënten over het algemeen niet op de hoogte van de
mogelijkheid om toegang te krijgen tot gezondheidsdiensten in andere EU-lidstaten, maar de
situatie is aan het verbeteren.
DOC 1 EN HTML | DOC 2 EN PDF | DOC 3 EN - FR PDF

Europese Commissie: grensoverschrijdende gezondheidszorg: feiten en cijfers
De Commissie publiceerde gegevens over de grensoverschrijdende patiëntenmobiliteit, op basis
van gegevens van de lidstaten voor het jaar 2016.
DOC EN PDF

Europese Commissie: rapport over het gebruik van de Europese beroepskaart en het
waarschuwingsmechanisme
Volgens het rapport hebben 1.529 fysiotherapeuten, 1.037 algemeen verpleegkundigen en 396
apothekers een aanvraag ingediend voor een Europese beroepskaart (EPC) in de periode 20162017. In totaal zijn in die periode 13.597 waarschuwingen verstuurd door de autoriteiten,
voornamelijk over professionals die een beperking of verbod op het uitoefenen van het beroep
hadden bekomen.
DOC EN PDF

Europese Commissie: nota over de Brexit en de EU-regels op het gebied van
beroepskwalificaties
De Commissie publiceerde een kennisgeving aan belanghebbenden over het vertrek van het
Verenigd Koninkrijk en de EU-regels op het gebied van gereglementeerde beroepen en de
erkenning van beroepskwalificaties.
DOC EN HTML

Europees Parlement: verzoekschrift over de introductie van een uniform EU-breed
taalexamen voor gespecialiseerde beroepen
De indiener is van mening dat bepaalde lidstaten steeds vaker nieuwe taalvaardigheidseisen
introduceren met als doel hun arbeidsmarkten te beschermen. Hij stelt voor uniforme
taalvaardigheidseisen in te stellen voor bepaalde beroepen, met een EU-breed systeem.
DOC EN PDF

Europese Commissie: mededeling over detailhandel
De Commissie publiceerde een reeks best practices om de detailhandel in de lidstaten opener,
beter geïntegreerd en concurrerender te maken en duidt aan op welke gebieden welllicht
aanpassingen nodig zijn. Overheidsinstanties worden onder meer aangemoedigd gelijke
spelregels in te voeren met e-commerce, bijvoorbeeld door niet aan een voorschrift onderworpen
geneesmiddelen op andere plaatsen dan in apotheken te verkopen.
DOC EN/FR/NL HTML

Europese Commissie: voorstel betreffende een mechanisme om juridische en
administratieve belemmeringen in een grensoverschrijdende context uit de weg te ruimen
Bedoeling van dit voorstel is een mechanisme op te zetten om in een bepaalde lidstaat ten
aanzien van een gemeenschappelijke grensoverschrijdende regio de wettelijke bepalingen van
de naburige lidstaat toe te passen wanneer de toepassing van de eigen wetgeving een
juridische belemmering voor de uitvoering van een gezamenlijk project zou vormen. Het is ook
van toepassing op gezondheidsdiensten.
DOC EN/FR/NL HTML

4 e-Health
Europese Commissie: EU-landenrapporten over Big data, de algemene verordening
gegevensbescherming en gezondheid
Het EU-gefinancierde AEGLE-project inventariseerde per land de medische
gegevensverwerking voor wetenschappelijk onderzoek sinds de implementatie van de Algemene
Verordening Gegevensbescherming (AVG) . Ze publiceerden ook enkele lessen geleerd bij het
werken met big data analytics voor diabetes.
DOC EN HTML

Europees Parlement: verzoekschrift over vermeende schending van de privacy met
betrekking tot gevoelige gegevens over de gezondheid van de burgers
Indiener veroordeelt een vermeende schending van de Europese wetgeving door Italië, dat in
november 2017 particuliere bedrijven het gebruik van de gezondheidsgegevens van
particulieren zou hebben toegestaan zonder hun voorafgaande toestemming.
DOC EN PDF

Europese Commissie: aanbeveling over een Europees elektronisch medisch dossier
In een interview kondigt Roberto Viola, Algemeen directeur van de Commissie DG voor
communicatie (DG CONNECT) aan dat de Commissie een aanbeveling voorbereidt over een
Europese harmonisatie van het elektronisch medisch dossier, gekoppeld aan de elektronische
identiteitskaart. De aanbeveling zal ook spreken over inhoudelijke standaarden voor
documenten, afbeeldingen, complexe datasets en multimedia-opnamen.
DOC EN HTML

Europees Parlement: kader voor het vrije verkeer van niet-persoonsgebonden gegevens
in de Europese Unie
Het Parlement stemde over het voorstel voor een Verordening inzake een kader voor het vrije
verkeer van niet-persoonsgebonden gegevens in de Europese Unie. Deze Verordening zou ook
betrekking hebben op geanonimiseerde gezondheidsdata voor onderzoek.
DOC 1 EN HTML | DOC 2 EN HTML | DOC 3 EN HTML | DOC 4 EN - NL - FR PDF

Europese Commissie: project voor ICT infrastructuur voor zorgcoördinatie
Met een budget van bijna € 5 miljoen zal het door de EU gefinancierde C3-Cloud-project een
ICT-infrastructuur opzetten die een collaboratieve zorg- en cure-cloud mogelijk maakt voor een
continue coördinatie van patiëntgerichte zorgactiviteiten door een multidisciplinair zorgteam of
mantelzorgers.
DOC EN HTML

Innovative Medicines Initiative: nieuwe oproep tot voorstellen
De nieuwe onderwerpen van het Innovative Medicines Initiative (IMI) zijn bedoeld om klinische
proeven meer digitaal en patiëntgerichter te maken, bij te dragen aan de
geneesmiddelenveiligheid en blockchain-technologieën toe te passen in de sectoren
geneesmiddelenontwikkeling en gezondheidszorg.
DOC EN HTML

Europese Commissie: 9,2 miljard euro voor digitale programma
Initiatieven op het vlak van gezondheidszorg behoren bij de prioriteiten onder dit programma.
DOC EN/FR/NL HTML

5 Sociaal beleid
EPSCO Raad: herziening van de verordeningen betreffende coördinatie van de
socialezekerheidsstelsels
De Raad heeft zijn onderhandelingsstandpunt (algemene oriëntatie) bepaald over de herziening
van de verordeningen over coördinatie van de socialezekerheidsstelsels (883/2004 en
987/2009). De herziening bevat wijzigingen op vijf gebieden, waaronder uitkeringen voor
langdurige zorg.
DOC EN/FR/NL HTML

Europese Commissie: verslag over werkgelegenheids- en sociale ontwikkelingen in
Europa - 2018
Het rapport "Employment and Social Developments in Europe" bespreekt positieve trends en
uitdagingen, in het bijzonder in verband met automatisering en digitalisering. Het bespreekt ook
ontwikkelingen op het vlak van sociale bescherming en gezondheidszorg.
DOC 1 EN/FR/NL HTML | DOC 2 EN HTML

6 Economisch beleid
ECOFIN Raad: landen-specifieke aanbevelingen goedgekeurd
De Raad heeft de aanbevelingen over het economisch en begrotingsbeleid van de lidstaten
formeel aangenomen. Deze aanbevelingen werden opgesteld in het kader van het "Europees
Semester". Meerdere lidstaten ontvingen aanbevelingen over hun gezondheidszorgbeleid.
DOC 1 EN/FR/NL PDF | DOC 2 EN HTML

Europese Commissie: rapport van het post-programma toezicht in Cyprus
Dit rapport presenteert de bevindingen van de vierde post-programmatoezichtmissie naar
Cyprus en identificeert de resterende uitdagingen voor de Cypriotische economie. De
uitdagingen voor het gezondheidszorgsysteem worden hierin ook besproken.
DOC EN HTML

7 Mededinging
Griekenland: boete voor GSK wegens het verminderen van de levering van medicijnen
aan groothandelaren
De Griekse Mededingingsautoriteit legt een geldboete op aan een farmaceutisch laboratorium
(GSK) voor het verminderen van de levering van medicijnen aan groothandelaren.
DOC 1 EN HTML | DOC 2 EN HTML

8 Hof van Justitie van de Europese Unie
Arrest: aanvullend beschermingscertificaat voor geneesmiddelen
In haar arrest in zaak C 121/17 doet het Hof uitspraak over de interpretatie van verordening (EG)
nr. 469/2009 betreffende het aanvullende beschermingscertificaat voor geneesmiddelen voor
een product dat is samengesteld uit meerdere werkzame stoffen met een gecombineerd effect.
DOC EN/FR/NL HTML

Conclusie van de advocaat-generaal: off-labelgebruik van Avastin
Avastin is toegelaten voor de behandeling van bepaalde vormen van kanker. Het wordt ook
gebruikt voor de behandeling van een ziekte van het netvlies, hoewel de marktvergunning deze
therapeutische indicatie niet vermeldt. Volgens de advocaat generaal in zaak C 29/17 kan een

nationale wettelijke regeling de vergoeding toestaan van een geneesmiddel dat wordt gebruikt
voor een therapeutische indicatie die niet door de marktvergunning ervan wordt gedekt.
DOC EN/FR/NL HTML

Arrest: toepassing van de octrooiwetgeving op de parallelinvoer van een medicijn uit een
recenter toegetreden lidstaat
Volgens het Hof in zaak C-681/16 kan de houder van een aanvullend beschermingscertificaat
voor een geneesmiddel zich verzetten tegen parallelinvoer van een medicijn uit een recenter
toegetreden lidstaat indien de rechtsstelsels van deze laatste staat op de datum waarop de
aanvraag van het basisoctrooi werd ingediend niet voorzag in de mogelijkheid om een
vergelijkbare bescherming te verkrijgen.
DOC EN/FR/NL HTML

Arrest: BTW vrijstelling voor financiële diensten aan tandartsen
DPAS ontwerpt, implementeert en beheert arrangementen voor tandheelkundige zorg in het
Verenigd Koninkrijk. Deze arrangementen worden door DPAS namens de tandartsen aan de
patiënten van deze tandartsen verkocht. Volgens het arrest in zaak C 5/17, is de vrijstelling van
BTW op basis van richtlijn 2006/112/EG niet van toepassing op de diensten verstrekt door
DPAS.
DOC EN/FR/NL HTML

9 Inbreukprocedures
Commissie verzoekt 27 lidstaten om de EU-voorschriften betreffende erkenning van
beroepskwalificaties na te leven
De Commissie stuurt 27 lidstaten een aanmaningsbrief betreffende de overeenstemming van
hun wetgeving met de EU Richtlijn betreffende de erkenning van beroepskwalificaties
(2005/36/EG). Het gaat meer bepaald over de regels ivm de invoering van de Europese
beroepskaart, het waarschuwingsmechanisme, de mogelijkheid om gedeeltelijke toegang tot een
beroepsactiviteit te krijgen, de evenredigheid van vereisten betreffende talenkennis en de
oprichting van assistentiecentra. Daarnaast wijst de Commissie op kwesties die verband houden
met de transparantie en de evenredigheid van belemmeringen in de reglementering van
professionele dienstverlening.
DOC EN/FR/NL HTML

10 Publicaties
Artikel: De implementatie van de EU-regels voor grensoverschrijdende zorg: op weg naar
convergentie?
Het artikel "The implementation of European Union (EU) rules on cross-border care: moving
towards convergence?" bestudeert de implementatie van de EU Richtlijn mbt patiëntenrechten
bij grensoverschrijdende zorg in Duitsland en Noorwegen.
DOC EN HTML

OESO: Beoordeling van het gezondheidssysteem van Litouwen
Het rapport analyseert de prestaties van het Litouwse gezondheidssysteem. Volgens het rapport
is de grootste uitdaging voor het systeem dat de gezondheidsresultaten nog steeds tot de
laagste in de OESO behoren.
DOC EN HTML

WGO : Vergoedingsbeleid voor geneesmiddelen in Europa
Het rapport "Medicines reimbursement policies in Europe" van de
Wereldgezondheidsorganisatie (WGO) onderzoekt de verschillende beleidsmaatregelen die de
toegang tot betaalbare geneesmiddelen verbeteren. Verschillende nationale praktijken worden
bediscussieerd en belangrijke aspecten van beleidskaders die kwetsbare groepen beschermen
tegen onbetaalbare eigen bijdragen voor geneesmiddelen worden geïdentificeerd.
DOC EN HTML

OESO: Het leveren van hoogwaardige gezondheidsdiensten: een wereldwijd imperatief
Dit rapport beschrijft de huidige situatie met betrekking tot universele gezondheidsdekking en
globale kwaliteit van zorg, en schetst de stappen die nodig zijn om de situatie te verbeteren.
DOC EN HTML

OESO: Gezondheidsstatistieken 2018
De online database OECD Health Statistics 2018 biedt de meest uitgebreide bron van
vergelijkbare statistieken over gezondheid en gezondheidssystemen in de OESO-landen.
DOC EN HTML

WGO: landenrapporten over financiële bescherming en betaalbaarheid van
gezondheidszorg
Deze rapporten evalueren de betaalbaarheid van gezondheidszorg voor patiënten in Europese
landen.
DOC EN HTML

Europese Commissie: Mantelzorg in Europa: formalisering, beschikbaarheid en kwaliteit
Het rapport "Informal care in Europe Exploring Formalisation, Availability and Quality",
geschreven door LSEconsulting in opdracht van de Europese Commissie, verkent de trend in
het beleid in Europese landen om de rol en status van mantelzorgers te formaliseren.
DOC EN HTML

Bruegel: De macro-economische implicaties van gezondheidszorg
In de studie "The macroeconomic implications of healthcare" gepubliceerd door de Bruegel think
thank, vinden de auteurs significante verschillen tussen landen op het vlak van efficiëntie.
DOC EN HTML

OBS: analyse van het Estse, Griekse en Spaanse gezondheidssysteem
Deze studies, gepubliceerd door het European Observatory on health systems and policies
(OBS), evalueren recente ontwikkelingen in de organisatie, het bestuur en de financiering van de
gezondheidszorg, hervormingen van de stelsels en prestaties van de systemen.
DOC 1 EN HTML | DOC 2 EN HTML | DOC 3 EN HTML

Europese Commissie: Meer investeringen in sociale infrastructuur in Europa
In dit verslag van de werkgroep op hoog niveau voor investeren in sociale infrastructuur in
Europa wordt gekeken naar investeringen in sociale infrastructuur zoals gezondheidszorg,
onderwijs en betaalbare huisvesting.
DOC EN HTML

11 Allerlei
WGO conferentie: gezondheidssystemen voor voorspoed en solidariteit
De regionale WGO-bijeenkomst op hoog niveau "Health Systems for Prosperity and Solidarity:
leaving no one behind" werd gehouden in het kader van de tiende verjaardag van de
ondertekening van het Handvest van Tallinn. De presentaties van de conferentie en
achtergronddocumenten zijn online beschikbaar.
DOC 1 EN HTML | DOC 2 EN HTML

Europese Commissie: financiële ondersteuning voor gezondheidszorg voor asielzoekers
in Italië
De Commissie verstrekte 9 miljoen euro noodhulp aan Italië om de toegang tot gezondheidszorg
te verbeteren in opvangfaciliteiten voor asielzoekers en personen die internationale bescherming
genieten.
DOC EN HTML

Europese Commissie: financiële ondersteuning om opvang van asielzoekers in
Griekenland te verbeteren
De Europese Commissie kende € 37,5 miljoen toe aan Griekenland om de
opvangomstandigheden voor migranten in Griekenland te verbeteren, waaronder het voorzien
van gezondheidszorg.
DOC EN HTML

Europese steun voor de vaccinproductie van Noordse landen
De Europese Unie ondersteunt het biotechbedrijf Bavarian Nordic met een lening van 30 miljoen
euro van de Europese Investeringsbank (EIB) voor de financiering van een faciliteit voor de
productie van vaccins.
DOC EN HTML
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