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1 Volksgezondheid
Nieuw EU gezondheidsprogramma EU4Health 2021-2027
Een nieuw gezondheidsprogramma, EU4Health is het antwoord van de Europese Unie (EU) op
de impact die COVID-19 op het zorgpersoneel, de patiënten en de hele gezondheidszorg in
Europa heeft gehad. Daar waar de Europese Commissie oorspronkelijk 9,4 miljard euro voor dit
programma voorstelde, het duurste gezondheidsprogramma ooit, werd dit op de Europese top
van 17-21 juli (zie rubriek over EU financiering) gereduceerd tot 1,67 miljard euro.
DOC 1 EN/FR/NL HTML | DOC 2 EN/FR/NL HTML | DOC 3 EN/FR/NL HTML
Europese Commissie: paraatheid op korte termijn voor COVID-19-uitbraken
De Commissie heeft maatregelen op korte termijn gepresenteerd om de EU-paraatheid voor
toekomstige uitbraken van COVID-19 te versterken, met inbegrip van testen en
contactonderzoek, een beter toezicht op de volksgezondheid en een ruimere toegang tot
medische tegenmaatregelen zoals persoonlijke beschermingsmiddelen, geneesmiddelen en
medische hulpmiddelen.
DOC 1 EN/FR/NL HTML | DOC 2 EN/FR/NL HTML
ERNs: COVID-19 crisismanagement, uitbreiding en duurzaamheid van de ERNs
Deze thema's stonden centraal in de besprekingen tijdens vergadering van de coördinatoren van
de Europese Referentie Netwerken (ERNs) en de ERN-raad van lidstaten. De Commissie
informeerde de vergadering van dat ze overweegt om nieuwe ERNs op te zetten in de komende
jaren. Er werd gepleit voor het vereenvoudigen van het Clinical Patient Management System
(CPMS), dat wordt gebruikt om gevallen van patiënten op afstand te bespreken, en om het
CPMS interoperabel te maken met nationale systemen voor e-health.
DOC EN PDF
Europese Commissie: raadpleging van gezondheidswerkers over de voorbereiding van
gezondheidszorgstelsels op de tweede golf van COVID-19
De Europese Commissie nodigde alle geïnteresseerde gezondheidswerkers uit om deel te
nemen aan een bevraging over de maatregelen die de Commissie zou kunnen nemen om de
reactie van de EU te versterken en om de gezondheidsstelsels beter voor te bereiden op een
tweede golf van COVID-19 of toekomstige pandemieën.
DOC EN PDF
EXPH: adviesaanvraag over een nieuw kader voor de organisatie van gezondheids- en
sociale zorg na de COVID-19-pandemie
De Europese Commissie vroeg aan het Expert Panel on Effective Ways of Investing in Health
(EXPH) een advies over een nieuw kader voor de organisatie van gezondheids- en sociale zorg
na de COVID-19-pandemie.
DOC EN PDF
Europese Ombudsman: onderzoek naar wijze waarop het ECDC informatie heeft
verzameld en beoordeeld tijdens de COVID-19-crisis
De Ombudsdienst vraagt het Europees Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding (ECDC) in
een eerste stap naar documenten betreffende:
- de verzoeken om wetenschappelijke adviezen;
- de enquêtes afgenomen bij de lidstaten;
de samenwerkingsovereenkomsten tussen het ECDC en de Chinese CDC, de US CDC en
de WHO / WHO Europa;
de updates en informatie die het ECDC in januari 2020 heeft ontvangen via het Early
Warning and Response-systeem.
DOC 1 EN HTML | DOC 2 EN HTML

Informele Raad van de ministers van Volksgezondheid
De EU-ministers van Volksgezondheid riepen de Europese Commissie op om het Europees
Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding (ECDC) uit te bouwen tot een krachtig
responscentrum voor internationale gezondheidscrises en om een strategie voor te leggen over
hoe de productie van belangrijke geneesmiddelen kan worden verplaatst naar de EU.
DOC 1 EN HTML | DOC 2 EN HTML
Europese Raad: de strategische agenda van het volgende trio van voorzitterschappen (1
juli 2020 - 31 december 2021)
Op het vlak van gezondheid wil het trio veerkrachtigere gezondheidsinfrastructuur bouwen en
kritieke goederen in Europa produceren, om de overmatige afhankelijkheid van derde landen te
verminderen. Ze zullen ernaar streven het Uniemechanisme voor civiele bescherming te
versterken, door de uitdagingen aan te gaan die verband houden met de opslag van essentieel
gezondheidsmateriaal, en zullen een EU-kennisnetwerk oprichten.
DOC 1 EN PDF | DOC 2 EN HTML
Europees Parlement (EP): volgens een bevraging willen Europeanen meer bevoegdheden
voor de EU om crisissituaties het hoofd te bieden
De EU moet meer bevoegdheden krijgen om crises zoals de coronapandemie het hoofd te
kunnen bieden, aldus EU-burgers in een enquête die eind april 2020 in opdracht van het EP
werd uitgevoerd.
DOC EN/FR/NL HTML
Nationale bevoegde autoriteiten voor orgaandonatie en -transplantatie: voorbereiding op
mogelijke toekomstige COVID-19 uitbraken
Om het herstel van donatie- en transplantatieprogramma's te bevorderen en om voorbereid te
zijn op mogelijke toekomstige COVID-19 uitbraken, vragen de nationale bevoegde autoriteiten
voor orgaandonatie en -transplantatie steun voor een reeks specifieke maatregelen op nationaal
en EU-niveau.
DOC EN PDF
Europees Parlement: resolutie over de EU-strategie voor volksgezondheid post-COVID-19
De coronacrisis heeft de noodzaak aangetoond voor een veel sterkere EU-rol op het gebied van
gezondheid, aldus het EP in een resolutie over de voorgestelde EU-strategie voor
volksgezondheid.
DOC 1 EN/FR/NL HTML | DOC 2 EN/FR/NL HTML
Europees Parlement: resolutie over de rechten van personen met een verstandelijke
handicap en hun familie tijdens de COVID-19-crisis
De resolutie wijst erop dat maatregelen die de lidstaten vaststellen niet-discriminerende toegang
tot gezondheidszorg en sociale diensten moeten waarborgen en benadrukt dat personen met
een verstandelijke handicap of geestelijke aandoening dezelfde medische behandeling
verdienen als gelijk welke andere persoon met COVID-19, met inbegrip van intensieve medische
zorg;
DOC EN/FR/NL HTML

2 Gezondheidszorgdiensten in de interne markt
Europese Commissie: verslag over de implementatie van een herziene richtlijn inzake
beroepskwalificaties
Dit verslag en een begeleidend werkdocument van de diensten behandelen de belangrijke
elementen van de modernisering van 2013 en trekken enkele voorlopige conclusies over de
uitvoering ervan en de gebieden die verder werk verdienen. Een van de punten die aanleiding
geeft tot bezorgdheid bij de lidstaten is uitvoering van de nieuwe regels inzake gedeeltelijke
toegang tot een beroep.
DOC 1 EN/FR/NL HTML | DOC 2 EN HTML
Europese Commissie: procedures wegens inbreuk op de EU regels voor de erkenning van
beroepskwalificaties tegen 10 lidstaten
De Commissie onderneemt verdere stappen in de inbreukprocedure tegen 10 lidstaten wegens
niet naleven van de EU regels voor diensten en over de erkenning van beroepskwalificaties.
DOC 1 EN/FR/NL HTML | DOC 2 EN/FR HTML
Europese organisaties uit de gezondheidssector: oproep aan de Brexit onderhandelaars
om patiënten te beschermen
De organisaties roepen politici in de EU en het Verenigd Koninkrijk (VK) op om
overeenstemming te bereiken over:
-

coördinatie op het gebied van volksgezondheid en gegevensuitwisseling;
compatibele regelgevingskaders voor geneesmiddelen en medische apparatuur;
samenwerking bij de import en export van medicijnen en medische hulpmiddelen;
eenvoudige wederzijdse toegang tot gezondheidszorg van EU- en VK-burgers;
samenwerking tussen het VK en de EU in onderzoeksprogramma's.
DOC EN PDF

Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO): behandeling van Tsjechische
patiënten in Oostenrijks ziekenhuis
Dankzij een door het EFRO gefinancierd project kunnen nu veel meer patiënten uit Tsjechië in
een Oostenrijks ziekenhuis op minder dan een halve kilometer van de grens worden behandeld.
DOC EN HTML

3 Geneesmiddelen en medische hulpmiddelen
Europese Commissie: openbare raadpleging over de farmaceutische strategie
De Europese Commissie publiceerde haar routekaart en lanceert een online openbare
raadpleging over de farmaceutische strategie voor Europa, voorafgaand aan de publicatie van
de strategie aan het einde van het jaar. De strategie moet de beschikbaarheid van veilige en
betaalbare geneesmiddelen waarborgen en de Europese farmaceutische industrie helpen haar
innoverende en toonaangevende rol te behouden.
DOC 1 EN/FR/NL HTML | DOC 2 EN HTML | DOC 3 EN HTML
Europese Commissie: workshop met stakeholders over de farmaceutische strategie en
prijsbepaling van geneesmiddelen
De Commissie publiceerde een samenvatting van de discussies tijdens een workshop met
stakeholders over de farmaceutische strategie en prijsbepaling van geneesmiddelen.
DOC EN PDF

Europees Parlement : rapport over het geneesmiddelentekort in de EU
Het rapport benadrukt de noodzaak van een intensievere EU-respons, aangezien het probleem
is verergerd door de COVID-19-gezondheidscrisis in heel Europa. De Europese Commissie
wordt gevraagd om de farmaceutische strategie te gebruiken om de kwestie van
beschikbaarheid, toegankelijkheid en betaalbaarheid van veilige medicijnen in Europa aan te
pakken. Het rapport zal nu aan de plenaire vergadering van het Europees Parlement worden
voorgelegd.
DOC 1 EN/FR HTML | DOC 2 EN/FR/NL HTML
EP think tank : geneesmiddelentekort in de EU tijdens de uitbraak van het nieuwe
coronavirus
Dit rapport gaat in op de oorzaken van het tekort aan geneesmiddelen tijdens de COVID-19
pandemie in de Unie, en de reacties en oplossingen op Europees niveau.
DOC EN HTML
Europese Commissie: evaluatie van de wetgeving over geneesmiddelen voor zeldzame
ziekten en voor kinderen
De evaluatie bestond uit verschillende stappen, waaronder de publicatie van een routekaart,
diverse recente onderzoeken naar pediatrische geneesmiddelen en geneesmiddelen voor
weesziekten en uitgebreide raadpleging van belanghebbenden. De Europese Commissie denkt
nu na over vervolgmaatregelen.
DOC 1 EN - FR PDF | DOC 2 EN HTML
NGO's: aanbevelingen voor eerlijke geneesmiddelenprijzen
Een coalitie van twaalf Europese en internationale organisaties die zorgverzekeraars zonder
winstoogmerk, beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg, organisaties van openbaar belang
en vakbonden vertegenwoordigen, hebben aanbevelingen ontwikkeld en goedgekeurd voor
eerlijke geneesmiddelenprijzen in Europa.
DOC EN HTML
Europese Commissie: Europese strategie om de ontwikkeling, productie en toepassing
van COVID-19-vaccins te versnellen
De EU-strategie berust op twee pijlers:
de productie van vaccins in de EU en voldoende voorraden voor de lidstaten verzekeren
door middel van aankoopovereenkomsten met vaccinproducenten;
het regelgevingskader van de EU aanpassen aan de huidige urgentie en gebruikmaken van
- de bestaande flexibiliteit van de regelgeving om de ontwikkeling, goedkeuring en
beschikbaarheid van vaccins te versnellen.
-

DOC EN/FR/NL HTML
Europese Commissie: besprekingen met farmaceutische bedrijven over aankoop van
toekomstig vaccin tegen COVID-19
De Europese Commissie heeft verkennende gesprekken met verschillende farmaceutisch
bedrijven afgerond betreffende het aankopen van een potentieel vaccin tegen COVID-19. Het is
de bedoeling dat, zodra is gebleken dat een vaccin veilig en doeltreffend tegen COVID-19 is, de
Commissie zou beschikken over een contractueel kader voor de aankoop van miljoenen doses
namens alle EU-lidstaten.
DOC 1 EN/FR/NL HTML | DOC 2 EN/FR/NL HTML | DOC 3 EN/FR/NL HTML |
DOC 4 EN/FR/NL HTML
Frankrijk, Duitsland, Italië en Nederland sluiten contract voor mogelijk coronavirusvaccin
De vaccinalliantie tussen Frankrijk, Duitsland, Italië en Nederland heeft overeenstemming bereikt
met AstraZeneca over de levering van een coronavirusvaccin. Eerder deze maand sloegen
Frankrijk, Duitsland, Italië en Nederland de handen ineen om de Inclusive Vaccine Alliance te
vormen, om zo een sterkere onderhandelingspositie te krijgen in de race om een
coronavirusvaccin.
DOC 1 EN - NL HTML | DOC 2 FR HTML

Europese Commissie: stand van zaken over gezamenlijke aanbestedingen
De Commissie informeerde de lidstaten in het Health Security Committee over de stand van
zaken in verband met gezamenlijke aanbestedingen voor gezondheidsgerelateerde producten,
geneesmiddelen en seizoensgriepvaccins. Ze polste naar eventuele interesse bij de lidstaten
voor gezamenlijke aanbesteding voor immunisatie (bijv. injectiespuiten, alcohol, doekjes).
DOC EN PDF
Europese Commissie: gezamenlijke aanbesteding voor geneesmiddelen voor intensieve
zorg eenheden in voorbereiding
De Europese Commissie bereidt een gezamenlijke aanbesteding voor van een uitgebreide lijst
van geneesmiddelen voor intensieve zorg, in overleg met het Europees
Geneesmiddelenagentschap (EMA).
DOC EN PDF
Versnelde procedure voor klinische proeven met geneesmiddelen voor de behandeling of
de voorkoming van COVID-19, die uit genetisch gemodificeerde organismen (GGOs)
bestaan
Sommige vaccins en behandelingen tegen COVID-19 die onder ontwikkeling zijn vallen onder de
GGO-richtlijn van de EU. Om de ontwikkeling en autorisatie van veilige COVID-19-vaccins te
vergemakkelijken namen het EP en de Raad in een spoedprocedure een tijdelijke uitzondering
aan op bepaalde regels rond klinische testen.
DOC EN/FR/NL HTML
EMA: infrastructuur voor de 'real world' monitoring van COVID-19-behandelingen en
vaccins
EMA heeft een infrastructuur opgezet ter ondersteuning van de monitoring van de werkzaamheid
en veiligheid van COVID-19-behandelingen en vaccins bij gebruik in de dagelijkse klinische
praktijk. Dit wordt ondersteund door drie contracten voor observationeel onderzoek met
academische en particuliere partners.
DOC EN HTML
EMA: voorwaardelijke goedkeuring van het antivirale middel remdesivir
Remdesivir heeft, onder de merknaam Veklury, een voorwaardelijke handelsvergunning
ontvangen voor de behandeling van COVID-19 patiënten. Remdesivir is het eerste
geneesmiddel tegen COVID-19 dat wordt goedgekeurd. Gegevens over remdesivir werden in
een uitzonderlijk kort tijdsbestek beoordeeld door middel van een beoordelingsprocedure die
door het EMA wordt gebruikt tijdens noodsituaties op het gebied van de volksgezondheid.
DOC 1 EN HTML | DOC 2 EN HTML
Europese Commissie: remdesivir ter beschikking van lidstaten voor de behandeling van
COVID-19
De Europese Commissie ondertekende een contract met het farmaceutisch bedrijf Gilead om de
toegang tot behandelingsdoses van Veklury, de merknaam voor remdesivir, te waarborgen.
Vanaf begin augustus zullen partijen Veklury ter beschikking worden gesteld van de lidstaten en
van het VK, met coördinatie en ondersteuning door de Commissie.
DOC EN/FR/NL HTML
EMA: Internationale regulatoren verstrekken richtsnoeren voor COVID-19 gerelateerde
klinische proeven
Het EMA heeft een gezamenlijke verklaring onderschreven over de prioritering van COVID-19
klinische onderzoeken, gepubliceerd door de International Coalition of Medicines Regulatory
Authorities (ICMRA). Het is de bedoeling om de ontwikkeling en evaluatie van therapieën,
diagnostica en vaccins tegen COVID-19 te vergemakkelijken en te bespoedigen.
DOC EN HTML

Europese Commissie: steun voor de behandeling met plasma van patiënten hersteld van
COVID-19
De Europese Commissie verstrekt subsidies in de hele EU aan diensten die gemachtigd zijn om
plasma in te zamelen, voor de aankoop van apparatuur voor het afnemen van plasma van
donoren. Dit is bedoeld om de behandeling te ondersteunen van nieuwe COVID-19-patiënten.
Deze actie maakt deel uit van het instrument voor noodhulp (Emergency Support Instrument —
ESI).
DOC EN/FR/NL HTML
Europese Commissie: online raadpleging van belanghebbenden over de verbetering van
de beschikbaarheid van geneesmiddelen
Om de beschikbaarheid van geneesmiddelen goedgekeurd onder de gecentraliseerde
vergunningsprocedure te vergroten, stelde een ad-hoc werkgroep voor om een proefproject te
lanceren waarbij kandidaat-houders van een handelsvergunning worden uitgenodigd om
informatie over hun marketingintenties op vertrouwelijke basis te delen. De online raadpleging
vraagt feedback van belanghebbenden over het voorgestelde proefproject.
DOC EN HTML
VK: oproep aan farmaceutische bedrijven om producten op te slaan voor een mogelijke
'no deal'-brexit
De Britse overheid vraagt farmaceutische bedrijven om producten op te slaan voor een
mogelijke 'no deal'-brexit.
DOC EN HTML
Raad: voortgangsrapport over de voorgestelde verordening betreffende de evaluatie van
gezondheidstechnologie
Het Kroatische voorzitterschap van de Raad presenteerde een verslag over de voortgang tijdens
haar voorzitterschap van de bespreking van het voorstel voor een verordening betreffende de
evaluatie van gezondheidstechnologie.
DOC EN HTML
Europese Commissie: marktvergunning voor een vaccin tegen Ebola
De Commissie verleende het bedrijf Janssen, een bedrijf van Johnson & Johnson, een
vergunning voor het in de handel brengen van een vaccin tegen ebola. De toestemming werd
verleend in een maand, waardoor de timing van het besluitvormingsproces werd gehalveerd.
DOC EN/FR HTML
EUnetHTA: database van COVID-19-gerelateerde publicaties en output
EUnetHTA - het Europees Netwerk voor de evaluatie van gezondheidstechnologieën - lanceerde
een COVID-19-gerelateerde repository van publicaties en output. De repository verzamelt
publicaties van EUnetHTA en HTA-organisaties over testmethoden en apparaten,
behandelingsopties en andere volksgezondheidsmaatregelen die relevant zijn voor COVID-19.
DOC 1 EN HTML | DOC 2 EN HTML
4 Mededinging
Europese Commissie: vraag om feedback over toezeggingen van Aspen om prijzen voor
kankermedicijnen waarvan het octrooi is vervallen te verlagen
De Europese Commissie roept alle belanghebbenden op om opmerkingen te maken over de
toezeggingen die Aspen heeft aangeboden om de zorgen van de Commissie over excessieve
prijzen weg te nemen. Aspen stelt voor om in Europa zijn prijzen voor zes kritieke
kankermedicijnen met gemiddeld 73 % te verlagen. Daarnaast stelt Aspen voor om de levering
van deze medicijnen waarvan het octrooi is vervallen, voor een aanzienlijke periode te
garanderen.
DOC EN/FR/NL HTML

Europese Commissie: goedkeuring van de verwerving van controle over Independent
Clinical Services door Onex Corporation
Onex investeert in verschillende bedrijven inclusief productiediensten voor elektronica, medische
beeldvorming en verzekeringsdiensten. Independent Clinical Services biedt oplossingen voor
personeelsbeheer, gezondheids- en sociale zorg en personeelsdiensten aan de sectoren
gezondheidszorg, sociale zorg en biowetenschappen.
DOC EN PDF
Duitsland: bescherming van veiligheidsrelevante bedrijven in de gezondheidssector
tegen overnames van buiten de EER
De Duitse regering scherpt het nationale screeningsregime voor directe buitenlandse
investeringen aan om veiligheidsrelevante bedrijven in de gezondheidssector beter te
beschermen tegen overnames van buiten de EER, in het licht van de COVID-19-uitbraak.
DOC EN HTML
Duitsland: mededingingsautoriteit keurt fusie van ziekenhuizen goed
De Duitse mededingingsautoriteit heeft de geplande fusie van het St. Franziskus-ziekenhuis,
geëxploiteerd door de Malteser-groep in Flensburg en de somatische divisie van
Diakonissenkrankenhaus, Flensburg, onder gezamenlijk beheer goedgekeurd.
DOC EN HTML
Frankrijk: onderzoek naar exclusieve invoer van ademhalingsapparatuur in Frans-Guyana
en Frans West-Indië afgesloten
De Franse mededingingsautoriteit had een onderzoek geopend naar exclusieve importpraktijken
door de Fisher & Paykel Healthcare-groep, actief in de levering aan ziekenhuizen van
ademhalingssystemen en producten bedoeld voor patiënten met ademhalingsstoornissen, in het
bijzonder voor patiënten die lijden aan COVID-19. De mededingingsautoriteit sluit dit eerste
onderzoek nu af. De firma zal de voorwaarden voor de distributie van zijn producten
verduidelijken om de concurrentie te versterken.
DOC EN/FR HTML
Europese Commissie: Franse staatssteun voor COVID-19 gerelateerde initiatieven
goedgekeurd
De Europese Commissie heeft, in het kader van de tijdelijke kaderregeling inzake staatssteun,
een Franse regeling van 5 miljard euro goedgekeurd ter ondersteuning van onderzoek en
ontwikkeling, het testen en opschalen van infrastructuren en de productie van coronavirusrelevante producten.
DOC EN/FR HTML
Italië: procedure tegen de verkoop van een generiek geneesmiddel voor de behandeling
van hiv-infecties als remedie tegen het COVID-19-virus
De Italiaanse mededingingsautoriteit start een procedure tegen de verkoop van een generiek
geneesmiddel voor de behandeling van hiv-infecties (Kaletra), als remedie tegen het COVID-19virus.
DOC IT PDF
Italië: samenwerking tussen concurrerende apotheken bij de aan- en verkoop van
chirurgische maskers toegestaan
De Italiaanse mededingingsautoriteit staat samenwerking toe tussen concurrerende apotheken
bij de aan- en verkoop van chirurgische maskers, als speciale maatregel vanwege COVID-19.
DOC IT PDF

Italië: goedkeuring voor verkoop van chirurgische wegwerpmaskers in apotheken en
gezondheidswinkel
De Italiaanse mededingingsautoriteit keurde een regeling goed waardoor chirurgische
wegwerpmaskers in apotheken en verkooppunten voor gezondheidsproducten kunnen worden
verkocht als reactie op de COVID-19-pandemie. Dit deed zij op verzoek van de twee
belangrijkste Italiaanse verenigingen van farmaceutische groothandels.
DOC EN HTML
5 Sociaal beleid
Europees Parlement: wetgevingsresolutie over richtsnoeren voor het
werkgelegenheidsbeleid van de lidstaten
In deze resolutie stelt het Parlement, verwijzende naar de zogenoemde “algemene
ontsnappingsclausule” goedgekeurd door de Raad op 23 maart 2020, dat de lidstaten fiscale
flexibiliteit zouden moeten kunnen toepassen om hoogwaardige banen en
arbeidsomstandigheden te bevorderen en de volksgezondheid en sociale diensten te
financieren.
DOC EN/FR/NL HTML
6 e-Health
EDPS: advies over het witboek van de Commissie over "Kunstmatige intelligentie"
De Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming (EDPS) heeft een aantal bedenkingen
bij het initiatief van de Commissie. Zo bekijkt het met scepsis de industrie-georiënteerde
benadering, met als doel een versneld breed gebruik van AI te bevorderen, bv. in
overheidsdiensten. De stelling dat de technologie al rijp is voor grootschalige toepassing in de
gezondheidssector wordt volgens de EDPS niet onderbouwd en dergelijke verklaringen
vergrootten het risico van "blinde" toepassing.
DOC EN PDF
Europese Commissie: mededeling en werkdocument over twee jaar toepassing van de
algemene verordening gegevensbescherming
Volgens de mededeling hanteren de lidstaten verschillende benaderingen bij het vaststellen van
afwijkingen van het algemene verbod op het verwerken van persoonsgegevens voor
gezondheids- en onderzoeksdoeleinden. Daarom wil de Commissie steun verlenen aan de
invoering van gedragscodes die tot een meer consistente aanpak op dit gebied moeten
bijdragen en de grensoverschrijdende verwerking van persoonsgegevens moeten
vergemakkelijken.
DOC 1 EN HTML | DOC 2 EN/FR/NL HTML
Joint Action (JA) om de verschillen in de regels voor gegevensbescherming in de
gezondheidssector aan te pakken
Een gezamenlijke actie (Joint Action-JA) van de lidstaten moet de verschillen in de nationale
uitvoering van de algemene verordening gegevensbescherming (AVG) in de gezondheidssector
aanpakken. De JA werd opgericht in het kader van het Europees gezondheidsprogramma 2020.
DOC EN HTML
Europese Commissie: stappen naar een interoperabiliteitsoplossing voor mobiele
opsporings- en waarschuwingsapps
De Commissie nam een uitvoeringsbesluit aan ter ondersteuning van het opzetten van een
vrijwillige gateway-dienst om de interoperabiliteit van apps voor het traceren van contacten en
waarschuwingsapps te vergemakkelijken. Dit bestaat uit een interface om op een veilige manier
relevante pseudo-geanonimiseerde informatie van nationale contactopsporings- en
waarschuwingsapps te ontvangen en beschikbaar te stellen tussen lidstaten die besluiten er
gebruik van te maken.
DOC 1 EN HTML | DOC 2 EN/FR/NL HTML

e-Health netwerk: technische specificaties voor de uitwisseling van informatie tussen
nationale contacttraceringapps
De lidstaten hebben overeenstemming bereikt over een reeks technische specificaties voor de
veilige uitwisseling van informatie tussen nationale contacttraceringsapps met een
gedecentraliseerde architectuur. Het overgrote deel van de traceringsapps die momenteel in de
EU worden gebruikt of binnenkort worden gelanceerd, maakt hiervan gebruik.
DOC 1 EN/FR/NL HTML | DOC 2 EN PDF
Raad: onderhandelingsmandaat over de oprichting van het Europees kenniscentrum op
het gebied van cyberbeveiliging
De Raad bepaalde haar mandaat om met het Europees Parlement te onderhandelen over de
voorgestelde verordening tot oprichting van het Europees kenniscentrum voor industrie,
technologie en onderzoek op het gebied van cyberbeveiliging en het netwerk van nationale
coördinatiecentra. Het garanderen van cyberveiligheid van toepassingen in de
gezondheidssector maakt hier ook deel van uit.
DOC EN PDF
Europese Commissie: resultaten van de publieke raadpleging over de Europese
gegevensstrategie
Het doel van de raadpleging was om meningen te verzamelen over de Europese
gegevensstrategie en om input te verkrijgen voor verschillende geplande initiatieven met
betrekking tot de toegang tot en het hergebruik van gegevens, waaronder met name een
wetgevingskader voor gemeenschappelijke Europese gegevensruimten en een
uitvoeringsbesluit betreffende een lijst van hoogwaardige datasets. De strategie heeft ook
betrekking op gezondheidsgegevens.
DOC EN HTML
EFRO: Virtuele realiteit ingezet in de gezondheidszorg in Duitsland
Het door het EFRO gefinancierde 'Healthy Reality'-project van Duitsland onderzoekt hoe
augmented en virtual reality kunnen worden gebruikt om de gezondheidszorg te verbeteren.
Nieuwe behandelingen, therapieën en onderwijsmethoden behoren tot de gebieden die worden
onderzocht.
DOC EN HTML

7 Economisch beleid
Europese Commissie: verslag over de gevolgen van demografische veranderingen
In dit verslag worden de aanjagers van demografische veranderingen gepresenteerd en de
gevolgen daarvan in heel Europa. De uitdagingen voor de gezondheidszorg worden hierin ook
besproken.
DOC EN/FR/NL HTML
Europese Commissie: convergentieverslag 2020
In de convergentieverslagen wordt onderzocht of lidstaten voldoen aan de noodzakelijke
voorwaarden om de eenheidsmunt in te voeren. Het rapport vermeldt onder meer de nationale
uitgaven voor gezondheidszorg die verband houden met de gezondheidscrisis en volgt de
activering van de "ontsnappingsclausule" in het stabiliteits- en groei pact op, die is geactiveerd
om te voorzien in de dringende behoeften tijdens de pandemie.
DOC EN HTML
Europese Commissie: Europese economische vooruitzichten, zomer 2020
Het verslag behandelt, onder meer, de publieke uitgaven voor gezondheidszorg en de
weerbaarheid van gezondheidssystemen in het kielzog van de pandemie.
DOC EN HTML

8 EU financiering
Europese Raad: EU-leiders bereiken overeenstemming over de langetermijnbegroting
voor 2021-2027 en het herstelplan
Op de bijzondere Raad die gehouden werd van 17 tot 21 juli 2020, bereikten de staatshoofden
en regeringsleiders een akkoord over het herstelplan en het meerjarig financieel kader (MFK)
voor 2021-2027. Volgende budgetten voor 2021-2027 zijn relevant voor gezondheidszorg :
- ESF+, dat ondersteuning biedt voor sociale inclusie en armoedebestrijding en voor bijscholing
van werknemers, waaronder gezondheidswerkers. Dit programma is een samenvoeging is van
het Europees Sociaal Fonds en een aantal andere specifieke programma's;
Dit programma is een samenvoeging is van het Europees Sociaal Fonds en een aantal andere
specifieke programma's;
- Horizon Europa, het Europees programma voor onderzoek, ontwikkeling en innovatie;
- Digitaal Europa, dat ook initiatieven op het vlak e-health financiert;
- het InvestEU Fonds waarmee ook investeringen in de gezondheidssector kunnen gefinancierd
worden;
- RescEU, het EU-mechanisme voor civiele bescherming;
- EU4Health, het nieuwe gezondheidsprogramma.
DOC 1 EN/FR/NL HTML | DOC 2 EN/FR/NL HTML | DOC 3 EN PDF | DOC 4
EN HTML
Europees Parlement: resolutie over het politiek akkoord van de Europese Raad over het
meerjarig financieel kader 2021-2027
Het EP verwerpt het politieke akkoord over het MFK 2021-2027 in zijn huidige vorm. Het
Parlement is bijvoorbeeld van mening dat de voorgestelde bezuinigingen op gezondheids- en
onderzoeksprogramma’s gevaarlijk zijn nu er een wereldwijde pandemie aan de gang is en staat
erop dat gerichte verhogingen plaatsvinden voor verschillende programma’s, waaronder dat in
verband met het gezondheid.
DOC EN/FR/NL HTML
European Parliamentary Research Service: diepgaande analyse van het
Commissievoorstel voor het MFK 2021-2027
De studiedienst van het parlement publiceerde een diepgaande analyse van het
Commissievoorstel voor het MFK 2021-2027.
DOC EN PDF
EIB: pan-Europees garantiefonds in reactie op de COVID-19-crisis
De EIB keurt een pan-Europees garantiefonds van 25 miljard euro goed als reactie op de
COVID-19-crisis. De EIB-groep maakt ook gebruik van bestaande financiële instrumenten die
worden gedeeld met de Europese Commissie - voornamelijk de InnovFin Infectious Disease
Finance Facility - om projecten te financieren die werken aan het stoppen van de verspreiding
van het coronavirus, het vinden van een remedie en het ontwikkelen van een vaccin. De EIBgroep zal noodmaatregelen ondersteunen om dringende infrastructuurverbeteringen en
apparatuurbehoeften in de gezondheidssector te financieren.
DOC EN/FR HTML
Europese Commissie: Coronavirus Global Response
Dit initiatief werd gelanceerd door de voorzitter van de Europese Commissie Ursula von der
Leyen om wereldwijd universele toegang tot betaalbare vaccinatie, behandeling en testen op het
coronavirus te garanderen; om de gezondheidssystemen te versterken en het economisch
herstel in 's werelds meest kwetsbare regio's te ondersteunen. Van de 15,9 miljard euro die
sinds 4 mei is opgehaald, is 11,9 miljard euro toegezegd door de lidstaten, de Commissie en de
Europese Investeringsbank.
DOC EN/FR HTML

Europese Commissie: financiering van onderzoeksprojecten om de coronaviruspandemie
aan te pakken
Als reactie op de aanhoudende coronaviruspandemie trekt de Commissie 128 miljoen euro uit
om 23 nieuwe onderzoeksprojecten te ondersteunen. De financiering in het kader van het
onderzoeks- en innovatieprogramma van de EU “Horizon 2020” maakt deel uit van de
toezegging van de Commissie van 1,4 miljard euro voor het initiatief “wereldwijde
coronarespons”.
DOC EN/FR/NL HTML
Medefinanciering van 100 miljoen voor ontwikkeling en wereldwijde productie van COVID19-vaccins
De 'Coalition for Epidemic Preparedness Innovations' (CEPI), een wereldwijd partnerschap dat in
2017 is opgericht om vaccins te ontwikkelen om toekomstige epidemieën te voorkomen, heeft
een oproep gedaan om de snelle ontwikkeling en wereldwijde productie van COVID-19-vaccins
te ondersteunen. De EU zal de oproep medefinancieren met 100 miljoen euro.
DOC EN HTML
EIB: lening tot 100 miljoen euro voor de ontwikkeling en productie van COVID-19-vaccins
De Europese Investeringsbank (EIB) en BioNTech hebben een
schuldfinancieringsovereenkomst van 100 miljoen euro gesloten ter ondersteuning van de
ontwikkeling van BNT162, het COVID-19-vaccinprogramma van het bedrijf.
DOC EN/FR HTML
Europese Commissie: EU-financiering voor COVID-19 gerelateerd vervoer van medische
goederen, medische teams en patiënten
EU-landen kunnen via het instrument voor noodhulp extra financiering aanvragen voor het
vervoer van essentiële goederen, medische teams en coronapatiënten. Dit komt bovenop de
steun die reeds beschikbaar is via het EU-mechanisme voor civiele bescherming en de eerder
via rescEU geleverde beschermingsmiddelen.
DOC EN/FR/NL HTML
Europese Commissie: aanpassingen aan operationele programma's voor cohesiebeleid
goedgekeurd
De aanpassingen werden goedgekeurd onder het Coronavirus Response Investment Initiative
(CRII). Hierdoor is het gemakkelijker om de EU-fondsen te gebruiken om de gevolgen van de
coronaviruspandemie te bestrijden. De meeste EU-landen hebben reeds gebruik gemaakt van
de flexibiliteit waarin de CRII voorziet. De wijzigingen omvatten onder meer het versterken van
de steun voor het gezondheidssysteem en medisch onderzoek.
DOC 1 EN HTML | DOC 2 EN/FR/NL HTML | DOC 3 EN HTML | DOC 4 EN HTML
DOC 5 EN HTML | DOC 6 EN HTML | DOC 7 EN HTML | DOC 8 EN HTML | DOC 9 EN HTML

Europese Commissie: financiering voor regionale ziekenhuizen voor dringende
geneeskundige hulp in Roemenië
De Europese Commissie heeft een investering uit het Europees Fonds voor Regionale
Ontwikkeling (EFRO) goedgekeurd voor de bouw van twee regionale ziekenhuizen voor
dringende geneeskundige hulpverlening in Roemenië.
DOC 1 EN HTML | DOC 2 EN HTML
Europese Commissie: financiering van 24-uurs angiografielaboratorium in Letland
Dit laboratorium is opgezet met EFRO-financiering in het Letse Daugavpils Regional Hospital.
Het is de bedoeling om mensen met een risico op een hartaanval sneller een levensreddende
behandeling te kunnen geven.
DOC EN HTML

Europese Commissie: opleiding van een multidisciplinaire pool van zorgprofessionals die
de Intensive Care Units (ICU) ondersteunen
De Commissie financiert, met 2,5 miljoen euro uit het Emergency Support Instrument, de
opleiding van een multidisciplinaire pool van zorgprofessionals die de Intensive Care Units (ICU)
ondersteunen en bijstaan in tijden van nood als gevolg van de COVID-19-pandemie. Dit
programma zal gelijkmatig geïmplementeerd worden in de hele EU.
DOC EN HTML
EIB: lening van 2 miljard euro voor de gezondheidszorg in Italië
De Europese Investeringsbank (EIB) financiert hiermee projecten ter ondersteuning van
ziekenhuizen. De lening dekt ongeveer twee derde van de kosten waarin het decreet voor de
heropleving van het gezondheidszorgsysteem voorziet. Dit is een van de grootste operaties ooit
van de EIB in Europa.
DOC EN/FR HTML

9 Hof van Justitie van de Europese Unie
Conclusie van de advocaat-generaal: de aan farmaceutische groep Lundbeck opgelegde
boete dient te worden gehandhaafd
Zaak C-591/16P gaat over schikkingen van octrooigeschillen voor een antidepressivum in
overeenkomsten tussen het initiërende farmaceutische bedrijf Lundbeck met meerdere
fabrikanten van generieke geneesmiddelen. Die hadden volgens de Europese Commissie het
doel om de toetreding van de generieke variant tot de markt te verhinderen of te vertragen.
Lundbeck betwistte echter de vaststellingen van de Commissie en het Gerecht. De advocaatgeneraal stelt in zijn conclusie voor om de hogere voorziening in haar geheel af te wijzen.
DOC 1 EN - FR PDF | DOC 2 EN/FR/NL HTML
Arrest: verstrekking van gratis monsters van geneesmiddelen aan apothekers
Farmaceutische bedrijven mogen aan apothekers geen gratis monsters verstrekken van
geneesmiddelen die alleen op recept verkrijgbaar zijn. De EU-wetgeving verbiedt echter niet de
distributie aan apothekers van gratis monsters van geneesmiddelen waarvoor geen recept
vereist is.
DOC 1 EN - FR PDF | DOC 2 FR/NL HTML
Arrest: territoriale beperking van de wettelijke aansprakelijkheidsverzekering in een
overeenkomst tussen een fabrikant van medische hulpmiddelen en een
verzekeringsmaatschappij
In het arrest in zaak C-581/18 heeft het Hof geoordeeld dat het algemene verbod van
discriminatie op grond van nationaliteit niet van toepassing is op een clausule in een
overeenkomst tussen een verzekeringsmaatschappij en een fabrikant van medische
hulpmiddelen die de geografische reikwijdte van de dekking van de wettelijke
aansprakelijkheidsverzekering voor die hulpmiddelen beperkt tot schadegevallen die zich
voordoen op het grondgebied van één enkele lidstaat.
DOC 1 EN - NL - FR PDF | DOC 2 EN/FR/NL HTML
Arrest: staatssteunregels niet van toepassing op ziektekostenverzekeringsinstanties die
onder staatstoezicht staan
Het Hof bevestigt in zijn arrest in de zaken C-262/18P en C-271/18P het besluit van de
Europese Commissie. Daarmee heeft het Hof zijn rechtspraak bevestigd dat de
staatssteunregels niet van toepassing zijn op ziektekostenverzekeringsinstanties die onder
staatstoezicht staan in het kader van een socialezekerheidsstelsel dat een sociaal oogmerk
heeft en het solidariteitsbeginsel ten uitvoer legt.
DOC 1 EN - NL - FR PDF | DOC 2 EN/FR/NL HTML

10 Publicaties
OSE: Ongelijkheden in toegang tot gezondheidszorg in België
Dit rapport – opgesteld in opdracht van het Belgisch Nationaal Instituut voor Ziekte- en
Invaliditeitsverzekering (RIZIV) – analyseert de kenmerken van personen die de grootste
moeilijkheden ondervinden om toegang te krijgen tot noodzakelijke gezondheidszorg, het
beschrijft voor welke gezondheidsdiensten en producten de meeste financiële belemmeringen
zijn, analyseert de belangrijkste toegangsdrempels en doet beleidsaanbevelingen.
DOC 1 EN PDF | DOC 2 FR - NL PDF | DOC 3 EN PDF
OSE: Waarom werd residentiële zorg voor ouderen in bijna alle landen zo zwaar getroffen
door COVID-19?
In veel landen was residentiële zorg voor ouderen niet voorbereid op een
volksgezondheidscrisis. Als gevolg hiervan varieert aantal verpleeghuisbewoners in het totale
aantal sterfgevallen van 24% in Hongarije tot 82% in Canada. De auteurs van deze Opinion
Paper stellen dat dit het tragisch bewijs is van hoe leeftijdsdiscriminatie de benadering van zorg
aantast. Het document bespreekt wat er in de residentiële zorg is gebeurd, waarom het is
gebeurd en wat er moet gebeuren.
DOC EN PDF
Eurofound: At your service - Working conditions of interactive service workers
Deze beleidsnota gaat in op de arbeidsomstandigheden van werknemers in de dienstverlening
die rechtstreeks in contact staan met de ontvangers van de diensten, zoals cliënten, patiënten,
leerlingen. Het onderzoekt hun baankwaliteit in vergelijking met de gemiddelde werknemer. In
het licht van de COVID-19-pandemie wordt speciale aandacht besteed aan de subgroep van
werknemers in de gezondheidssector.
DOC EN HTML
Oxford: Wereldwijde directory voor COVID-19-beleidstrackers en enquêtes
De Oxford COVID-19 'Supertracker', is een kompas om beleidsmakers en belanghebbenden te
helpen om beleidsveranderingen en hun impact op de pandemie in het VK, Europa en de rest
van de wereld te volgen en te evalueren.
DOC EN HTML
EU Parliament think tank: EU volksgezondheidsbeleid
Dit document legt de rol van het volksgezondheidsbeleid op het niveau van de EU uit en
onderzoekt een reeks initiatieven die zouden kunnen worden genomen om de gezondheidszorg
in Europa te versterken. In de context van het Frans-Duitse voorstel dat de EU een vorm van
'gezondheidssoevereiniteit' zou moeten verwerven, wordt gekeken naar de mogelijkheid om een
meer omvattende visie op het volksgezondheidsbeleid te ontwikkelen.
DOC EN HTML
ILO: COVID-19 en sociale bescherming in Europa en Centraal Azië
Deze discussienota behandelt beleidsmaatregelen op het gebied van sociale bescherming,
waaronder gezondheidsbescherming, die overheden hebben genomen om de gevolgen van de
inperkingsmaatregelen in antwoord op de pandemie voor welzijn en economie te verzachten.
DOC EN HTML
HEPL: serie artikels over EU-gezondheidswetgeving en -beleid
Health, Economic, Policy and Law (HEPL) publiceerde een reeks artikels over EUgezondheidswetgeving en -beleid, waaronder
-

EU-gezondheidswetgeving en -beleid: vormgeving van een toekomstige
onderzoeksagenda;

-

Beoordeling van de mogelijke gevolgen voor de gezondheid van de toekomstige
relatieovereenkomst tussen het VK en de EU: analyse van de onderhandelingsstandpunten;
De implementatie van de regels van de EU voor grensoverschrijdende zorg: op weg naar
convergentie?
Niet beschermend noch geharmoniseerd: de grensoverschrijdende regulering van medische
hulpmiddelen in de EU;
Buitensporige prijzen in de farmaceutische industrie: een nieuw touw aan de boeg van het
EU-mededingingsrecht;
De rol van het EU-mededingingsrecht in de gezondheidszorg en het concept ‘onderneming’;
Gezondheid, federalisme en de EU: lessen uit vergelijkend federalisme over de Europese
Unie.
DOC 1 EN HTML | DOC 2 EN HTML | DOC 3 EN HTML | DOC 4 EN HTML | DOC 5 EN HTML
DOC 6 EN HTML | DOC 7 EN HTML

Artikel: The European Union as an opportunity: structures and uses of European soft law
in French, Austrian and Irish e-Health policies
Dit artikel, gepubliceerd in West European Politics, onderzoekt het belang van Europese soft law
aan de hand van de processen waarmee de Europese Unie (EU) de binnenlandse politiek en het
beleid in de e-health-sector in Frankrijk, Oostenrijk en Ierland beïnvloedt.
DOC EN HTML
Artikel: Speak softly and carry a big stick: hardening soft governance in EU energy and
health policies
Het artikel, gepubliceerd in het Journal of Environmental Policy & Planning, onderzoekt welke
mechanismen worden gebruikt om de soft-governance-kaders te versterken; wat de verschuiving
drijft naar zachte bestuurskaders die ‘hardere’ elementen bevatten en welke lessen hieruit
kunnen worden getrokken.
DOC EN HTML
Boekhoofdstuk: Effects of Patient Mobility on Healthcare Systems: A Dynamic
Performance Management View
In dit hoofdstuk wordt het fenomeen van patiëntenmobiliteit ingekaderd in de theorie van
management in de publieke sector en worden kwantitatieve simulaties van alternatief beleid
voorgesteld.
DOC EN HTML
Corporate Europe Observatory : Meer privé dan publiek: de manieren waarop Big Pharma
het Innovative Medicines Initiative (IMI) domineert
In dit rapport wordt de vraag gesteld of het gezondheidsonderzoek van IMI echt tastbare
voordelen voor de burger oplevert, zoals betere toegang tot gezondheidsinnovaties, of dat het
eerder gericht is op het verbeteren van het concurrentievermogen van de grootste
farmaceutische bedrijven.
DOC EN HTML
OBS: De veerkracht van gezondheidsstelsels versterken: sleutelconcepten en strategieën
(2020)
Deze beleidsnota van het European Observatory on Health Systems and Policies (OBS)
identificeert strategieën om de veerkracht te vergroten en brengt deze in kaart bij de
belangrijkste functies van gezondheidssystemen.
DOC EN HTML
OBS: How to enhance the integration of primary care and public health? Approaches,
facilitating factors and policy options (2020)
Deze policy brief onderzoekt hoe eerstelijnszorg en volksgezondheid kunnen worden
samengebracht om de gezondheid van patiënten en bevolking te verbeteren. Het beschrijft de

soorten initiatieven die zijn ondernomen; geeft voorbeelden van dergelijke initiatieven in Europa
en daarbuiten en vat de factoren samen die de integratie van eerstelijnszorg en volksgezondheid
kunnen helpen versterken of belemmeren.
DOC EN HTML
OBS: COVID-19 Health System Response Monitor: cross-country analyses
(momentopnamen van beleid)
De COVID-19 Health System Response Monitor bevat nu ook cross-country analyses van de
reacties van de gezondheidssystemen waaronder:
- Hoe verschillen de COVID-19-testcriteria van land tot land?
- Hoe creëren landen extra bedden en ICU-capaciteit?
- Hoe laten landen de rest van het gezondheidssysteem functioneren?
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11 Allerlei
Europese Commissie: ideeën om de internationale handel in gezondheidsproducten te
vergemakkelijken
Tijdens de Ottawa Group-bijeenkomst van 13 gelijkgestemde partners van de
Wereldhandelsorganisatie (WTO) op 15 juni presenteerde EU-handelscommissaris Phil Hogan
de ideeën van de Europese Commissie voor een internationaal initiatief om de handel in
gezondheidsproducten te vergemakkelijken.
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23 lidstaten: overeenkomst voor de beëindiging van intra-EU bilaterale
investeringsverdragen
23 lidstaten ondertekenden een overeenkomst voor de beëindiging van intra-EU bilaterale
investeringsverdragen ("beëindigingsovereenkomst"). Deze overeenkomst geeft uitvoering aan
het arrest Achmea van het Europese Hof van Justitie van maart 2018. Achmea is een
zorgverzekeraar gevestigd in Nederland die activiteiten in het kader van de verplichte
ziekteverzekering in Slowakije had ontplooid. Het Hof oordeelde dat arbitrageclausules tussen
investeerders en staten in bilaterale investeringsverdragen binnen de EU onverenigbaar zijn met
de EU-Verdragen.
DOC 1 EN HTML | DOC 2 EN HTML
Europees Parlement en Raad: nieuwe regels rond collectieve vorderingen tot
schadevergoeding
Het Europees Parlement en onderhandelaars van de Raad kwamen tot een overeenkomst over
de nieuwe regels rond collectieve vorderingen tot schadevergoeding. Deze regels zouden de
consumenten in alle lidstaten het recht geven om samen rechtszaken rond massaschade aan te
spannen. Collectieve vordering wordt toegelaten in zaken rond misdrijven door verstrekkers, met
inbegrip van verstrekkers in de gezondheidszorg.
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