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1  Volksgezondheid   
 

 Europese Commissie: lancering van een EU-netwerk voor allesomvattende kankercentra  
Europese Commissie: vier nieuwe acties van het EU-kankerbestrijdingsplan  
EOHSP: uitkomsten van de raadplegingen over het EU-kankerbestrijdingsplan  
Europees Parlement: verslag over de versterking van Europa in de strijd tegen kanker  
Raad: stand van zaken over de uitvoering van het EU-kankerbestrijdingsplan  
Europese Commissie: gezondheidsprofielen per land, 2021  
Europese Commissie: werkprogramma voor 2022 van EU4Health  
EXPH: verzoek om een advies over omgaan met antimicrobiële resistentie in het 
gezondheidssysteem 

 EXPH: advies over Europese solidariteit in noodsituaties op het gebied van de volksgezondheid  
Europese referentienetwerken: 620 nieuwe leden toegetreden  
Informele Raad van de ministers van Volksgezondheid 

 Raad: conclusies over de versterking van de Europese gezondheidsunie 

 Sociaaldemocratische ministers: verklaring ter bevordering van hoogwaardige gezondheidszorg 
voor alle Europeanen 

 WHO: akkoord om te onderhandelen over een instrument om pandemieën te bestrijden 

 Europese Commissie: gegevens van de lidstaten over grensoverschrijdende gezondheidszorg 
voor het jaar 2020 

 Europese Commissie: studie over het verbeteren van de implementatie van de richtlijn 
grensoverschrijdende gezondheidszorg (2011/24/EU) 

 Europese Commissie: Grensoverschrijdende patiëntenmobiliteit in geselecteerde EU-regio's 

 Raad en Europees Parlement: voorlopig akkoord over een krachtiger Europees Centrum voor 
ziektepreventie en -bestrijding (ECDC) 

   

2  Geneesmiddelen en medische hulpmiddelen   
 

 Raad: politiek akkoord over een noodkader voor medische tegenmaatregelen 

 Europese Commissie: eerste jaarlijkse werkplan voor HERA goedgekeurd 

 Europese Commissie: antwoorden op de openbare raadpleging over de herziening van de 
geneesmiddelenwetgeving 

 Europese Commissie: studie over het tekort aan geneesmiddelen in de EU 

 Europees Parlement: resolutie over de nieuwe farmaceutische strategie van de EU 

 Protocol betreffende de voorlopige toepassing van de overeenkomst over het eengemaakt 
octrooigerecht (UPC) is in werking getreden 

 Het Innovative Medicines Initiative (IMI) wordt opgevolgd door het Innovative Health Initiative 
(IHI) 



 Verordening betreffende de evaluatie van gezondheidstechnologie (HTA) gepubliceerd 

 Europese Commissie: nieuwe normalisatiestrategie 

 PGEU: position paper over de herziening van de Europese geneesmiddelenwetgeving 

 EC, HMA en EMA: versnellen van klinische onderzoeken in de EU (ACT EU) 

 Raad: akkoord over een voorstel om de EU-regels voor de belasting op de toegevoegde waarde 
(btw) aan te passen 

   

3  e-Health   
 

 Europese Commissie: voorstel voor een verordening voor een eerlijke en innovatieve data-
economie 

 Raad: standpunt over sterkere cyberbeveiliging in de EU 

   

4  Sociaal beleid   
 

 Europees Parlement: ontwerpresolutie over een nieuw strategisch EU-kader voor gezondheid 
en veiligheid op het werk na 2020 

 ELA: Analyse van knelpunt- en overschotberoepen, 2021 

 Europese Commissie: actieplan om sociale economie te stimuleren en banen te scheppen 

 Europese Commissie en Raad: voorstel voor een gezamenlijk werkgelegenheidsverslag 

 SPC: jaarrapport 

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

   

5  Economisch beleid   
 

 Europese Commissie: 2022 cyclus van het Europees Semester voor de coördinatie van het 
economisch beleid gelanceerd 

 Cyprus en Portugal: verslagen van het post-programma toezicht 

 Griekenland: 13e rapport over het versterkt toezicht in Griekenland 

   

6  EU financiering   
 

 Europese Commissie: scorebord voor herstel en veerkracht gelanceerd 

 Europese Commissie: scorebord voor herstel en veerkracht: thematische analyse 
gezondheidszorg 

 België: RIZIV ontvangt 29 miljoen euro uit het Europees relanceplan voor investeringen tot 2025 

   

7  Mededinging   
 

 Europese Commissie: mededeling over staatssteun voor belangrijke projecten van 
gemeenschappelijk Europees belang 

 Europese Commissie: boete voor de farmaceutische bedrijven Teva en Cephalon voor "pay-for-
delay"-overeenkomsten 

 Europese Commissie: overname van Nuance door Microsoft goedgekeurd 

 
   



8  Inbreukprocedures   
 

 EU-regels inzake een evenredigheidstoets voordat een nieuwe reglementering van beroepen 
wordt vastgesteld 

 België: kwalificatie van algemeen tandarts 

 Spanje: omzetting van de EU-wetgeving inzake stralingsbescherming 

   

9  Hof van Justitie van de Europese Unie   
 

 Arrest: vergunning voor parallelinvoer van een geneesmiddel na het vervallen van de 
marktvergunning van het referentiegeneesmiddel  

 Arrest: vrijstelling van btw op de handeling bestaande in het openen van een medisch dossier 

   

10  Publicaties   
 

 e-Competitions Bulletin: Gezondheidszorg en mededingingsrecht: een overzicht van EU- en 
nationale jurisprudentie 

 European Journal of Risk Regulation: Naar een Europese gezondheidsunie: welke rol voor de 
lidstaten? 

 Gezondheidsbeleid in Europa: een handboek 

 Health Policy: Hoe weerbaar is het gezondheidsfinancieringsbeleid in Europa tegen 
economische schokken? 

 Health Policy: revalidatiebeleid in Europa 

 ETUI: inbedding van de herstel- en veerkrachtfaciliteit (RRF) in het Europees semester 

 EuroHealthNet: Herstel- en veerkrachtplannen: drijfveren om gezondheid en welzijn in de 
Europese Unie te bevorderen? 

 Eurohealth: Weerbaarheid van het gezondheidsstelsel na COVID: op weg naar meer Europese 
samenwerking 

 KCE: meer vergelijkende studies voor medische innovaties nodig 

 EPF: atlas van het anticonceptiebeleid in Europa 

 Politico: sterk lobbywerk voor EU gezondheidsbudget 

 Politico: onderscheid tussen EU burgers die in het VK gevestigd zijn in functie van hun 
ziekteverzekeringsstatus 

 DSV: Digitalisering van de sociale zekerheid: noodzakelijk kwaad of laattijdige zegen? 

   

11  Allerlei   
 

 Raad: algemene oriëntatie over de ontwerprichtlijn betreffende de weerbaarheid van kritieke 
entiteiten 

 Conferentie over de toekomst van Europa: aanbevelingen van burgers besproken in de plenaire 
vergadering 

 EHMA en EUPHA: versterking van het concurrentievermogen van de EU op het gebied van 
gezondheid vereist meer investeringen in het personeel en bestuur 

    
   

 
 



1  Volksgezondheid 
 

 

Europese Commissie: lancering van een EU-netwerk voor allesomvattende kankercentra  
Dit EU-netwerk van kankercentra, een van de vlaggenschipacties van het EU-
kankerbestrijdingsplan 'Europe's Beating Cancer Plan', zou tegen 2025 opgezet moeten zijn. Het 
moet patiënten toegang verlenen tot hoogwaardige diagnostiek en innovatieve behandelingen, 
door nationale veelomvattende kankercentra en netwerken uit de hele EU samen te brengen. 
Tegelijkertijd zal dit EU-netwerk acties ondersteunen voor betere opleiding, onderzoek en 
klinische proeven in de hele EU.  
 DOC 1  EN  HTML   |  DOC 2  EN  HTML     

 

Europese Commissie: vier nieuwe acties van het EU-kankerbestrijdingsplan  
De Commissie lanceerde vier nieuwe acties van het EU-kankerbestrijdingsplan:  

- Een register van kankerongelijkheid dat trends en verschillen tussen lidstaten en sociale 
groepen zal identificeren. Het register zal als leidraad dienen voor investeringen en 
interventies op EU-, nationaal en regionaal niveau.  

- Een oproep tot bewijs over kankerscreening. 

- Een gezamenlijke actie inzake HPV-vaccinatie. 

- Een EU-netwerk van jongeren, overlevenden van kanker. 
  

 DOC  EN  HTML     

 

EOHSP: uitkomsten van de raadplegingen over het EU-kankerbestrijdingsplan  
Begin 2020 lanceerde de Europese Commissie een grootschalig consultatieproces over het 
Europe's Beating Cancer Plan (EBCP) dat zich richt op de toekomst van kankerpreventie, zorg en 
het welzijn van mensen met kanker. Het European Observatory on Health systems and policies 
(EOHSP) publiceerde een overzichtsrapport van de belangrijkste bevindingen van de drie EBCP-
raadplegingsonderdelen (raadpleging over de routekaart, openbare raadpleging en gerichte 
raadpleging van belanghebbenden).  
 DOC  EN  HTML     

 

Europees Parlement: verslag over de versterking van Europa in de strijd tegen kanker  
Het Europees Parlement nam het verslag waarin wordt gepleit voor een sterkere rol van de EU 
in de strijd tegen kanker, ingediend door Véronique Trillet-Lenoir met grote meerderheid aan.  
 DOC 1 EN  HTML   |  DOC 2  EN/NL/FR  HTML     

 

Raad: stand van zaken over de uitvoering van het EU-kankerbestrijdingsplan  
Het voorzitterschap en de Commissie informeerden de ministers in de Raad over de stand van 
zaken betreffende de implementering van het EU-kankerbestrijdingsplan "Europe's Beating 
Cancer Plan".  
 DOC  EN  PDF     

 

Europese Commissie: gezondheidsprofielen per land, 2021  
Deskundigen van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) en 
het Europees Waarnemingscentrum voor gezondheidsstelsels en -beleid (EOHSP) hebben een 
reeks van gezondheidsprofielen per land opgesteld van de EU-lidstaten. Ze verstrekken inzicht 
in de nieuwste uitdagingen en ontwikkelingen op het gebied van het gezondheidsbeleid in elk 
land. De landelijke gezondheidsprofielen gaan vergezeld van een begeleidend rapport.  
 DOC 1  EN  HTML   |  DOC 2  EN  PDF   

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/mex_21_6829
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/eu4h-2021-pj-11
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_22_702
https://eurohealthobservatory.who.int/publications/m/europe-s-beating-cancer-plan-consultation-an-overview
https://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/priorities/eu-health-policy/20220106STO20405/how-can-the-eu-do-more-to-fight-cancer
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2022-0001_EN.html
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-14060-2021-INIT/en/pdf
https://ec.europa.eu/health/state-health-eu/country-health-profiles_en
https://ec.europa.eu/health/system/files/2021-12/2021_companion_en.pdf


  

 

Europese Commissie: werkprogramma voor 2022 van EU4Health  
Het werkprogramma 2022 van EU gezondheidsprogramma EU4Health (2021-2027) is door de 
Commissie aangenomen. Het budget voor 2022 bedraag 835 miljoen euro. Het zal bijdragen 
aan de verwezenlijking van de Europese gezondheidsunie onder vier overkoepelende thema's: 
(1) crisisparaatheid; (2) ziektepreventie; (3) gezondheidsstelsels en gezondheidswerkers; en (4) 
digitalisering. Kankerbestrijding is een transversaal thema.  
 DOC  EN  HTML     

 

EXPH: verzoek om een advies over omgaan met antimicrobiële resistentie in het 
gezondheidssysteem  
De Europese Commissie verzocht het panel van deskundigen over effectieve manieren om te 
investeren in gezondheid (EXPH) om een advies over omgaan met antimicrobiële resistentie in 
het gezondheidssysteem.  
 DOC  EN  PDF     

 

EXPH: advies over Europese solidariteit in noodsituaties op het gebied van de 
volksgezondheid  
Het EXPH publiceerde een advies over Europese solidariteit in noodsituaties op het gebied van 
de volksgezondheid.  
 DOC  EN  HTML     

 

Europese referentienetwerken: 620 nieuwe leden toegetreden  
620 nieuwe leden zijn toegetreden tot de Europese referentienetwerken (ERNs), na 
goedkeuring door het ERN-bestuur van lidstaten. Het ERNs-systeem is een innovatief model van 
virtuele gezondheidszorg en samenwerking. Het brengt de meest gespecialiseerde centra (nu 
bijna 1.500 zorgeenheden) in de hele EU samen om de diagnose te versnellen, de 
zorgstandaard te verbeteren en kennis en nieuw bewijs te genereren voor patiënten met 
zeldzame of complexe ziekten.  
 DOC  EN  HTML     

 

Informele Raad van de ministers van Volksgezondheid  
De Europese ministers van Volksgezondheid kwamen op donderdag 10 februari informeel 
bijeen op uitnodiging van het Franse voorzitterschap van de Raad van de EU. Het belangrijkste 
doel van de bijeenkomst was om gezamenlijk voorstellen op te stellen voor een Europese 
volksgezondheidsstrategie.  
 DOC 1  EN/FR  HTML   |  DOC 2  EN  HTML     

 

Raad: conclusies over de versterking van de Europese gezondheidsunie  
In zijn conclusies benadrukt de Raad de noodzaak van strategische investeringen in 
gezondheidsstelsels en betere samenwerking binnen en met andere landen. De Raad wil betere 
voorwaarden scheppen om te reageren op toekomstige uitdagingen. In de conclusies worden 
vier hoofdgebieden genoemd voor de versterking van de Europese gezondheidsunie: 
innovatieve oplossingen voor veerkrachtige gezondheidsstelsels, toegankelijkheid en 
beschikbaarheid van geneesmiddelen en medische hulpmiddelen, mondiale gezondheid en 
kankerbestrijding.  
 DOC 1  EN  HTML   |  DOC 2  EN  -  FR  -  NL  PDF    
 
 

https://ec.europa.eu/health/publications/2022-eu4health-work-programme_en
https://ec.europa.eu/health/system/files/2022-02/mandate_amr_en.pdf
https://ec.europa.eu/health/latest-updates/independent-expert-panel-effective-ways-investing-health-publishes-opinion-european-solidarity-2021-12-08-0_en
https://ec.europa.eu/health/publications/decision-board-member-states-concerning-approval-applications-membership-existing-european-reference_en
https://presidence-francaise.consilium.europa.eu/en/news/press-release-informal-meeting-of-european-health-ministers-on-the-implementation-of-a-public-health-policy-at-eu-level/
https://www.euractiv.com/section/health-consumers/news/french-presidency-eyes-grenoble-declaration-as-health-union-milestone/
https://www.consilium.europa.eu/en/meetings/epsco/2021/12/06-07/
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-14029-2021-INIT/en/pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-14029-2021-INIT/fr/pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-14029-2021-INIT/nl/pdf


  

 

Sociaaldemocratische ministers: verklaring ter bevordering van hoogwaardige 
gezondheidszorg voor alle Europeanen  
De sociaaldemocratische ministers van volksgezondheid van elf lidstaten deden een reeks 
aanbevelingen om de toegang van Europeanen tot betaalbare en hoogwaardige 
gezondheidszorg te verbeteren. In hun gezamenlijke verklaring wijzen ze erop dat het recht op 
betaalbare, kwalitatieve en tijdige preventieve en curatieve gezondheidszorg voor iedereen is 
opgenomen in de Europese pijler van sociale rechten en ze willen een einde maken aan de 
bezuinigingen in de gezondheidssector.  
 DOC  EN  HTML     

 

WHO: akkoord om te onderhandelen over een instrument om pandemieën te bestrijden  
De 194 leden van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) bereikten een consensus over het 
opstellen van een internationaal instrument om de preventie, paraatheid en reactie op 
pandemieën te versterken. Er wordt een intergouvernementele onderhandelingsgroep 
gevormd om overeenstemming te bereiken over werkwijzen en tijdschema's. De Europese Unie 
dringt aan op een wereldwijde deal, met een verbod op markten voor wilde dieren en 
stimulansen voor landen om nieuwe virussen of varianten te melden.  
 DOC 1  EN  HTML   |  DOC 2  EN  HTML   |  DOC 3  EN  HTML     

 

Europese Commissie: gegevens van de lidstaten over grensoverschrijdende gezondheidszorg 
voor het jaar 2020  
Richtlijn 2011/24/EU betreffende de rechten van patiënten bij grensoverschrijdende 
gezondheidszorg stelt de voorwaarden vast waaronder een patiënt naar een ander EU-land 
mag reizen om medische zorg en vergoeding te ontvangen. Dit statistisch rapport geeft voor 
2020 gegevens over de toepassing van de richtlijn.  
 DOC 1  EN  HTML   |  DOC 2  EN  HTML     

 

Europese Commissie: studie over het verbeteren van de implementatie van de richtlijn 
grensoverschrijdende gezondheidszorg (2011/24/EU)  
Enkele kernbevindingen van dit onderzoek zijn:   

- De manier waarop procedures voor voorafgaande toestemming worden 
geïmplementeerd, verschilt sterk tussen de lidstaten. 

- Bepaalde administratieve procedures en vereisten in de lidstaten zijn potentieel 
ongerechtvaardigde belemmeringen voor patiënten die grensoverschrijdende 
gezondheidszorg zoeken.  

- Een beperkt aantal lidstaten implementeert overlegregelingen tussen nationale 
contactpunten (NCP's) en relevante nationale belanghebbenden zoals zorgverzekeraars, 
aanbieders en patiëntenorganisaties. 

  
 DOC  EN  HTML     

 

Europese Commissie: Grensoverschrijdende patiëntenmobiliteit in geselecteerde EU-regio's  
Deze studie beoogt een overzicht te bieden van de grensoverschrijdende mobiliteit van 
patiënten en het vergoedingssysteem dat wordt gebruikt voor geplande zorgbehandelingen in 
geselecteerde EU-regio's.  
 DOC  EN  HTML    
 
 
 

https://pes.eu/news_content.php?id=1529
https://www.consilium.europa.eu/en/policies/coronavirus/pandemic-treaty/
https://www.consilium.europa.eu/en/infographics/towards-an-international-treaty-on-pandemics/
https://www.reuters.com/business/healthcare-pharmaceuticals/exclusive-eu-wants-pandemic-treaty-ban-wildlife-markets-reward-virus-detection-2022-02-09/
https://hiva.kuleuven.be/nl/nieuws/nieuwsitems/Data-on-cross-border-patient-healthcare-following-Directive-2011-24-EU-Reference-year-2020
https://ec.europa.eu/health/latest-updates/member-state-data-cross-border-healthcare-year-2020-2021-12-17_en
https://ec.europa.eu/health/publications/study-enhancing-implementation-cross-border-healthcare-directive-201124eu-ensure-patient-rights-eu_en
https://ec.europa.eu/health/publications/cross-border-patient-mobility-selected-eu-regions_en


  

 

Raad en Europees Parlement: voorlopig akkoord over een krachtiger Europees Centrum voor 
ziektepreventie en -bestrijding (ECDC)  
Het ECDC is een EU-agentschap dat tot taak heeft de Unie te ondersteunen bij de bestrijding 
van besmettelijke ziekten, onder meer door middel van informatie over epidemische ziektes, 
wetenschappelijk advies en opleidingsactiviteiten. De Raad en het Europees Parlement 
bereikten een politiek akkoord om het mandaat van het ECDC te versterken op het vlak van 
controle op epidemische ziektes, vroegtijdige waarschuwing, paraatheid en respons. Het 
nieuwe mandaat van het ECDC maakt deel uit van het breder pakket voor de Europese 
gezondheidsunie.  
 DOC 1  EN/NL/FR  HTML   |  DOC 2  EN  HTML     

 
 

   

2  Geneesmiddelen en medische hulpmiddelen 
 

 

Raad: politiek akkoord over een noodkader voor medische tegenmaatregelen 
 

De Raad bereikte een politiek akkoord over een verordening van de Raad die de aankoop van 
medicijnen, vaccins en grondstoffen zou vergemakkelijken, noodfinanciering zou activeren en 
de controle van productiefaciliteiten mogelijk zou maken wanneer een nieuwe 
gezondheidscrisis toeslaat.  
 DOC 1  EN  HTML   |  DOC 2  EN  -  FR  -  NL  PDF     

 

Europese Commissie: eerste jaarlijkse werkplan voor HERA goedgekeurd 
 

De nieuwe Europese autoriteit voor paraatheid en respons inzake noodsituaties op 
gezondheidsgebied (HERA) presenteerde haar eerste jaarlijkse werkplan, waarvoor in 2022 1,3 
miljard euro is begroot om grensoverschrijdende noodsituaties op gezondheidsgebied te 
voorkomen, erop voorbereid te zijn en er snel op te reageren.  
 DOC  EN/FR/NL  HTML     

 

Europese Commissie: antwoorden op de openbare raadpleging over de herziening van de 
geneesmiddelenwetgeving  
De Commissie publiceerde de antwoorden op de openbare raadpleging over de herziening van 
de algemene farmaceutische wetgeving en een samenvattend verslag.  
 DOC  EN  HTML     

 

Europese Commissie: studie over het tekort aan geneesmiddelen in de EU  
De studie bevestigt dat de frequente tekorten aan geneesmiddelen meestal betrekking hebben 
op oudere, niet-gepatenteerde en generieke geneesmiddelen. De oorzaken zijn multifactorieel, 
met knelpunten in de hele farmaceutische waardeketen, van de productie van grondstoffen tot 
nationale prijsstelling en inkooppraktijken. Een reeks van 16 beleidsmaatregelen wordt 
voorgesteld voor actie op EU- en nationaal niveau.  
 DOC  EN  HTML     

 

Europees Parlement: resolutie over de nieuwe farmaceutische strategie van de EU  
Het Europees Parlement heeft het rapport van Dolors Montserrat (EPP, Spanje) over een 
farmaceutische strategie voor Europa aangenomen.  
 DOC  EN/NL/FR  HTML    
  

https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2021/11/29/stronger-european-centre-for-disease-prevention-and-control-council-and-european-parliament-reach-provisional-agreement/
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20211124IPR18011/eu-strengthens-its-disease-prevention-and-control-capacity
https://www.ose.be/health_newsletter/lente_2022.htm#toc1
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2021/12/20/emergency-framework-for-medical-countermeasures-council-reaches-political-agreement/
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-15132-2021-INIT/en/pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-15132-2021-INIT/fr/pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-15132-2021-INIT/nl/pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_22_928
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12963-Revision-of-the-EU-general-pharmaceuticals-legislation/public-consultation_en
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/1f8185d5-5325-11ec-91ac-01aa75ed71a1/language-en/format-PDF/source-245338952
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0470_EN.html


 

Protocol betreffende de voorlopige toepassing van de overeenkomst over het eengemaakt 
octrooigerecht (UPC) is in werking getreden  
Het protocol over het eengemaakt octrooigerecht (UPC) is in werking is getreden, nadat het 
door voldoende lidstaten werd geratificeerd. Voor bedrijven, waaronder 
geneesmiddelenproducenten, zal het UPC, eenmaal het operationeel is, een aanzienlijke 
vermindering van de administratieve kosten en lasten betekenen.  
 DOC 1  EN  HTML   |  DOC 2  EN  HTML     

 

Het Innovative Medicines Initiative (IMI) wordt opgevolgd door het Innovative Health 
Initiative (IHI)  
Het Innovative Medicines Initiative (IMI) begon in 2008 als een publiek-private samenwerking 
(PPS) tussen de Europese Unie en de Europese farmaceutische industrie. De IMI1- en IMI2-
programma's hebben geleid tot bijna 200 projecten die een breed scala aan ziektegebieden 
bestrijken. Met het einde van het IMI2-programma in zicht en zich bewust van het groeiende 
belang van sectoroverschrijdende samenwerking, besloot de Europese Commissie een nieuw 
PPP in de gezondheidszorg te lanceren: het Innovative Health Initiative (IHI).  
 DOC  EN  HTML     

 

Verordening betreffende de evaluatie van gezondheidstechnologie (HTA) gepubliceerd 
 

De verordening 2021/2282 over de evaluatie van gezondheidstechnologie werd gepubliceerd in 
het Publicatieblad van de Europese Unie. HTA is een op onderzoek gebaseerde tool die 
besluitvorming in de gezondheidszorg ondersteunt door de toegevoegde waarde van een 
bepaalde gezondheidstechnologie te beoordelen in vergelijking met andere. De verordening 
vormt de basis voor permanente samenwerking op EU-niveau op dit vlak.  
 DOC  EN/NL/FR  HTML     

 

Europese Commissie: nieuwe normalisatiestrategie 
 

De Commissie presenteerde een nieuwe normalisatiestrategie waarin zij haar benadering ten 
aanzien van normen, zowel binnen de eengemaakte markt als wereldwijd, uiteenzet. In de 
strategie worden vijf belangrijke reeksen van maatregelen voorgesteld. De Commissie wijst de 
productie van vaccins en geneesmiddelen voor COVID-19 aan als één van de dringende 
normalisatieprioriteiten.  
 DOC  EN/NL/FR  HTML     

 

PGEU: position paper over de herziening van de Europese geneesmiddelenwetgeving 
 

De Farmaceutische Groep van de EU (PGEU) roept op om te zorgen voor een betere toegang en 
beschikbaarheid van geneesmiddelen voor patiënten. Hiertoe stelt ze voor om de rol en 
middelen van het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) uit te breiden voor de coördinatie 
van de activiteiten van de lidstaten op het gebied van preventie en beheer van tekorten en om 
een EU-monitoringsysteem voor (verwachte) tekorten van geneesmiddelen op te zetten. Ze 
vraagt tevens een Europees mechanisme voor een eerlijke herverdeling van geneesmiddelen 
tussen lidstaten.  
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EC, HMA en EMA: versnellen van klinische onderzoeken in de EU (ACT EU)  
De Europese Commissie (EC), de hoofden van de nationale geneesmiddelenagentschappen 
(HMA) en het Europees Geneesmiddelenagentschap (EMA) hebben een initiatief gelanceerd 
om de manier waarop klinische proeven worden gestart, opgezet en uitgevoerd te versnellen, 
onder de naam Accelerating Clinical Trials in the EU (ACT-EU). Het strategiedocument van ACT 
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somt tien prioritaire acties op voor 2022/2023, waaronder het mogelijk maken van innovatieve 
proefmethoden en het opzetten van een multi-stakeholderplatform.  
 DOC  EN  HTML     

 

Raad: akkoord over een voorstel om de EU-regels voor de belasting op toegevoegde waarde 
(btw) aan te passen  
De Raad bereikte overeenstemming over een voorstel om de EU-regels inzake btw-tarieven te 
actualiseren. De lidstaten zullen meer flexibiliteit hebben om de producten of diensten te 
kiezen waarop zij verlaagde tarieven zullen toepassen. De richtlijn laat de geleidelijke invoering 
van verlaagde tarieven voor gezondheidsgerelateerde goederen toe.  
 DOC  EN/NL/FR  HTML     

 
 

   

3  e-Health 
 

 

Europese Commissie: voorstel voor een verordening voor een eerlijke en innovatieve data-
economie  
De Commissie stelt nieuwe regels voor over het gebruik van en de toegang tot data die in alle 
economische sectoren van de EU gegenereerd worden. Fysieke producten die door middel van 
hun componenten gegevens verkrijgen, genereren of verzamelen over hun prestaties, gebruik 
of omgeving en die die gegevens kunnen communiceren via een openbare elektronische 
communicatiedienst, vallen onder het toepassingsgebied van het voorstel. Dergelijke producten 
kunnen medische en gezondheidsapparatuur omvatten.  
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Raad: standpunt over sterkere cyberbeveiliging in de EU  
De Raad is een standpunt ("algemene oriëntatie") overeengekomen over maatregelen voor een 
hoog gezamenlijk niveau van cyberbeveiliging in de EU. Die moeten de publieke en de 
particuliere sector, en de hele EU, veerkrachtiger maken en een grotere responscapaciteit 
geven bij cyberincidenten. De nieuwe richtlijn, NIS2 genoemd, zal de basis vormen voor 
risicobeheersings- en rapportage-verplichtingen in alle sectoren die onder de richtlijn vallen, 
zoals energie, vervoer, gezondheid en digitale infrastructuur.  
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4  Sociaal beleid 
 

 

Europees Parlement: ontwerpresolutie over een nieuw strategisch EU-kader voor gezondheid 
en veiligheid op het werk na 2020  
Het verslag, opgesteld door Marianne Vind, werd aangenomen door de Commissie 
werkgelegenheid en sociale zaken. Het verslag benadrukt dat er bijzondere aandacht moet 
worden besteed aan de geestelijke gezondheid van gezondheidswerkers en verwijst in dat 
verband naar het advies van het panel van deskundigen over effectieve manieren om in 
gezondheid te investeren (EXPH) over dit thema. De Commissie en de lidstaten worden 
verzocht om te zorgen voor een adequate follow-up en uitvoering van deze aanbevelingen.   
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ELA: Analyse van knelpunt- en overschotberoepen, 2021  
Het rapport, opgesteld door de Europese Arbeidsautoriteit (ELA) geeft inzicht in de impact van 
de COVID-19-pandemie op de arbeidsmarkt. In 2020 was bijna een op de drie werknemers in de 
EU tewerkgesteld in een arbeidsoverschot- of een knelpuntberoep. Veel van de belangrijkste 
tekorten aan arbeidskrachten zijn de afgelopen jaren toegenomen en de pandemie heeft de 
vraag naar verschillende specifieke knelpuntberoepen versterkt. De grootste impact wordt 
waargenomen op de vraag naar vaardigheden in de gezondheidszorg.   
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Europese Commissie: actieplan om sociale economie te stimuleren en banen te scheppen  
Organisaties in de sociale economie zijn in velerlei vormen (van coöperaties, mutualiteiten tot 
sociale ondernemingen) en in tal van sectoren (van zorgdiensten tot recycling) actief. Het 
actieplan stelt een definitie voor de sociale economie voor en behandelt drie hoofdgebieden: 
het aanpassen van het beleid en de wettelijke kaders (i.h.b. betreffende overheidsopdrachten 
en staatssteun) aan de behoeften van de sociale economie, de toegang tot financiering 
verbeteren en de erkenning van de sociale economie en dus het benutten van zijn potentieel.    
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Europese Commissie en Raad: voorstel voor een gezamenlijk werkgelegenheidsverslag  
Het voorstel voor een gezamenlijk werkgelegenheidsverslag voor 2022, gepubliceerd in het 
kader van het Europees semester proces verzoekt de lidstaten onder meer om:  

- alle kinderen die risico lopen op armoede of sociale uitsluiting gratis en effectieve toegang 
tot gezondheidszorg te verlenen.  

- te investeren in capaciteit van de gezondheidszorg, inclusief eerstelijnszorg, coördinatie 
van zorg, zorgpersoneel en e-Health. 

- eigen betalingen te verminderen, de gezondheidszorg dekking te verbeteren en bij- en 
omscholing van gezondheidswerkers te bevorderen. 
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SPC: jaarrapport  
Het jaarverslag van het Comité voor sociale bescherming (SPC) geeft een overzicht van de 
impact van de maatregelen die de lidstaten hebben genomen om de werkgelegenheid, het 
inkomen en de toegang tot diensten te beschermen in reactie op de pandemie. Het verslag 
behandelt ook de hervormingen in de gezondheidszorgsystemen.   
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Europese Commissie: Groep op hoog niveau over de toekomst van sociale bescherming en 
van de verzorgingsstaat  
De Europese Commissie heeft een groep op hoog niveau opgericht om de toekomst van de 
verzorgingsstaat te bestuderen in het licht van megatrends zoals: demografische 
veranderingen, transformaties op de arbeidsmarkt, globalisering en de opkomst van nieuwe 
risico's. De groep zal aanbevelingen doen over hoe de socialezekerheidsstelsels geschikt kunnen 
worden gemaakt voor de toekomst. Hierbij zal de Groep rekening houden met de interactie 
tussen socialebeschermingsstelsels en ander welzijnsbeleid, gezondheidszorg en langdurige 
zorg.   
 DOC  EN  HTML     

 
 

   

https://www.ela.europa.eu/en/news/analysis-shortage-and-surplus-occupations-2021
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_21_6568
https://ec.europa.eu/info/files/2022-european-semester-proposal-joint-employment-report_en
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&newsId=10103&furtherNews=yes
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&newsId=10101&furtherNews=yes
https://www.ose.be/health_newsletter/lente_2022.htm#toc4


5  Economisch beleid 
 

 

Europese Commissie: 2022 cyclus van het Europees Semester voor de coördinatie van het 
economisch beleid gelanceerd  
De Europese Commissie heeft het startschot gegeven voor de cyclus van 2022 van het Europees 
semester voor coördinatie van het economisch beleid. Het najaarspakket van het Europees 
Semester omvat de jaarlijkse duurzame-groeianalyse, adviezen over de 
ontwerpbegrotingsplannen van de eurozone voor 2022, beleidsaanbevelingen voor de 
eurozone en het voorstel van de Commissie voor een gezamenlijk verslag over de 
werkgelegenheid. Het Semesterproces moedigt ook hervormingen in de gezondheidsstelsels 
aan.   
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Cyprus en Portugal: verslagen van het post-programma toezicht  
Het herfstpakket van de Europese Commissie bevatte ook de verslagen van het post-
programma toezicht voor de lidstaten die onder versterkt toezicht van de Europese instellingen 
staan wegens hun financiële situatie in de nasleep van de financiële en economische crisis. De 
verslagen over Portugal en Cyprus evalueren ook de hervormingen in de gezondheidszorg in 
deze lidstaten.   
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Griekenland: 13e rapport over het versterkt toezicht in Griekenland  
De Commissie heeft een positief advies gegeven over de maatregelen die Griekenland heeft 
genomen om zijn budgettaire, financiële en hervormingstoezeggingen na te komen in het kader 
van het proces van versterkt toezicht dat is gestart na de afronding van het laatste Griekse 
reddingspakket. Ook de hervormingen in de gezondheidszorg waartoe Griekenland zich had 
verbonden werden geëvalueerd.    
 DOC  EN  HTML    

 
 

   

6  EU financiering 
 

 

Europese Commissie: scorebord voor herstel en veerkracht gelanceerd  
Dit scorebord is een openbaar online platform om de vooruitgang bij de uitvoering van de 
faciliteit voor herstel en veerkracht (RRF) als geheel en van de afzonderlijke nationale plannen 
voor herstel en veerkracht weer te geven. Het scorebord bevat onder meer gegevens over de 
uitgaven per beleidsterrein. Middels thematische analyses biedt het scorebord ook kwalitatieve 
informatie over de uitvoering van de plannen in specifieke beleidsterreinen, waaronder 
gezondheidszorg (zie volgende nieuwsitem).   
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Europese Commissie: scorebord voor herstel en veerkracht: thematische analyse 
gezondheidszorg  
Alle 22 plannen die momenteel onder het scorebord vallen, omvatten maatregelen op het 
gebied van gezondheidszorg. De uitgaven voor de zorggerelateerde maatregelen komen 
overeen met 8% van de totale uitgaven van de plannen. De plannen bevatten maatregelen voor 
het verbeteren van de eerstelijnszorg, de overgang van ziekenhuiszorg naar poliklinische zorg, 
de reorganisatie van ziekenhuisnetwerken, de opschaling van preventie, verhoging van de 
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kwaliteit van diagnose en behandeling van patiënten, versterking van het bestand aan 
zorgpersoneel en de modernisering van zorginstellingen.   
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België: RIZIV ontvangt 29 miljoen euro uit het Europees relanceplan voor investeringen tot 
2025  
Deze middelen die het Belgische Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering (RIZIV) 
ontvangt uit het Europese relanceplan ter financiering van investerings- en 
hervormingsprojecten zullen aangewend worden voor de invoering van het geïntegreerd, 
elektronisch en interprofessioneel patiëntendossier en om een Gezondheidsdata-autoriteit op 
de rails zetten. Het RIZIV streeft met zijn partners naar een systeem om gegevens vindbaar, 
toegankelijk, interoperabel en herbruikbaar te maken voor wetenschappelijk en 
beleidsondersteunend werk.   
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7  Mededinging 
 

 

Europese Commissie: mededeling over staatssteun voor belangrijke projecten van 
gemeenschappelijk Europees belang  
Belangrijke projecten van gemeenschappelijk Europees belang zijn strategische projecten in 
verschillende sectoren die gezamenlijke investeringen vergen van overheden en industrieën uit 
verschillende EU-landen. De mededeling wil handvatten bieden voor de toetsing van 
overheidsfinanciering voor dergelijke projecten aan de staatssteunregels van de Unie. 
Infrastructuurprojecten in de gezondheidssector die van groot belang zijn voor de Unie kunnen, 
als ze aan de criteria voldoen, ook onder de regeling vallen.   
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Europese Commissie: boete voor de farmaceutische bedrijven Teva en Cephalon voor "pay-
for-delay"-overeenkomsten  
De Commissie legde de farmaceutische bedrijven Teva en Cephalon een boete van in totaal 60 
miljoen euro op. Ze kwamen overeen om de marktintroductie van Teva's goedkopere generieke 
versie van Cephalon's slaapstoornismedicijn, modafinil, uit te stellen. Dergelijke 
overeenkomsten worden "pay-for-delay"-overeenkomsten genoemd. Ze staan de concurrentie 
in de weg en zijn illegaal volgens de EU-antitrustregels.   
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Europese Commissie: overname van Nuance door Microsoft goedgekeurd  
De Europese Commissie heeft op grond van de EU-concentratieverordening de voorgenomen 
overname van Nuance Communications, Inc. ('Nuance') door Microsoft Corporation 
('Microsoft') onvoorwaardelijk goedgekeurd. De Commissie heeft geconcludeerd dat de 
transactie geen mededingingsbezwaren zou doen rijzen in de Europese Economische Ruimte. 
Nuance is een transcriptiesoftwarebedrijf met een sterke focus op de gezondheidszorgsector 
en oplossingen voor klantbetrokkenheid. Microsoft is een wereldwijd technologiebedrijf dat 
productiviteits- en bedrijfssoftware, cloudcomputing en personal computing aanbiedt.   
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8  Inbreukprocedures 
 

 

EU-regels inzake een evenredigheidstoets voordat een nieuwe reglementering van beroepen 
wordt vastgesteld  
De Commissie stelt een inbreukprocedure in tegen 20 lidstaten wegens het niet correct 
uitvoeren van de EU-regels inzake een evenredigheidstoets voordat een nieuwe reglementering 
van beroepen wordt vastgesteld (Verordening (EU) 2018/958). De richtlijn verplicht de lidstaten 
ervoor te zorgen dat eventuele vereisten voor beroepen die zij invoeren, noodzakelijk en 
evenwichtig zijn. Gereglementeerde beroepen in de gezondheidszorg vallen onder het 
toepassingsgebied.   
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België: kwalificatie van algemeen tandarts  
De Commissie heeft besloten een inbreukprocedure in te leiden tegen België wegens het niet 
naleven van de EU-regels inzake de vrijheid van vestiging en de erkenning van 
beroepskwalificaties (Richtlijn 2005/36/EG). België heeft een specifieke kwalificatie van 
algemeen tandarts ingevoerd die vereist is om tandheelkunde uit te kunnen oefenen in het 
Belgische publieke gezondheidszorgsysteem. Deze titel vereist een aanvullende opleiding, maar 
geeft geen toegang tot andere activiteiten dan die van een tandarts die door de richtlijn wordt 
erkend.   
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Spanje: omzetting van de EU-wetgeving inzake stralingsbescherming  
De Commissie daagt Spanje voor het Hof van Justitie van de Europese Unie omdat het de 
herziene richtlijn basisveiligheidsnormen (Richtlijn 2013/59/Euratom van de Raad) niet volledig 
heeft omgezet. De richtlijn, die de EU-wetgeving inzake stralingsbescherming moderniseert en 
consolideert, stelt basisveiligheidsnormen vast om het grote publiek, werknemers en patiënten 
te beschermen tegen de gevaren van blootstelling aan ioniserende straling.   
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9  Hof van Justitie van de Europese Unie 
 

 

Arrest: vergunning voor parallelinvoer van een geneesmiddel na het vervallen van de 
marktvergunning van het referentiegeneesmiddel   
Het EU-recht verzet zich tegen nationale wetgeving op grond waarvan een vergunning voor 
parallelinvoer van een geneesmiddel automatisch afloopt één jaar na het verstrijken van de 
vergunning voor het in de handel brengen van het referentiegeneesmiddel, zonder dat wordt 
onderzocht of er gevaar voor de gezondheid en het leven bestaat van mensen. Die 
automatische vervaldatum gaat volgens het Hof in zaak C-488/20 verder dan nodig is om de 
gezondheid en het leven van mensen te beschermen.    
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Arrest: vrijstelling van btw op de handeling bestaande in het openen van een medisch dossier  
In het arrest in zaak C-513/20 stelt het Hof dat de handeling bestaande in het openen van een 
persoonlijk dossier met medische achtergrondinformatie, die het recht verleent om in een 
kuuroord medische verzorging te verwerven, onder bepaalde voorwaarden kan vallen onder de 
vrijstelling van de belasting op de toegevoegde waarde (btw) als handeling die nauw 
samenhangt met medische verzorging.   
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10  Publicaties 
 

 

e-Competitions Bulletin: Gezondheidszorg en mededingingsrecht: een overzicht van EU- en 
nationale jurisprudentie  
e-Competitions publiceerde een speciaal nummer met een overzicht van EU- en nationale 
jurisprudentie over mededingingsrecht en gezondheidszorg.   
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European Journal of Risk Regulation: Naar een Europese gezondheidsunie: welke rol voor de 
lidstaten?  
Artikel 168, lid 7, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU) is de 
rechtsgrondslag van elke Europese gezondheidsunie. Dit opiniestuk beoordeelt dit Artikel en 
beargumenteert dat een wijziging van het Verdrag wellicht niet nodig is om het evenwicht 
tussen de bevoegdheid van de EU en de lidstaten met betrekking tot nationale 
gezondheidszorgstelsels te herstellen, gezien zowel de flexibiliteit die de bepaling biedt als de 
complexiteit en diversiteit van de gezondheidszorgstelsels van de lidstaten.   
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Gezondheidsbeleid in Europa: een handboek  
Dit naslagwerk biedt historische achtergrond en actuele informatie en analyses over 
gezondheidsbeleid en gezondheidsstelsels in heel Europa. Het geeft met name de 
ontwikkelingen weer die hebben plaatsgevonden sinds het begin van de jaren '90. Dit was 
keerpunt voor veel Europese gezondheidsstelsels, waarbij de meeste postcommunistische 
landen hun door de staat gerunde gezondheidsstelsels privatiseerden, en veel West-Europese 
gezondheidsstelsels experimenteerden met nieuw openbaar management en andere 
marktgerichte gezondheidshervormingen.   
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Health Policy: Hoe weerbaar is het gezondheidsfinancieringsbeleid in Europa tegen 
economische schokken?  
Dit artikel onderzoekt de weerbaarheid van het gezondheidsfinancieringsbeleid tegen 
economische schokken door de beleidsreacties op de wereldwijde financiële crisis van 2008 en 
de COVID-19-pandemie in Europa te evalueren. Het constateert dat sommige 
gezondheidsstelsels zijn verzwakt door de reacties op de economische crisis van 2008. Uit de 
reacties op de pandemie blijkt dat er lessen zijn getrokken uit de eerdere crisis, maar zwakke 
punten in het gezondheidsfinancieringsbeleid beperken ook de nationale paraatheid om 
economische schokken het hoofd te bieden, met name in landen met sociale 
ziektekostenverzekeringen.   
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Health Policy: revalidatiebeleid in Europa  
Health Policy publiceerde een themanummer over hoe het beleid voor revalidatieprogramma's 
in Europa kan versterkt worden.   
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ETUI: inbedding van de herstel- en veerkrachtfaciliteit (RRF) in het Europees semester  
Volgens deze policy brief, gepubliceerd door het European Trade Union Institute of research 
(ETUI), markeert de nieuwe Recovery and Resilience Facility (RRF), die subsidies en leningen 
verstrekt, een ommekeer in de verdeling van de EU fondsen over de EU-lidstaten. Volgens de 
auteurs vormt de inbedding van de RRF in het Europees Semester een kans om het Europees 
Semester te heroverwegen en om er het instrument voor beleidscoördinatie van te maken dat 
het tot nu toe niet is geweest.   
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EuroHealthNet: Herstel- en veerkrachtplannen: drijfveren om gezondheid en welzijn in de 
Europese Unie te bevorderen?  
Met het oog op de lancering van de volgende jaarlijkse cyclus van EU-coördinatie van het 
economisch en sociaal beleid, bekend als het Europees Semester, presenteerde EuroHealthNet 
haar nieuwste evaluatierapport 'Recovery and Resilience Plans: drivers to promote health and 
well-being in the European Union? '. Volgens de experts worden de kansen die de fondsen 
bieden onvoldoende benut om ongelijkheden te verminderen en de volksgezondheid te 
versterken. Ze pleiten voor betere samenwerking zowel over sectoren heen, als tussen 
beleidsniveaus.   
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Eurohealth: Weerbaarheid van het gezondheidsstelsel na COVID: op weg naar meer Europese 
samenwerking  
Deze speciale uitgave van Eurohealth werd uitgebracht ter gelegenheid van het Franse 
voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie, met de bedoeling om een beter begrip te 
krijgen van de hoe gezondheidsstelsels hebben gereageerd op de gezondheidscrisis en om 
hieruit lessen te trekken voor het verbeteren van de veerkracht van gezondheidsstelsels.   
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KCE: meer vergelijkende studies voor medische innovaties nodig  
Het Belgisch Federaal Kenniscentrum voor Gezondheidszorg (KCE) pleit ervoor dat bedrijven die 
farmaceutische producten of medische hulpmiddelen produceren, van meet af aan klinische 
studies plannen om niet alleen de informatie te genereren die nodig is voor een 
marktvergunning, maar ook de vergelijkende gegevens die nodig zijn voor de HTA-evaluaties 
door de nationale agentschappen. Het KCE richt deze aanbevelingen aan de Europese 
Commissie en de regeringen van de lidstaten.   
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EPF: atlas van het anticonceptiebeleid in Europa  
Het Europees Parlementair Forum voor seksuele en reproductieve rechten (EPF) publiceerde 
een 2022-atlas van het anticonceptiebeleid in Europese landen. De Atlas geeft een overzicht 
van de toegang tot moderne anticonceptie, inclusief terugbetaling, toegang tot advies en 
beschikbaarheid van online-informatie.   
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Politico: sterk lobbywerk voor EU gezondheidsbudget  
Het EU budget voor gezondheid is sterk gestegen in reactie op de COVID-19 pandemie. Het 
bedraagt 5,1 miljard Euro over de volgende zeven jaar. Politico rapporteert hoe dit leidt tot een 
stormloop van lobbygroepen die een deel van dat geld voor hun doelen willen vastleggen. 
Volgens Politico wordt de gezondheidslobby aangedreven door actoren die meer steun willen 
voor niet-overdraagbare aandoeningen.   
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Politico: onderscheid tussen EU burgers die in het VK gevestigd zijn in functie van hun 
ziekteverzekeringsstatus  
Op grond van de EU Settlement Scheme (EUSS) kunnen EU-burgers die zich vóór de Brexit in 
het Verenigd Koninkrijk (VK) hebben gevestigd en minder dan vijf jaar in het land woonden, een 
pre-settled-status krijgen, waardoor ze hun recht op leven, werken en toegang tot Britse 
openbare diensten behouden. Volgens de Europese Commissie maakt het VK een onderscheid 
tussen deze EU-burgers afhankelijk van of ze al dan niet een particuliere 
ziektekostenverzekering hadden tijdens perioden van hun verblijf waarin ze economisch 
inactief waren.   
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DSV: Digitalisering van de sociale zekerheid: noodzakelijk kwaad of laattijdige zegen?  
Dit themanummer van de overkoepelende vereniging van de Duitse Sociale 
Zekerheidsinstellingen (DSV) bespreekt de digitale initiatieven van de Europese Commissie 
relevant op het gebied van de coördinatie van de sociale zekerheidsstelsels zoals: de European 
Exchange of Social Security Information (EESSI), het European Social Security Number (ESSN), 
de European Digital Identity (EU -ID) en het proefproject van een Europese Sociale 
Zekerheidspas (ESSP).   
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Raad: algemene oriëntatie over de ontwerprichtlijn betreffende de weerbaarheid van 
kritieke entiteiten  
Dit themanummer van de overkoepelende vereniging van de Duitse Sociale 
Zekerheidsinstellingen (DSV) bespreekt de digitale initiatieven van de Europese Commissie 
relevant op het gebied van de coördinatie van de sociale zekerheidsstelsels zoals: de 
European Exchange of Social Security Information (EESSI), het European Social Security 
Number (ESSN), de European Digital Identity (EU -ID) en het proefproject van een Europese 
Sociale Zekerheidspas (ESSP).   
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Conferentie over de toekomst van Europa: aanbevelingen van burgers besproken in de 
plenaire vergadering  
De plenaire vergadering van de Conferentie heeft de balans opgemaakt van de 
aanbevelingen van het burgerpanel "Klimaatverandering, milieu/gezondheid" en van 
daaraan gerelateerde aanbevelingen van nationale burgerpanels. Het panel deed ook 
aanbevelingen voor de versterking van gezondheidsstelsels, en gelijke toegang tot 
gezondheidszorg.   
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EHMA en EUPHA: versterking van het concurrentievermogen van de EU op het gebied van 
gezondheid vereist meer investeringen in het personeel en bestuur  
Aangezien de gezondheidswerkers centraal staan in de discussie over de paraatheid van de 
EU voor toekomstige uitdagingen, hebben EHMA en EUPHA een gezamenlijke verklaring 
gelanceerd om te onderstrepen dat meer investeringen in de gezondheidswerkers en het 
bestuur van de gezondheidszorg essentieel zijn voor het versterken van het 
concurrentievermogen van de EU op het gebied van gezondheid.   
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