
  
Nieuws over gezondheidszorg uit Europa 

 
Nieuwsbrief nr. 60 - Herfst 2021  

 

 
 
 
 
  

1  Volksgezondheid  
 

 Europees Parlement (EP): verordening inzake ernstige grensoverschrijdende bedreigingen van 
de gezondheid 

 Europese Commissie: EU-autoriteit voor paraatheid en respons inzake noodsituaties op 
gezondheidsgebied (HERA) 

 Europese Commissie: vooraankondiging van de EU FAB-oproep, onderdeel van de industriële 
dimensie van HERA 

 EP: Resolutie over transparantie in de EU bij de ontwikkeling, aankoop en distributie van COVID-
19-vaccins en over HERA 

 Europarlementariërs van de Verts/ALE fractie dienen een zaak in bij het Europees Hof van 
Justitie om toegang tot informatie over vaccincontracten te claimen 

 19 NGO's uit de gezondheidssector: HERA moet prioriteit geven aan het algemeen belang, 
verantwoording afleggen aan de burgers en zorgen voor eerlijke en betaalbare toegang tot 
medische hulpmiddelen 

 EPHA: HERA voor de volksgezondheid of vermomd industrieel beleid?  

 EXPH: advies over ondersteuning van de geestelijke gezondheid van gezondheidswerkers en 
andere essentiële werknemers 

 Eurofound: COVID-19: een keerpunt voor convergentie op het gebied van gezondheid en 
gezondheidszorg in de EU?  

 Europese Commissie: stappenplan voor de uitvoering van het Europees kankerbestrijdingsplan 

 
 

2  Geneesmiddelen en medische hulpmiddelen  
 

 Raad: groen licht voor nieuwe regels voor de beoordeling van gezondheidstechnologieën 

 Europese Commissie: openbare raadpleging over de herziening van de 
geneesmiddelenwetgeving 

 Europese Commissie: gefaseerde uitrol van de nieuwe verordening inzake medische 
hulpmiddelen voor in-vitrodiagnostiek  

 EP: verslag over de farmaceutische strategie voor Europa 

 Raad en EP: akkoord over de versterking van de rol van het Europees 
Geneesmiddelenagentschap (EMA) 

   
 

3  e-Health  
 

 EP: voorstel van richtlijn voor een hoog gemeenschappelijk niveau van cyberbeveiliging in de 



hele Unie 

 Raad van de EU: algemene oriëntatie over de Data Governance Act (DGA) aangenomen 

 EuroHPC: nieuwe supercomputer ingehuldigd 

 EP: studie over de uitwisseling van persoonsgegevens na het Schrems II-arrest 

 EP: ontwerpverslag over kunstmatige intelligentie in een digitaal tijdperk 

 
 

4  Sociaal beleid  
 

 Europese Commissie: studie naar de impact van de COVID-19-pandemie op de ultraperifere 
regio's 

 Raad: jaarverslag van het Comité voor sociale bescherming (SPC) aangenomen 

 EP: Resolutie over het werkgelegenheids- en sociaal beleid van de eurozone, 2021 

 België en Spanje: voorstel voor een waarschuwingsmechanisme voor sociale 
onevenwichtigheden in het kader van het 'Europees Semester'  

 EP: resolutie over de invoering van een Europese socialezekerheidspas (ESSP) ter verbetering 
van de digitale handhaving van socialezekerheidsrechten en billijke mobiliteit 

 Europese Commissie: Groep op hoog niveau over de toekomst van sociale bescherming en van 
de verzorgingsstaat 

 
 

5  Economisch beleid   
 

 Europese Commissie: elfde rapport over verscherpt toezicht op de economische ontwikkelingen 
en het beleid in Griekenland  

 ESM: evaluatierapport van de financiële hulp verstrekt aan Griekenland 

 
 

6  Mededinging  
 

 Europese Commissie: voorlopige maatregelen om schade aan de concurrentie te voorkomen na 
de voortijdige overname van GRAIL door Illumina 

 Europese Commissie: onderzoek naar markttrends in de gezondheidszorg en sociale huisvesting 
en de implicaties voor de toepassing van de EU staatssteun regels 

 
 

7  EU-financiering  
 

 Europese Commissie: herstelbijstand verleend voor cohesie en de regio's van Europa (REACT-
EU) 

 Europese Commissie: steun voor de behandeling van COVID-19 patiënten in Roemenië 

 Europese Commissie: herstel- en veerkrachtplannen goedgekeurd 

 
 

8  Inbreukprocedures  
 

 België, Cyprus en Ierland: evenredigheidstoets vóór de vaststelling van nieuwe 
beroepsreglementering 



 
 

9  Hof van Justitie van de Europese Unie  
 

 Arrest: toepassing van de arbeidstijdenrichtlijn voor een werknemer die tijdens zijn wachtdienst 
een zelfstandige beroepsactiviteit uitoefent 

 Arrest: de toepassing van het begrip "verzekerde" in de richtlijn betreffende 
grensoverschrijdende gezondheidszorg (2011/24/EU) voor een pensioengerechtigde die niet 
woont in de lidstaat die zijn pensioen uitkeert 

 Conclusie van de advocaat-generaal: verplichting om te beschikken over een 
ziektekostenverzekering voor wie gebruik maakt van zijn recht op vrij verkeer 

 
 

10  Publicaties 
 

 EOHSP: Veerkracht van zorgstelsels tijdens COVID-19: lessen om ze beter opnieuw op te 
bouwen 

 EOHSP: Europese steun voor verbetering van gezondheids- en zorgstelsels 

 EOHSP: Gebruik van digitale gezondheidstools in Europa: voor, tijdens en na COVID-19 

 Eurohealth: COVID-19 en de mogelijkheid om het bestuur van het gezondheidssysteem te 
versterken 

 OSE: Wegwerken van de ongelijkheden in de financiële toegang tot gezondheidszorg. Analyse 
van een bevraging van experts en belanghebbenden 

 ESPN: Sociale bescherming en -inclusie: een analyse van beleidsreacties op de COVID-19-crisis in 
35 landen  

 FoE: Een pad uitstippelen voor zeldzame ziekten in de Europese ruimte voor 
gezondheidsgegevens 

 WHO-Europa: kunnen mensen de gezondheidszorg betalen? Nieuw bewijs over financiële 
bescherming in Spanje (2021) 

 Transfer: Integratie van transnationale processen in de analyse van het opkomende Europese 
gezondheidszorgsysteem 

 Boek: Het samenspel van wereldwijde standaarden en de EU-geneesmiddelenregelgeving: De 
Internationale Raad voor Harmonisatie 

 OESO: Gezondheid in een oogopslag 2021 

 
 

11  Allerlei  
 

 EHFG 2021: Rise like a phoenix – Gezondheid centraal in een veerkrachtige toekomst voor 
Europa 

 Europese Commissie: werkprogramma 2022 

 WHO-Europa: aanbevelingen van de Pan-Europese Commissie voor gezondheid en duurzame 
ontwikkeling  

 EP: Resolutie met het oog op de twaalfde Ministeriële Conferentie van de 
Wereldhandelsorganisatie (WTO)  

 Gezamenlijk communiqué van de ministers van Financiën en Volksgezondheid van de G20 

 



  

1  Volksgezondheid 
 

 

Europees Parlement (EP): verordening inzake ernstige grensoverschrijdende bedreigingen van 
de gezondheid  
Het Parlement nam haar standpunt aan over het voorstel van verordening inzake ernstige 
grensoverschrijdende bedreigingen van de gezondheid (COM(2020) 727 final). Het roept onder 
meer op tot meer samenwerking en transparantie bij gezamenlijke aanbestedingen voor 
medische tegenmaatregelen. 
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Europese Commissie: EU-autoriteit voor paraatheid en respons inzake noodsituaties op 
gezondheidsgebied (HERA)  
De Commissie lanceerde haar voorstel voor een EU-autoriteit voor paraatheid en respons 
inzake noodsituaties op gezondheidsgebied (Health Emergency Preparedness and Response 
Authority — HERA) om noodsituaties op gezondheidsgebied te voorkomen, op te sporen en er 
snel op te reageren. 
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Europese Commissie: vooraankondiging van de EU FAB-oproep, onderdeel van de industriële 
dimensie van HERA  
De Commissie heeft de vooraankondiging gepubliceerd, waarin fabrikanten van vaccins en 
geneesmiddelen voorlopige informatie krijgen over de EU FAB-oproep, die gepland staat voor 
begin 2022. Het doel van EU FAB is om een netwerk van 'altijd warme' productiecapaciteiten 
voor productie van vaccins en medicijnen op te richten die kunnen worden geactiveerd in geval 
van toekomstige crises. EU FAB zal een belangrijk onderdeel vormen van de industriële 
dimensie van de European Health Emergency Preparedness and Response Authority (HERA). 
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EP: Resolutie over transparantie in de EU bij de ontwikkeling, aankoop en distributie van 
COVID-19-vaccins en over HERA   
Het Parlement spreekt zijn diepe teleurstelling uit over het gebrek aan transparantie bij de 
ontwikkeling, aankoop en distributie van COVID-19-vaccins. Het Parlement vraagt een 
wetgevingsvoorstel over de toekomstige gezamenlijke aanbestedingen voor vaccins, 
behandelingen tegen COVID-19 en behandelingen van weesziekten, met duidelijke bepalingen 
inzake transparantie en de verdeling van bevoegdheden tussen de actoren. Het Parlement uit 
eveneens kritiek op het feit dat de nieuwe Europese Autoriteit voor paraatheid en respons 
inzake noodsituaties op gezondheidsgebied (HERA) niet is opgericht als een volwaardig 
onafhankelijk agentschap dat belast is met de bescherming van het algemeen belang. 
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Europarlementariërs van de Verts/ALE fractie dienen een zaak in bij het Europees Hof van 
Justitie om toegang tot informatie over vaccincontracten te claimen  
Vijf Europarlementariërs van de Verts/ALE fractie dienen een zaak in bij het Europees Hof van 
Justitie waarin ze transparante toegang tot informatie over de vaccincontracten tussen de 
Europese Commissie en vaccinfabrikanten claimen. 
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https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2020/0322(COD)&l=en
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0449_EN.html
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_21_4672
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:467537-2021:TEXT:EN:HTML
https://www.eureporter.co/health/2021/09/21/hera-first-step-towards-the-establishment-of-eu-fab-a-network-of-ever-warm-production-capacities/
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0435_EN.html
https://www.greens-efa.eu/en/article/press/vaccine-contracts-transparency


 

19 NGO's uit de gezondheidssector: HERA moet prioriteit geven aan het algemeen belang, 
verantwoording afleggen aan de burgers en zorgen voor eerlijke en betaalbare toegang tot 
medische hulpmiddelen  
19 organisaties die patiënten, consumenten, gezondheidswerkers en het maatschappelijk 
middenveld vertegenwoordigen hebben een gezamenlijke brief geschreven aan de bevoegde 
Europese Commissaris, Kyriakides, en aan de gezondheidsattachés van de permanente 
vertegenwoordigingen van de lidstaten over HERA. Ze dringen er op aan dat HERA het 
algemeen belang voorop zou stellen, verantwoording zou afleggen aan burgers, en zorgen voor 
eerlijke en betaalbare toegang tot medische hulpmiddelen. 
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EPHA: HERA voor de volksgezondheid of vermomd industrieel beleid?   
Volgens deze opinie van de European Public Health Alliance (EPHA) moet HERA verder gaan dan 
het aanbieden van voorschotten aan bedrijven, om ervoor te zorgen dat het niet wordt gezien 
als verhuld industrieel beleid en om zijn missie op het gebied van de volksgezondheid te 
dienen. EU-infrastructuur zonder winstoogmerk moet volgens de auteur prioriteit krijgen. 
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EXPH: advies over ondersteuning van de geestelijke gezondheid van gezondheidswerkers en 
andere essentiële werknemers  
Het onafhankelijk panel van deskundigen over effectieve manieren om in gezondheid te 
investeren (EXPH) publiceerde haar advies over ondersteuning van de geestelijke gezondheid 
van gezondheidswerkers en andere essentiële werknemers. 
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Eurofound: COVID-19: een keerpunt voor convergentie op het gebied van gezondheid en 
gezondheidszorg in de EU?  
Uit de bevindingen van deze studie blijkt dat de gezondheid van de EU-burgers van 2008 tot 
2019 in het algemeen is verbeterd en dat de lidstaten naar elkaar toe zijn gaan groeien op het 
gebied van gezondheidsresultaten, maar dat de verschillen in overheidsuitgaven en 
verstrekking van gezondheidsdiensten steeds groter werden. De COVID-19-pandemie zorgde 
voor verdere divergentie. De auteurs benadrukken dat een Europese gezondheidsunie idealiter 
ook convergentie van gezondheids- en gezondheidsindicatoren in haar lidstaten mogelijk zou 
maken. 

 
 DOC  EN  HTML     

 

Europese Commissie: stappenplan voor de uitvoering van het Europees 
kankerbestrijdingsplan  
De Europese Commissie publiceerde een stappenplan voor de uitvoering van en 
voortgangsindicatoren voor het Europese kankerbestrijdingsplan. 
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https://medicinesalliance.eu/wp-content/uploads/2021/11/HERA-Medicines-Alliance-letter-1.pdf
https://epha.org/hera-for-public-health-or-industrial-policy-in-disguise/
https://ec.europa.eu/health/sites/default/files/expert_panel/docs/028_mental-health_workforce_en.pdf
https://www.eurofound.europa.eu/publications/policy-brief/2021/covid-19-a-turning-point-for-convergence-in-health-and-healthcare-in-the-eu?utm_source=crm_newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=corporate&utm_content=20210916&_cldee=YmFldGVuQG9zZS5iZQ%3D%3D&recipientid=contact-07fdedbf1038e311aa61005056825f55-147a645c30f24adeb403153eea50bd2a&esid=2ea1a110-d70c-ec11-9492-00505682489a
https://ec.europa.eu/health/sites/default/files/non_communicable_diseases/docs/2021-2025_cancer-roadmap_en.pdf


2  Geneesmiddelen en medische hulpmiddelen 
 

 

Raad: groen licht voor nieuwe regels voor de beoordeling van gezondheidstechnologieën 
 

De nieuwe regels bepalen dat de lidstaten samenwerken om gezamenlijke klinische 
beoordelingen en gezamenlijk wetenschappelijk overleg uit te voeren. Ze zullen ook hun 
krachten bundelen als het gaat om de identificatie van opkomende gezondheidstechnologieën. 
Om de administratieve last te verminderen, met name voor kleinere bedrijven, zouden 
ontwikkelaars van gezondheidstechnologieën de informatie die nodig is voor de gezamenlijke 
klinische beoordeling slechts één keer op EU-niveau moeten indienen. 
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Europese Commissie: openbare raadpleging over de herziening van de 
geneesmiddelenwetgeving  
De Commissie publiceerde een openbare raadpleging over de herziening van de 
geneesmiddelenwetgeving van de EU. Dit is de laatste stap op weg naar een hervorming van 
deze wetgeving. 
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Europese Commissie: gefaseerde uitrol van de nieuwe verordening inzake medische 
hulpmiddelen voor in-vitrodiagnostiek  
De Europese Commissie stelt een geleidelijke uitrol van de nieuwe verordening inzake 
medische hulpmiddelen voor in-vitrodiagnostiek voor, om een verstoring van de levering van 
deze essentiële gezondheidsproducten te voorkomen. 
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EP: verslag over de farmaceutische strategie voor Europa 
 

De Commissie leefmilieu, volksgezondheid en voedselveiligheid van het Europees Parlement 
heeft een initiatiefverslag over de farmaceutische strategie voor Europa aangenomen. 
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Raad en EP: akkoord over de versterking van de rol van het Europees 
Geneesmiddelenagentschap (EMA)  
Het Europees Parlement en de Raad hebben een politiek akkoord bereikt over een versterkte 
rol voor het EMA bij de voorbereiding op en tijdens gezondheidscrises. Met dit herziene 
mandaat zal het EMA tekorten aan geneesmiddelen en medische hulpmiddelen tijdens grote 
gebeurtenissen en volksgezondheidscrises nauwlettend in de gaten houden en beperken. 
Daarnaast zal het een sleutelrol spelen in de ontwikkeling en snellere goedkeuring van 
geneesmiddelen waarmee ziekten tijdens een volksgezondheidscrisis kunnen worden 
behandeld of voorkomen. 
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3  e-Health 
 

 

EP: voorstel van richtlijn voor een hoog gemeenschappelijk niveau van cyberbeveiliging in de 
hele Unie  
Volgens het verslag over het wetgevingsvoorstel voor een hoog gemeenschappelijk niveau van 
cyberbeveiliging in de Unie, dat in de Commissie industrie van het Europees Parlement werd 

https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2021/11/09/council-green-lights-new-rules-on-health-technology-assessment-improving-access-to-medicines-and-simplifying-procedures/
https://www.consilium.europa.eu/en/policies/health-technology-assessment/
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_21_4882
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_21_5209
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/summary.do?id=1681337&t=d&l=en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_21_5599


aangenomen, zouden EU-landen moeten voldoen aan strengere toezicht- en 
handhavingsmaatregelen en hun sanctieregelingen moeten harmoniseren. De sectoren van de 
gezondheidszorg en de productie van medische apparaten en digitale providers vallen onder 
het toepassingsgebied. Alle middelgrote en grote bedrijven in geselecteerde sectoren zouden 
onder de wetgeving vallen. 
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Raad van de EU: algemene oriëntatie over de Data Governance Act (DGA) aangenomen  
De DGA is een raamwerk voor het delen van industriële data. Het initiatief is bedoeld om 
gegevens te kunnen samenbrengen om de kritische massa te leveren die nodig is voor big data-
analyse en kunstmatige intelligentie. De DGA introduceert ook het idee van data-altruïsme, dat 
betrekking heeft op individuen en organisaties die op non-profitbasis gegevens verzamelen en 
delen voor het algemeen nut, bijvoorbeeld in gezondheidsonderzoek. EU-landen stelden voor 
om hiervoor zelfregulerende gedragscodes in te voeren. De algemene oriëntatie verstrekt de 
raad een mandaat dat de basis vormt voor de onderhandelingen met de Europese Commissie 
en het Parlement. 
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EuroHPC: nieuwe supercomputer ingehuldigd  
De High Performance Computing Joint Undertaking (EuroHPC) heeft een nieuwe door de EU 
gefinancierde supercomputer, die tot de top 100 van krachtigste ter wereld zal behoren, 
ingehuldigd in Bulgarije. De computer is ontworpen om deel uit te maken van een continentaal 
supercomputernetwerk dat kan worden gebruikt om onderzoek in verschillende sectoren te 
versnellen. Het zal zeer data-intensief onderzoek stimuleren op gebieden zoals geneeskunde, 
industrie of veiligheid. 
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EP: studie over de uitwisseling van persoonsgegevens na het Schrems II-arrest  
Deze studie onderzoekt hervormingen van het wettelijk kader voor de uitwisseling van 
persoonsgegevens en andere gegevens tussen de EU en de VS die nodig zouden zijn om aan de 
vereisten van het EU-recht te voldoen en om de rechten van EU-burgers te respecteren, in 
opvolging van het Schrems II-arrest van het Hof van Justitie van de EU. De verschillen in de 
regelgeving op het vlak van uitwisseling van gezondheidsgegevens worden ook besproken. 
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EP: ontwerpverslag over kunstmatige intelligentie in een digitaal tijdperk  
Regelgeving op het gebied van kunstmatige intelligentie moet zich richten op het risiconiveau 
dat samenhangt met specifiek gebruik, zegt het ontwerpverslag. Volgens de tekst moet het 
publieke debat verschuiven naar het enorme potentieel van AI, dat de mensheid de unieke kans 
biedt om bijna elk gebied van ons leven te verbeteren. AI kan klimaatverandering, pandemieën 
en wereldwijde honger helpen bestrijden en de kwaliteit van leven verbeteren door middel van 
gepersonaliseerde geneeskunde, aldus het ontwerpverslag. 
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https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20211022IPR15610/cybersecurity-meps-strengthen-eu-wide-requirements-against-threats
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2021-0313_EN.html
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-12124-2021-INIT/en/pdf
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2021/10/01/eu-looks-to-make-data-sharing-easier-council-agrees-position-on-data-governance-act/
https://eandt.theiet.org/content/articles/2021/10/view-from-brussels-eu-supercomputers-start-to-boot-up/
https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=IPOL_STU(2021)694678
https://www.europarl.europa.eu/relnatparl/en/upcoming-icm-on-artificial-intelligence-/products-details/20211007CPU37281
https://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/plmrep/COMMITTEES/AIDA/PR/2021/11-09/1224166EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/committees/en/consideration-of-aida-draft-report/product-details/20211103CAN63924


4  Sociaal beleid  
 

 

Europese Commissie: studie naar de impact van de COVID-19-pandemie op de ultraperifere 
regio's  
Deze studie biedt een eerste momentopname van de sociaaleconomische impact van de 
COVID-19-crisis op de ultraperifere regio's van de Europese Unie en doet aanbevelingen. Ze 
maakt een analyse van de impact op belangrijke economische sectoren, op de samenleving, de 
arbeidsmarkt en de gezondheidszorg.  
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Raad: jaarverslag van het Comité voor sociale bescherming (SPC) aangenomen  
Het verslag geeft een overzicht van het sociale beleid van de lidstaten tijdens de COVID-19-
pandemie, biedt een eerste analyse van de impact van de crisis op de sociale bescherming en 
stelt oriëntaties voor sociale beschermingsmaatregelen in de nasleep van de crisis voor. 
Volgens het verslag moeten meer inspanningen worden geleverd voor de bescherming van het 
minimuminkomen, gekoppeld aan toegang tot hoogwaardige sociale diensten en inclusieve 
arbeidsmarkten. Daarom is het nodig om te investeren in de sociale, langdurige zorg en 
gezondheidssectoren.  
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EP: Resolutie over het werkgelegenheids- en sociaal beleid van de eurozone, 2021  
De resolutie benadrukt dat sociaal beleid essentieel is voor het economisch herstel van Europa. 
Volgens de EP-leden moet het begrotingsbeleid, naast de traditionele macro-economische 
indicatoren ook rekening houden met sociale doelstellingen zoals duurzame 
overheidsinvesteringen en welvaart. De resolutie pleit voor een Europees wettelijk kader voor 
universele toegang tot sociale zekerheid en beklemtoont ook dat het essentieel is meer te 
investeren in volksgezondheid en sociale zorg, met inbegrip van lonen en opleidingen van 
werknemers.  
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België en Spanje: voorstel voor een waarschuwingsmechanisme voor sociale 
onevenwichtigheden in het kader van het 'Europees Semester'  
Volgens Agence Europe hebben Spanje en België in de EU-Raad van de ministers sociale zaken 
(EPSCO) een voorstel ingediend om een waarschuwingsmechanisme voor sociale 
onevenwichtigheden in te voeren in het kader van het 'Europees Semester' begrotingsproces. 
De procedure voor sociale onevenwichtigheden (SIP) is een systeem voor de jaarlijkse 
monitoring van sociale indicatoren die zijn ontworpen om mogelijke onevenwichtigheden in de 
sociale sfeer op te sporen, met betrekking tot werkgelegenheid, onderwijs, sociale bescherming 
en sociale rechten.  
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EP: resolutie over de invoering van een Europese socialezekerheidspas (ESSP) ter verbetering 
van de digitale handhaving van socialezekerheidsrechten en billijke mobiliteit  
Het Parlement verzoekt de Commissie om een wetgevingsvoorstel voor een ESSP in te dienen. 
De pas moet zorgen voor een effectieve identificatie, traceerbaarheid, aggregatie en 
overdraagbaarheid van socialezekerheidsrechten. De resolutie is vergezeld van een 
parlementaire vraag over het onderwerp, aan de Commissie gericht namens de commissie 
tewerkstelling en sociale zaken van het Europees Parlement.  
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https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2021/11/17-11-2021-new-publication-study-on-the-impact-of-the-covid-19-pandemic-on-the-outermost-regions
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-12174-2021-INIT/en/pdf
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0426_EN.html
https://agenceurope.eu/en/bulletin/article/12813/1
https://www.lamoncloa.gob.es/lang/en/gobierno/news/Paginas/2021/20210902_alert-mechanism.aspx
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/B-9-2021-0551_EN.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/O-9-2021-000071_EN.html


 

Europese Commissie: Groep op hoog niveau over de toekomst van sociale bescherming en 
van de verzorgingsstaat  
De Europese Commissie heeft een deskundigengroep op hoog niveau opgericht over de 
toekomst van de sociale bescherming en de verzorgingsstaat in de EU. Ze zal de toekomst van 
de verzorgingsstaat, de financiering ervan en de banden met de veranderende arbeidswereld 
bestuderen en zal eind 2022 een rapport en aanbevelingen presenteren over hoe de sociale 
beschermings- en socialezekerheidsstelsels geschikt kunnen worden gemaakt voor de 
toekomst.  
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5  Economisch beleid 
 

 

Europese Commissie: elfde rapport over verscherpt toezicht op de economische 
ontwikkelingen en het beleid in Griekenland  
Dit elfde rapport over verscherpt toezicht op de toezeggingen die de Griekse regering heeft 
gedaan in de Eurogroep van 22 juni 2018 evalueert ook de hervormingen in het 
gezondheidszorgsysteem waartoe Griekenland zich verbonden heeft.  
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ESM: evaluatierapport van de financiële hulp verstrekt aan Griekenland  
Het onafhankelijke evaluatierapport "Lessons from Financial Assistance to Greece", 
gepubliceerd door het Europees Stabiliteitsmechanisme (ESM) beoordeelt de financiële hulp 
aan Griekenland op relevantie, effectiviteit, duurzaamheid, efficiëntie en samenwerking. Het 
richt zich voornamelijk op het ESM-programma van 2015 tot 2018. Ook de impact van de 
hervormingen in de gezondheidszorg worden hierbij tegen het licht gehouden.  
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6  Mededinging 
 

 

Europese Commissie: voorlopige maatregelen om schade aan de concurrentie te voorkomen 
na de voortijdige overname van GRAIL door Illumina  
Hiermee wil de Commissie de voorwaarden voor daadwerkelijke concurrentie herstellen en 
handhaven na de voortijdige overname van GRAIL door Illumina, wat in strijd is met de 
standstill-verplichting uit hoofde van de EU-concentratieverordening. Dit is de eerste keer dat 
de Commissie voorlopige maatregelen neemt na een ongekend vroege totstandbrenging van 
een concentratie. Illumina en GRAIL zijn beiden gevestigd in de VS en zijn in Europa actief op de 
markt van genomische sequencing. Beiden ontwikkelen bijvoorbeeld producten in het domein 
van tests om kanker op te sporen.  
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Europese Commissie: onderzoek naar markttrends in de gezondheidszorg en sociale 
huisvesting en de implicaties voor de toepassing van de EU staatssteun regels  
Als onderdeel van de evaluatie van de staatssubsidieregels voor gezondheids- en sociale 
diensten van algemeen economisch belang (DAEB), heeft DG COMP van de Europese 
Commissie een externe studie gepubliceerd over markttendensen in de gezondheidszorg en 
sociale huisvesting en de implicaties van EU-staatssteun.  
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https://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&newsId=10101&furtherNews=yes
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=1063&furtherNews=yes&newsId=10064
https://ec.europa.eu/info/publications/enhanced-surveillance-report-greece-september-2021-0_en
https://www.esm.europa.eu/sites/default/files/document/lessons-financial-assistance-greece.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_21_5661
https://ec.europa.eu/newsroom/comp/items/719413/default


   

7  EU-financiering 
 

 

Europese Commissie: herstelbijstand verleend voor cohesie en de regio's van Europa (REACT-
EU)  
De Commissie kende herstelbijstand voor cohesie en de regio's van Europa (React-EU) toe aan 
verschillende landen, op basis van een wijziging van hun respectieve operationele programma's 
(OP) voor het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling (EFRD) en het Europees Sociaal 
Fonds (ESF). In de meeste landen omvatten de programma's ook initiatieven op het vlak van 
gezondheidszorg.   
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Europese Commissie: steun voor de behandeling van COVID-19 patiënten in Roemenië  
Naar aanleiding van een verzoek om hulp van Roemenië mobiliseert de EU hulp om het grote 
aantal acute COVID-19-patiënten in het land te behandelen. Via het EU-mechanisme voor 
civiele bescherming heeft de EU onder meer gezorgd voor zuurstofconcentratoren en 
beademingstoestellen.  

 
 DOC  EN/FR  HTML     

 

Europese Commissie: herstel- en veerkrachtplannen goedgekeurd  
De Europese Commissie keurde het herstel- en veerkrachtplan van Finland, Estland, Roemenië 
en Malta goed, wat de weg opent voor de EU-uitbetaling van subsidies in het kader van de 
Recovery and Resilience Facility (RRF). De plannen in elk van deze landen omvatten 
maatregelen om de gezondheidszorgsector te hervormen en te versterken   
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8  Inbreukprocedures 
 

 

België, Cyprus en Ierland: evenredigheidstoets vóór de vaststelling van nieuwe 
beroepsreglementering  
De Commissie stuurt België, Cyprus en Ierland een met redenen omkleed advies omdat zij nog 
geen nationale maatregelen hebben aangenomen tot omzetting van Richtlijn 2018/0958 
betreffende een evenredigheidsbeoordeling voorafgaand aan een nieuwe reglementering van 
beroepen. Deze richtlijn heeft tot doel de eengemaakte markt voor diensten te versterken door 
de invoering van nieuwe discriminerende, ongerechtvaardigde of onevenredige beperkingen 
voor professionele diensten te voorkomen. Gereglementeerde beroepen in de gezondheidszorg 
vallen onder het toepassingsgebied.  
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https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2021/10/10-11-2021-eu-cohesion-policy-on-the-front-line-of-the-recovery-eur34-billion-approved-for-regions-and-cities-in-just-4-months
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2021/11/11-04-2021-react-eu-eur50-million-to-support-health-smes-and-energy-efficiency-in-three-polish-regions
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2021/11/11-12-2021-react-eu-commission-approves-more-than-eur114-million-of-additional-resources-for-a-green-and-digital-recovery-in-france-and-austria
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2021/10/29-10-2021-react-eu-commission-approves-eur923-million-of-additional-resources-for-the-recovery-in-spain
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2021/08/27-08-2021-eu-cohesion-policy-belgium-germany-spain-and-italy-receive-eur373-million-to-support-health-and-social-services-smes-and-social-inclusion
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2021/09/09-02-2021-react-eu-poland-germany-and-spain-receive-more-than-eur685-million-to-support-health-and-social-services-smes-and-employment
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2021/10/10-04-2021-react-eu-commission-approves-eur2-billion-of-additional-resources-for-the-recovery-in-italy-spain-luxembourg-and-romania
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2021/09/23-09-2021-react-eu-italy-spain-and-germany-will-receive-more-than-eur1-2-billion-to-support-employment-social-inclusion-and-digital-transition
https://ec.europa.eu/echo/news/eu-helps-deliver-oxygen-generators-romania-amid-surge-covid-19-cases_en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_21_4705
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_21_4992
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_21_5021
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_21_4876
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/inf_21_5342


   

9  Hof van Justitie van de Europese Unie 
 

 

Arrest: toepassing van de arbeidstijdenrichtlijn voor een werknemer die tijdens zijn 
wachtdienst een zelfstandige beroepsactiviteit uitoefent  
In zijn arrest in zaak C-214/20 verduidelijkt het Hof dat een door een oproepbare 
brandweerman vervulde periode van oproepdienst waarin hij permanent bereikbaar moet zijn 
en tijdens dewelke hij met toestemming van zijn werkgever een zelfstandige beroepsactiviteit 
uitoefent, maar in geval van een noodoproep binnen ten hoogste tien minuten in zijn kazerne 
moet zijn, geen „arbeidstijd” is in de zin van richtlijn 2003/88/EG betreffende een aantal 
aspecten van de organisatie van de arbeidstĳd, indien de opgelegde verplichtingen de 
werknemer niet aanzienlijk beperken om tijdens die periode zijn tijd vrij in te vullen.  
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Arrest: de toepassing van het begrip "verzekerde" in de richtlijn betreffende 
grensoverschrijdende gezondheidszorg (2011/24/EU) voor een pensioengerechtigde die niet 
woont in de lidstaat die zijn pensioen uitkeert  
Zaak C-636/19 gaat over een persoon die krachtens de wetgeving van een lidstaat 
pensioengerechtigd is en op grond van artikel 24 van de verordening voor de coördinatie van 
de socialezekerheidsstelsels ((EG) nr. 883/2004), recht heeft op verstrekkingen die door de 
lidstaat van zijn woonplaats worden verleend voor rekening van de lidstaat die zijn pensioen 
uitkeert. Volgens het Hof moet deze persoon worden beschouwd als een „verzekerde”, in de 
zin van de richtlijn betreffende de toepassing van de rechten van patiënten bij 
grensoverschrijdende gezondheidszorg ( 2011/24/EU), die aanspraak kan maken op vergoeding 
van de kosten voor grensoverschrijdende gezondheidszorg die hij in een derde lidstaat heeft 
ontvangen, zonder te zijn aangesloten bij het stelsel van verplichte ziektekostenverzekering van 
de lidstaat die zijn pensioen uitkeert.  
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Conclusie van de advocaat-generaal: verplichting om te beschikken over een 
ziektekostenverzekering voor wie gebruik maakt van zijn recht op vrij verkeer  
In zijn conclusie in zaak C-247/20 stelt de advocaat-generaal dat:  

- een kind dat onderdaan is van een lidstaat van de Europese Economische Ruimte (EER) en 
dat een duurzaam verblijfsrecht heeft verkregen, voor het behoud van zijn duurzaam 
verblijfsrecht niet hoeft te beschikken over een verzekering die de ziektekosten volledig 
dekt. 

- economisch niet-actieve burgers van de Europese Unie gedurende een verblijf van meer 
dan drie maanden en minder dan vijf jaar in de gastlidstaat voor zichzelf en voor hun 
familieleden moeten beschikken over een verzekering die de ziektekosten volledig dekt. 
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10  Publicaties 
 

 

EOHSP: Veerkracht van zorgstelsels tijdens COVID-19: lessen om ze beter opnieuw op te 
bouwen  
Deze publicatie van het European Observatory on Health Systems and Policies (EOHSP) 
identificeert 20 belangrijke strategieën, gegroepeerd volgens de functies van de 

https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=249067&pageIndex=0&doclang=en&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=880858L
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=248282&pageIndex=0&doclang=en&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=880858
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=health%252C%2Bhospital%252C%2Bmedical%252C%2Bprofession%252C%2Bpharmac&docid=246802&pageIndex=0&doclang=EN&mode=req&dir=&occ=first∂=1&cid=890381#ctx1


gezondheidsstelsels, waarvan is vastgesteld dat ze de veerkracht van de gezondheidsstelsels 
verbeteren in het licht van COVID-19.  
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EOHSP: Europese steun voor verbetering van gezondheids- en zorgstelsels  
Deze beleidsnota, gericht aan besluitvormers, is bedoeld om het potentieel van de EU optimaal 
te benutten ter ondersteuning van gezondheidsstelsels door een kaart te verstrekken van de 
verschillende vormen van ondersteuning die beschikbaar zijn. Volgens de beleidsnota is het 
steeds belangrijker geworden om een beroep te kunnen doen op EU-steun, met name voor de 
lidstaten die sinds 2004 zijn toegetreden, en zal dit de komende jaren nog belangrijker worden.  
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EOHSP: Gebruik van digitale gezondheidstools in Europa: voor, tijdens en na COVID-19  
Deze beleidsnota, gericht aan besluitvormers, inventariseert hoe digitale gezondheidstools zijn 
gebruikt voor en tijdens de pandemie. De auteurs roepen op tot actieve strategieën om voort 
te bouwen op het huidige momentum om meer gebruik te maken van digitale 
gezondheidstools na de pandemie.  
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Eurohealth: COVID-19 en de mogelijkheid om het bestuur van het gezondheidssysteem te 
versterken  
Dit speciaal nummer van Eurohealth is bedoeld om bij te dragen aan een grotere weerbaarheid 
van de volksgezondheid en de gezondheidsstelsels door bestuurskwesties die tijdens de 
pandemie rezen aan te pakken.  
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OSE: Wegwerken van de ongelijkheden in de financiële toegang tot gezondheidszorg. Analyse 
van een bevraging van experts en belanghebbenden  
Het Onderzoekscentrum Sociaal Europa (OSE) heeft aan deskundigen en belanghebbenden een 
reeks voorstellen voorgelegd om de financiële toegang tot de gezondheidszorg in België te 
verbeteren. Dit onderzoek werd uitgevoerd in opdracht van het RIZIV. Het verslag met de 
resultaten van de raadpleging werd overhandigd aan de Belgische minister van 
Volksgezondheid en Sociale Zaken, Frank Vandenbroucke.  
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ESPN: Sociale bescherming en -inclusie: een analyse van beleidsreacties op de COVID-19-crisis 
in 35 landen  
Dit rapport van het European Social Policy Network (ESPN) onderzoekt (sub)nationale 
beleidsreacties op het gebied van sociale bescherming en inclusie op de COVID-19-crisis in 35 
Europese landen, waaronder de 27 EU-lidstaten. Op het gebied van gezondheidszorg stelt het 
rapport vast dat de dekking verbeterde door ad hoc uitbreiding van de dekking naar COVID-19 
gerelateerde behandelingen en vaccinaties, maar dat er hiaten blijven.  
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FoE: Een pad uitstippelen voor zeldzame ziekten in de Europese ruimte voor 
gezondheidsgegevens  
Dit rapport, opgesteld door Frieds of Europe (FoE) schetst principes die niet alleen het gebruik 
van gegevens over zeldzame ziekten kunnen optimaliseren, maar die breder kunnen worden 
gebruikt voor het delen van medische gegevens binnen de voorgestelde European Health Data 

https://eurohealthobservatory.who.int/publications/i/health-systems-resilience-during-covid-19-lessons-for-building-back-better
https://eurohealthobservatory.who.int/publications/i/european-support-for-improving-health-and-care-systems
https://eurohealthobservatory.who.int/publications/i/use-of-digital-health-tools-in-europe-before-during-and-after-covid-19
https://eurohealthobservatory.who.int/publications/i/covid-19-and-the-opportunity-to-strengthen-health-system-governance-eurohealth
http://www.ose.be/files/publication/health/2021_Baeten_APA-stakeholder-quest_Report_NL.pdf
http://www.ose.be/files/publication/health/2021_Baeten_APA-stakeholder-quest_Synth_NL.pdf
http://www.ose.be/files/publication/health/2021_Baeten_APA-stakeholder-quest_Synth_FR.pdf
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?_se=c21vZXNAb3NlLmJl&catId=738&furtherPubs=yes&langId=en&pubId=8418


Space (EHDS). Volgens de opstellers kunnen zeldzame ziekten dienen als een voorbeeldcase 
voor het governancekader voor gezondheidsgegevens in de Europese Unie.  
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WHO-Europa: kunnen mensen de gezondheidszorg betalen? Nieuw bewijs over financiële 
bescherming in Spanje (2021)  
Dit rapport van de WHO-Europa stelt vast dat mensen in Spanje minder snel financiële 
problemen ondervinden vanwege de kosten van de gezondheidszorg dan mensen in de meeste 
andere Europese landen.  

 
 DOC  EN  HTML     

 

Transfer: Integratie van transnationale processen in de analyse van het opkomende Europese 
gezondheidszorgsysteem  
Volgens de auteurs in dit artikel hebben een aantal EU-brede processen bijgedragen tot de 
opbouw van een Europees gezondheidszorgstelsel dat ongelijk is wat betreft de verdeling van 
de toegang tot diensten voor patiënten en de lonen en arbeidsvoorwaarden van 
gezondheidswerkers, maar zeer vergelijkbaar is in termen van druk van de EU economische en 
financiële governance op de gezondheidszorg in de EU-lidstaten.  
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Boek: Het samenspel van wereldwijde standaarden en de EU-geneesmiddelenregelgeving: De 
Internationale Raad voor Harmonisatie  
Wereldwijde standaarden bepalen in toenemende mate de risicoregelgeving. Wet- en 
regelgeving in de farmaceutische sector in de Europese Unie vormt hierop geen uitzondering. 
Dit boek analyseert de implementatie van wereldwijde farmaceutische normen in het Europese 
regelgevingskader voor geneesmiddelen en trekt de legitimiteit ervan in twijfel.  
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OESO: Gezondheid in een oogopslag 2021  
Gezondheid in een oogopslag (Health at a Glance) biedt een uitgebreide reeks indicatoren over 
de gezondheid van de bevolking en de prestaties van het gezondheidssysteem in OESO-leden 
en belangrijke opkomende economieën. Deze hebben betrekking op de gezondheidsstatus, 
risicofactoren voor de gezondheid, toegang tot en kwaliteit van gezondheidszorg en 
gezondheidsbronnen.  
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11  Allerlei 
 

 

EHFG 2021: Rise like a phoenix – Gezondheid centraal in een veerkrachtige toekomst voor 
Europa  
Het European Health Forum Gastein (EHFG) 2021 vond plaats als een virtueel evenement onder 
het hoofdthema Rise like a phoenix – Gezondheid centraal in een veerkrachtige toekomst voor 
Europa. De sessie-opnames zijn online beschikbaar.  
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Europese Commissie: werkprogramma 2022  
De Europese Commissie heeft haar jaarlijkse werkprogramma 2022 gepresenteerd. Een 
herziening van de algemene farmaceutische wetgeving en een herziening van de regelgeving 

https://www.friendsofeurope.org/wp/wp-content/uploads/2021/11/Building-a-path-for-rare-diseases-in-the-European-Health-Data-Space.pdf?utm_source=flexmail&utm_medium=e-mail&utm_campaign=2021heapublicationalertrarediseases9nov&utm_content=bigstockstethoscopeandmedicalmasks383507072jpg
https://www.euro.who.int/en/health-topics/Health-systems/health-systems-financing/news/news/2021/11/spains-health-system-more-likely-to-protect-people-from-financial-hardship-than-health-systems-in-most-other-european-countries,-new-who-report-finds?utm_source=WHO%2FEurope+mailing+list&utm_campaign=ea4d66a45f-News_highlights_January_2018_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_60241f4736-ea4d66a45f-103956993
https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/10242589211026815
https://www.bloomsbury.com/uk/interplay-of-global-standards-and-eu-pharmaceutical-regulation-9781509942992/
https://www.oecd.org/health/health-at-a-glance/?utm_source=Adestra&utm_medium=email&utm_content=Learn%20more%20in%20OECD%27s%20Health%20at%20a%20Glance&utm_campaign=OECD%20Health%20Update%20November%202021&utm_term=els
https://www.ehfg.org/conference/programme


voor weesgeneesmiddelen en pediatrische geneesmiddelen wordt aangekondigd tegen eind 
2022. Het werkprogramma kondigt ook een Europese strategie over zorg aan, van 
kinderopvang tot langdurige zorg voor ouderen, en een herziening van aanbeveling over 
kankerscreening.  
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WHO-Europa: aanbevelingen van de Pan-Europese Commissie voor gezondheid en duurzame 
ontwikkeling  
18 Europese politieke, academische en wetenschappelijke zwaargewichten en internationale 
leiders, onder leiding van professor Mario Monti, stelden, in opdracht van WHO-Europa 
aanbevelingen op om gezondheid en beleid te heroverwegen in het licht van pandemieën. Ze 
publiceerden hun bevindingen in het rapport "Licht putten uit de pandemie: een nieuwe 
strategie voor gezondheid en duurzame ontwikkeling (2021)".  
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EP: Resolutie met het oog op de twaalfde Ministeriële Conferentie van de 
Wereldhandelsorganisatie (WTO)  
In het voorontwerp van resolutie naar aanleiding van een verklaring van de Europese 
Commissie met het oog op de twaalfde Ministeriële Conferentie van de WTO van 30 november 
t/m 3 december 2021, dringt het Europees Parlement aan op de oprichting van een nieuwe 
commissie inzake handel en gezondheid en verzoekt het de leden van de WTO de TRIPS-
overeenkomst te herzien, teneinde de betaalbare toegang tot gezondheidsproducten te 
verbeteren.  
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Gezamenlijk communiqué van de ministers van Financiën en Volksgezondheid van de G20  
De ministers engageren zich om zich in te zetten voor een gezond en duurzaam herstel door de 
nationale gezondheidsstelsels te versterken, inclusiever en veerkrachtig te maken en te zorgen 
voor universele toegang tot gezondheidsdiensten, met een focus op eerstelijnsgezondheidszorg 
en het bereiken van Universal Health Coverage (UHC).   
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