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1  Volksgezondheid  

 

 

EUROPEES PARLEMENT EN RAAD VAN DE EU: voorlopig akkoord over de toekomstige 

verordening inzake ernstige grensoverschrijdende bedreigingen van de gezondheid 

 

EUROPESE COMMISSIE: oriëntatienota over acties ter bestrijding van niet-overdraagbare 

ziekten 

 

EUROPESE COMMISSIE: verkennende studie over de toegang tot financiële producten voor 

personen met een voorgeschiedenis van kanker 

 
   

2  Geneesmiddelen en medische hulpmiddelen   
 

 

HERA: identificatie van drie belangrijke gezondheidsbedreigingen waarop we ons moeten 

voorbereiden 

 

EUROPESE COMMISSIE: eerste lijst van antimicrobiële stoffen die zijn voorbehouden voor 

gebruik bij mensen 

 

EMA: lijsten van cruciale geneesmiddelen tegen COVID-19, tegen apenpokken en in het kader 

van crisisparaatheid 

 

HERA: aankoop en verdeling van vaccindosissen tegen apenpokken 

 

HERA: raamovereenkomst voor de gezamenlijke plaatsing van een opdracht voor een vaccin 

tegen de pandemische griep 

 

NEGEN LIDSTATEN: herziening van de bepalingen inzake overeenkomsten voor de aankoop 

van vaccins tegen COVID-19 gewenst 

 

EUROPESE COMMISSIE: openbare raadpleging over de toekenning van verplichte licenties 

voor octrooien 

 

EUROPESE COMMISSIE: voorstel voor een verordening betreffende kwaliteits- en 

veiligheidsnormen voor stoffen van menselijke oorsprong 

 

EUROPESE COMMISSIE: gezamenlijk forum voor industriële samenwerking 

 

EUROPESE COMMISSIE: conferentie over de verordening inzake de evaluatie van de 

gezondheidstechnologieën 

 

BENELUXA: gezamenlijke verklaring over het op de Europese markt brengen van 

geneesmiddelen 

 

EUROPESE COMMISSIE: samenwerkingsovereenkomst met de Verenigde Staten inzake 

paraatheid en reactie op bedreigingen voor de volksgezondheid 

 

EUROPESE UNIE: sluiting van een partnerschapsovereenkomst inzake betrekkingen en 

samenwerking met Nieuw-Zeeland 

 
   



3  e-Health   
 

 

EUROPESE COMMISSIE: nieuw partnerschap voor professionele competenties op digitaal vlak 

 

EDPB-EDPS: gezamenlijk advies over de Europese ruimte voor gezondheidsgegevens 

 

ECDC-EMA: consortium voor de uitvoering van een proefproject inzake de Europese ruimte voor 

gezondheidsgegevens 

 

AI Watch: verslag over het gebruik van artificiële intelligentie in de overheidssector 

   
4  Sociaal beleid  

 

 

RAAD VAN DE EU: aanbeveling om een rechtvaardige transitie naar klimaatneutraliteit te 

waarborgen 

 

EUROPEES PARLEMENT: resolutie over een gemeenschappelijk Europees optreden op het 

gebied van de zorg  

 

EUROPEES PARLEMENT: resolutie over het EU-actieplan voor de sociale economie 

 

EUROPESE COMMISSIE: openbare raadpleging over de grensoverschrijdende activiteiten van 

verenigingen zonder winstoogmerk 

   
5  Economisch beleid   

 

 

EUROPESE COMMISSIE: databank over de uitvoering van de landenspecifieke aanbevelingen 

in het kader van het Europees Semester 

 

RAAD VAN DE EU: goedkeuring van landenspecifieke aanbevelingen in het kader van het 

Europees Semester 

 

EUROGROUP: einde van het verscherpt begrotingstoezicht maar voortzetting van de verwachte 

hervormingen in de gezondheidszorg in Griekenland 

   
6  EU financiering  

 

 

RAAD VAN DE EU: goedkeuring van het Poolse Plan voor herstel en veerkracht 

 

EUROPEES PARLEMENT: resolutie over de tenuitvoerlegging van de Faciliteit voor herstel en 

veerkracht (FHV) 

 

EUROPESE COMMISSIE: verslag over de tenuitvoerlegging van de Faciliteit voor herstel en 

veerkracht (FHV) 

 

EUROPESE COMMISSIE: goedkeuring van de partnerschapsovereenkomsten met 7 lidstaten in 

het kader van het cohesiebeleid 2021-2027 

 

EUROPESE COMMISSIE: aanvullende financieringen toegekend aan 7 lidstaten in het kader 

van REACT-EU 

 

EUROPESE COMMISSIE: Goedkeuring van het PEACE PLUS-programma voor vrede en 

samenwerking tussen Ierland en Noord-Ierland 

 

EIB: financieringen toegekend aan Ryvu Therapeutics voor de ontwikkeling van nieuwe 

kankerbehandelingen 

 

ERC: cartografie van gefinancierde onderzoeken 

 
   

7  Mededinging   
 

 

EUROPESE COMMISSIE: formeel onderzoek naar concurrentiebeperkende praktijken toegepast 

door Vifor Pharma 



 

EUROPESE COMMISSIE: mededeling van grieven betreffende de inbreuk op het vlak van 

bedrijfsconcentraties door Illumina en GRAIL 

 

EUROPESE COMMISSIE: goedkeuring van de overname van FutureLife door Hartenberg 

Holding en CVC 

 

EUROPESE COMMISSIE: goedkeuring van de verwerving van de exclusieve zeggenschap over 

Cerner door Oracle 

 

EUROPESE COMMISSIE: goedkeuring van de verwerving van gezamenlijke zeggenschap over 

Theramex door PAI Partners en Carlyle 

 

EUROPESE COMMISSIE: goedkeuring van de verwerving van gezamenlijke zeggenschap over 

IFS door EQT Fund Management, HgCapital, en TA Associates 

 

EUROPESE COMMISSIE: goedkeuring van de overname van Irepse door TSM 

 

EUROPESE COMMISSIE: goedkeuring van de verwerving van gezamenlijke zeggenschap over 

Kedrion en BPL door Permira en Sestant 

 

EUROPESE COMMISSIE: goedkeuring van de verwerving van gezamenlijke zeggenschap over 

Ephesoft door Clearlake en TA Associates 

 

EUROPESE COMMISSIE: goedkeuring van de verwerving van gezamenlijke zeggenschap over 

Advarra door Blackstone en CPP Investments 

   
8  Inbreukprocedures  

 

 

BELGIË: omzetting van de Europese wetgeving inzake stralingsbescherming 

 

CYPRUS: omzetting van EU-wetgeving inzake medische bijstand aan boord van schepen 

 

CYPRUS: niet-conformiteit van nieuwe maatregelen die van toepassing zijn op 

gereglementeerde beroepen 

   

9  Hof van Justitie van de Europese Unie  
 

 

ARREST: verwerping van het beroep van Illumina tegen het verwijzingsmechanisme van de 

verordening inzake de concentraties 

 

ARREST: plaatsing van overheidsopdrachten voor diensten van medisch spoed- en noodvervoer 

 

ARREST: toepassing van het beginsel van gelijke behandeling van mannen en vrouwen op het 

gebied van de sociale zekerheid 

 

ARREST: belasting over de toegevoegde waarde op verzekeringsdiensten verricht door derde 

ondernemingen in naam en voor rekening van een verzekeraar  

 

CONCLUSIES: omstandigheden waarin de gezondheidstoestand van een onderdaan van een 

derde land de tenuitvoerlegging van zijn verwijdering kan belemmeren 

 

CONCLUSIES: vrijstelling van accijns op ethylalcohol gebruikt voor de vervaardiging van 

geneesmiddelen 

   
10  Oorlog in Oekraïne  

 

 

EUROPESE COMMISSIE: voorstel voor maatregelen voor flexibele bijstand aan gebieden 

(FAST-CARE)  

 

EUROPESE COMMISSIE: diensten voor geestelijke gezondheid en psychosociale 

ondersteuning voor ontheemden afkomstig uit Oekraïne 

 

EUROPESE COMMISSIE: betrokkenheid van Oekraïne bij het programma "EU4Health" 

 

MECHANISME VOOR BESCHERMING VAN BURGERS: Oekraïense patiënten overgebracht 

naar Europese ziekenhuizen 

   



11  Publicaties  
 

 

EPRS: nota over zorgarbeid als een publiek goed dat duurzame groei stimuleert. 

 

EUROFOUND: resultaten van de vijfde ronde van de enquête over wonen, werken en COVID-

19  

 

EPHA: Gezamenlijk standpunt over de incentives voor de ontwikkeling van antibiotica bij de 

herziening van de Europese geneesmiddelenwetgeving 

 

DSV: analyse van de uitdagingen in verband met de verordening betreffende medische 

hulpmiddelen 

 

ARTIKEL: naleving van de door het EMA opgelegde voorschriften die van toepassing zijn na het 

op de markt brengen van geneesmiddelen tegen kanker 

 

AIM: geen instemming met sommige aspecten van het wetenschappelijk advies over 

kankerscreening in Europa 

 

HAI: oproep om gezondheid prioriteit te geven in de wetgeving over kunstmatige intelligentie 

 

EPHA: analyse van de kwesties in verband met de Europese ruimte voor gezondheidsgegevens 

 

EDITORIAL: risico's verbonden aan de digitale kloof voor de Europese ruimte van 

gezondheidsgegevens 

 

HEALTH POLICY: speciaal nummer over de lessen die zijn getrokken uit de reactie op de 

COVID-19-pandemie 

 

ARTIKEL: kansen die het EU-gezondheidsbeleid na de COVID-19-pandemie inhoudt 

 

POLITICO: artikel over de moeilijkheden die HERA ondervindt bij het gezamenlijk plaatsen van 

overheidsopdrachten 

 

WHO/Europa: pan-Europese strategie voor eerstelijnsgezondheidszorg 

 

POLITICO: kansen na de Brexit voor de behandeling van zeldzame ziekten 

 

OBS: overzicht van de mondgezondheidszorg in Europa 

 

ESPN: verslagen over de uitvoering van de hervormingen in de gezondheidszorgsector in 

Portugal en Malta 

   
12  Allerlei  

 

 

EUROPEES PARLEMENT: resolutie over de bedreigingen inzake het abortusrecht wereldwijd 

 

RAAD VAN DE EU: conclusies over de EU-strategie voor de rechten van het kind 

 

EUROPEES PARLEMENT: resolutie over de bijeenroeping van een conventie tot herziening van 

de Europese verdragen 

 

RAAD VAN DE EU: voorlopige beoordeling van de eindresultaten van de conferentie over de 

toekomst van Europa 

 

EUROPESE COMMISSIE: mededeling over de voorstellen van de conferentie over de toekomst 

van Europa 

 

EUROPEES PARLEMENT EN RAAD VAN DE EU: politiek akkoord over de richtlijn inzake de 

veerkracht van kritieke entiteiten 

 

EUROPESE COMMISSIE: verslag over de prestaties op het gebied van onderzoek en innovatie 

en het nieuwe Europese innovatieprogramma 

 

EUROPESE COMMISSIE: publicatie van Eurobarometers over corruptie 

 

EUROPESE COMMISSIE: publicatie van de aangescherpte gedragscode tegen desinformatie 

 

EUROPESE OMBUDSMAN: wanbeheer bij de behandeling van twee verzoeken om toegang van 

het publiek tot documenten van de Europese Commissie 

    
   



   

1  Volksgezondheid 
 

 

EUROPEES PARLEMENT EN RAAD VAN DE EU: voorlopig akkoord over de toekomstige 

verordening inzake ernstige grensoverschrijdende bedreigingen van de gezondheid 
 

In het tussen het Parlement en de Raad van de Europese Unie bereikte akkoord worden nieuwe 

maatregelen voorgesteld om grensoverschrijdende gezondheidsbedreigingen aan te pakken. Op 

het vlak van de gezamenlijke aankoop van medische producten beperkt een 

exclusiviteitsclausule de parallelle aankopen en onderhandelingen door de deelnemende landen. 

De Commissie zal het Parlement ook moeten informeren over de opgestarte procedures. Er 

worden ook aanvullende regels vastgesteld om de systemen voor epidemiologisch toezicht te 

versterken en te integreren. 
  DOC 1  EN/FR  HTML   |  DOC 2  EN/FR/NL  HTML     

 

EUROPESE COMMISSIE: oriëntatienota over acties ter bestrijding van niet-overdraagbare 

ziekten 
 

De oriëntatienota is gepubliceerd in het kader van het initiatief "Healthier together", dat tot doel 

heeft de last van niet-overdraagbare ziekten op vijf specifieke gebieden te verminderen: hart- en 

vaatziekten, diabetes, chronische ademhalingsziekten, geestelijke gezondheid en 

gezondheidsdeterminanten. In het document worden gemeenschappelijke acties voorgesteld en 

wordt aangegeven welke juridische en financiële instrumenten op EU-niveau beschikbaar zijn 

om op deze gebieden in te grijpen. 
  DOC 1  EN  HTML   |  DOC 2  EN  PDF     

 

EUROPESE COMMISSIE: verkennende studie over de toegang tot financiële producten 

voor personen met een voorgeschiedenis van kanker 
 

Als onderdeel van het "Europees plan om kanker te overwinnen" heeft een verkennende studie 

de toegang tot financiële producten in kaart gebracht voor personen met een voorgeschiedenis 

van kanker in de EU-lidstaten. Ook is nagegaan hoe de belanghebbenden aankijken tegen de 

acties die op dit gebied op Europees niveau worden ondernomen. 
  DOC 1  EN  PDF  |  DOC 2  EN  PDF  |  DOC 3  FR  PDF     
 

 

   
2  Geneesmiddelen en medische hulpmiddelen 

 

 

HERA: identificatie van drie belangrijke gezondheidsbedreigingen waarop we ons moeten 

voorbereiden 
 

De Health Emergency Preparedness and Response Authority (HERA) van de Europese 

Commissie heeft een lijst gepresenteerd van drie belangrijke bedreigingen voor de gezondheid 

die coördinatie op EU-niveau vereisen in het kader van medische tegenmaatregelen. Met de 

prioritering van deze drie bedreigingen wordt beoogd te zorgen voor de ontwikkeling en het 

vermogen om adequate medische tegenmaatregelen te produceren en te leveren. 
  DOC  EN/FR/NL  HTML     

 

EUROPESE COMMISSIE: eerste lijst van antimicrobiële stoffen die zijn voorbehouden 

voor gebruik bij mensen 
 

Deze lijst bevat antimicrobiële stoffen of groepen hiervan die voortaan moeten worden 

voorbehouden voor de behandeling van infecties bij mensen. Volgens de aangenomen 

uitvoeringsverordening zullen de in de lijst opgenomen antimicrobiële stoffen niet langer mogen 

worden opgenomen in geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik, noch mogen zij worden 

aangeboden voor gebruik in dierenvoeding.  
  DOC  EN/FR/NL  HTML   

https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20220620IPR33412/european-health-union-deal-on-stronger-cross-border-cooperation
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2022/06/23/provisional-agreement-on-new-eu-law-on-serious-cross-border-threats-to-health/?utm_source=dsms-auto&utm_medium=email&utm_campaign=Provisional+agreement+on+new+EU+law+on+serious+cross-border+threats+to+health
https://health.ec.europa.eu/non-communicable-diseases/healthier-together-eu-non-communicable-diseases-initiative_en
https://health.ec.europa.eu/document/download/d843d53e-c1c1-4664-b31e-febf618d011a_en?filename=eu-ncd-initiative_publication_en_0.pdf
https://health.ec.europa.eu/system/files/2022-05/euhealthsupport_access-fin-services_report_en.pdf
https://health.ec.europa.eu/system/files/2022-05/euhealthsupport_access-fin-services_sum_en.pdf
https://health.ec.europa.eu/system/files/2022-05/euhealthsupport_access-fin-services_sum_fr.pdf
https://www.ose.be/health_newsletter/herfst_2022.htm#toc1
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_22_4474
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/11653-Drug-resistance-list-of-antimicrobial-medicines-reserved-for-treating-humans_en


 

EMA: lijsten van cruciale geneesmiddelen tegen COVID-19, tegen apenpokken en in het 

kader van crisisparaatheid 
 

Het Europees Geneesmiddelenagentschap (EMA) heeft informatieve lijsten van cruciale 

geneesmiddelen voor de behandeling van COVID-19, apenpokken, en in het kader van 

paraatheid in noodsituaties vastgesteld. Ondernemingen die in de EU beschikken over een 

vergunning voor het in de handel brengen, zullen het EMA moeten informeren over het 

voorraadniveau, leveringsprognoses en mogelijke tekorten van de geproduceerde cruciale 

geneesmiddelen. 
  DOC 1  EN  PDF  |  DOC 2  EN  PDF  |  DOC 3  EN  PDF     

 

HERA: aankoop en verdeling van vaccindosissen tegen apenpokken 
 

De European Health Emergency Response and Preparedness Authority (HERA) heeft een 

overeenkomst gesloten met het bedrijf Bavarin Nordic voor de aankoop van vaccindosissen 

tegen apenpokken voor de EU-landen, Noorwegen en IJsland. Dit is de eerste aankoop die door 

het programma "EU4Health" wordt gefinancierd. De eerste dosissen werden verdeeld in Spanje, 

Portugal, Duitsland en België. 
  DOC  EN/FR/NL  HTML     

 

HERA: raamovereenkomst voor de gezamenlijke plaatsing van een opdracht voor een 

vaccin tegen de pandemische griep 
 

De European Health Emergency Response and Preparedness Authority (HERA) heeft een 

raamovereenkomst gesloten met het farmaceutische bedrijf GSK voor de gezamenlijke aankoop 

van maximaal 85 miljoen dosissen Adjupanrix, een vaccin tegen de pandemische griep. Twaalf 

lidstaten en andere landen nemen deel aan dit akkoord. 
  DOC  EN/FR/NL  HTML     

 

NEGEN LIDSTATEN: herziening van de bepalingen inzake overeenkomsten voor de 

aankoop van vaccins tegen COVID-19 gewenst 
 

De Bulgaarse, de Kroatische, de Estse, de Hongaarse, de Letse, de Litouwse, de Poolse, de 

Roemeense, de Slowaakse en de Sloveense delegatie hebben de Raad van de Europese Unie 

op 14 juni 2022 in kennis gesteld van hun gezamenlijke brief aan de Europese Commissie. Zij 

dringen aan op herziening van de overeenkomsten voor de aankoop van vaccins tegen COVID-

19, met name met betrekking tot het overschot aan vaccins. 
  DOC  EN  PDF     

 

EUROPESE COMMISSIE: openbare raadpleging over de toekenning van verplichte 

licenties voor octrooien 
 

Om de bevoorradingsproblemen in de farmaceutische sector te beperken en doeltreffender op 

crisissituaties te kunnen inspelen, overweegt de Commissie de invoering van een voor de hele 

Europese Unie geldend systeem van verplichte licenties, waardoor de huidige versnippering van 

de nationale mechanismen wordt tegengegaan. De openbare raadpleging heeft tot doel de 

standpunten van de verschillende belanghebbende partijen te verzamelen over de 

beweegredenen en procedures voor de toekenning van de verplichte licenties in crisissituaties, 

alsook over de bestaande knelpunten. 
  DOC  EN/FR/NL  HTML    

 

 

 

 

 

 

  

https://www.ema.europa.eu/en/documents/other/list-critical-medicines-covid-19-public-health-emergency-phe-under-regulation-eu-2022/123_en.pdf
https://www.ema.europa.eu/en/documents/other/list-critical-medicines-monkeypox-public-health-emergency-phe-under-regulation-eu-2022/123_en.pdf
https://www.ema.europa.eu/en/documents/other/list-main-therapeutic-groups-mtgs-crisis-preparedness_en.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_22_4146
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_22_4363
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-9865-2022-INIT/fr/pdf
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13357-Intellectual-property-revised-framework-for-compulsory-licensing-of-patents_en


 

EUROPESE COMMISSIE: voorstel voor een verordening betreffende kwaliteits- en 

veiligheidsnormen voor stoffen van menselijke oorsprong 
 

De Commissie heeft een nieuwe verordening voorgesteld betreffende kwaliteits- en 

veiligheidsnormen voor stoffen van menselijke oorsprong (SoHO), zoals bloed, weefsels, cellen, 

moedermelk en microbiota. Het doel is donoren en ontvangers van SoHO-therapieën beter te 

beschermen, de toezichtpraktijken van de lidstaten te harmoniseren en de innovatie en de 

bevoorrading te vergemakkelijken. 
  DOC 1  EN/FR/NL  HTML   |  DOC 2  EN/FR/NL  HTML     

 

EUROPESE COMMISSIE: gezamenlijk forum voor industriële samenwerking 
 

Dit nieuwe forum is in juni 2022 voor het eerst bijeengekomen om te bespreken hoe ervoor kan 

worden gezorgd dat de Europese Unie beter is voorbereid op toekomstige noodsituaties op 

gezondheidsgebied. Dit forum beoogt potentiële knelpunten in de toeleveringsketens op te 

sporen, aanbevelingen te doen om deze aan te pakken en industriële partnerschappen te 

ondersteunen om de veerkracht van de toeleveringsketens voor medische producten te 

versterken. 
  DOC  EN  HTML     

 

EUROPESE COMMISSIE: conferentie over de verordening inzake de evaluatie van de 

gezondheidstechnologieën  
 

Deze conferentie was bedoeld om te presenteren wat de Europese Commissie van plan is ter 

voorbereiding van de uitvoering van verordening (EU) 2021/2282 en om te overleggen over de 

kansen en uitdagingen die zich aandienen van nu af aan tot aan de toepassing van de 

verordening in 2025. De presentaties en video's van de conferentie zijn online beschikbaar. 
  DOC  EN  HTML     

 

BENELUXA: gezamenlijke verklaring over het op de Europese markt brengen van 

geneesmiddelen 
 

De delegaties van België, Nederland, Luxemburg, Oostenrijk en Ierland vestigden de aandacht 

van de Raad van de Europese Unie op het ontbreken van voldoende wetenschappelijk bewijs 

voor het uitvoeren van relevante evaluaties van gezondheidstechnologieën. Voorgestelde 

oplossingen zijn onder meer een intensievere dialoog tussen de belanghebbende partijen en 

duidelijkere richtsnoeren voor de industrie. 
  DOC  EN  PDF     

 

EUROPESE COMMISSIE: samenwerkingsovereenkomst met de Verenigde Staten inzake 

paraatheid en reactie op bedreigingen voor de volksgezondheid 
 

De ondertekende overeenkomst beoogt de versterking van de samenwerking tussen de EU en 

de Verenigde Staten op de volgende gebieden: epidemiologisch toezicht en evaluatie van 

bedreigingen voor de volksgezondheid, plaatsing van overheidsopdrachten en evaluatie van 

vaccinplatforms, onderzoek naar en ontwikkeling van innovatieve medische tegenmaatregelen. 
  DOC  EN/FR/NL  HTML     

 

EUROPESE UNIE: sluiting van een partnerschapsovereenkomst inzake betrekkingen en 

samenwerking met Nieuw-Zeeland 
 

Deze overeenkomst versterkt de betrekkingen en de samenwerking tussen de Europese Unie, 

haar lidstaten en Nieuw-Zeeland, en dit op verschillende gebieden. De partijen worden er onder 

meer toe aangemoedigd samen te werken en informatie uit te wisselen over normen en 

conformiteitsbeoordeling om de regelgeving en de risico's in verband met de producten, 

waaronder farmaceutische producten en medische hulpmiddelen, te beheren. 
  DOC 1  EN/FR/NL  HTML   |  DOC 2  EN  PDF     
 

 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_22_4403
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=COM:2022:338:FIN
https://health.ec.europa.eu/latest-updates/joint-industrial-cooperation-forum-first-meeting-industrial-preparedness-future-health-crises-2022-07-12_en
https://health.ec.europa.eu/events/conference-new-regulation-health-technology-assessment-hta-2022-06-22_en
https://beneluxa.org/sites/beneluxa.org/files/2022-07/Joint%20Statement_Evidence_Gaps_public.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_22_3203
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2022/06/20/eu-new-zealand-council-clears-the-path-for-the-conclusion-of-a-partnership-agreement/
https://www.eeas.europa.eu/sites/default/files/eu_new_zealand_partnership_agreement_on_relations_and_cooperation.pdf
https://www.ose.be/health_newsletter/herfst_2022.htm#toc2


   

3  e-Health 
 

 

EUROPESE COMMISSIE: nieuw partnerschap voor professionele competenties op digitaal 

vlak 
 

Dit partnerschap mobiliseert bedrijven, universiteiten, overheden en verenigingen en streeft 

ernaar de digitale competenties te versterken van de professionals die in verschillende sectoren, 

waaronder de gezondheidszorg, actief zijn. 
  DOC  EN  HTML     

 

EDPB-EDPS: gezamenlijk advies over de Europese ruimte voor gezondheidsgegevens 
 

Het Europees Comité voor gegevensbescherming (EDPB) en de Europese Toezichthouder voor 

gegevensbescherming (EDPS) hebben een gezamenlijk advies aangenomen over het voorstel 

van de Europese Commissie voor een verordening betreffende de Europese ruimte voor 

gezondheidsgegevens. In dit advies wordt benadrukt dat het secundaire gebruik van de 

elektronische gezondheidsgegevens moet worden beveiligd, dat de nadere regels voor het 

gebruik en de opslag ervan moeten worden gespecificeerd en dat de nadere regels voor de 

governance moeten worden verduidelijkt. 
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ECDC-EMA: consortium voor de uitvoering van een proefproject inzake de Europese 

ruimte voor gezondheidsgegevens 
 

Naast het Europees Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding (ECDC) en het Europees 

Geneesmiddelenagentschap (EMA) omvat het consortium nationale agentschappen voor 

gezondheidsgegevens, waaronder Sciensano voor België, en onderzoeksinfrastructuren. Het 

project, dat door de Europese Commissie wordt gefinancierd, zal een Europees netwerk van 

datasourceplatforms ontwikkelen en de haalbaarheid en relevantie ervan beoordelen. 
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AI Watch: verslag over het gebruik van artificiële intelligentie in de overheidssector  
 

AI Watch, de studiedienst van de Europese Commissie over artificiële intelligentie (AI) heeft een 

tweede verslag gepubliceerd over het gebruik van AI in de overheidssector van de EU-lidstaten. 

De gezondheidssector is op twee na de overheidsbeleidssector waarin AI het vaakst wordt 

gebruikt. Bijlage 1 geeft een overzicht van de strategieën die de lidstaten hebben ingevoerd om 

het gebruik van AI te bevorderen, in sommige gevallen ook in de gezondheidssector. 
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4  Sociaal beleid 
 

 

RAAD VAN DE EU: aanbeveling om een rechtvaardige transitie naar klimaatneutraliteit te 

waarborgen 
 

De Raad van de Europese Unie roept de lidstaten op de systemen van sociale bescherming te 

integreren in het klimaat-, energie- en milieubeleid, om de ecologische transitie te waarborgen. 

Hij roept de staten onder meer op te zorgen voor toegankelijke, betaalbare en hoogwaardige 

gezondheidsdiensten voor degenen die het zwaarst door de ecologische transitie worden 

getroffen, onder meer door te investeren in infrastructuren voor de gezondheidszorg.  
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EUROPEES PARLEMENT: resolutie over een gemeenschappelijk Europees optreden op 

het gebied van de zorg 
 

In de resolutie wordt het belang benadrukt van een betere samenhang tussen de gezondheids- 

en de sociale stelsels en worden de lidstaten opgeroepen meer te investeren in 

gezondheidszorg, in het bijzonder in eerstelijnsgezondheidszorg, preventieve zorg en 

gezondheidsbevordering. De staten worden ook uitgenodigd om de toegang tot de 

gezondheidszorg voor iedereen, ook voor migranten zonder papieren, te bevorderen en de 

arbeidsomstandigheden en de lonen van zorgverleners, zorgkundigen en ander ondersteunend 

personeel te verhogen.  
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EUROPEES PARLEMENT: resolutie over het EU-actieplan voor de sociale economie 
 

In deze resolutie onderstreept het Europees Parlement de belangrijke rol die entiteiten uit de 

sociale economie, waaronder mutualiteiten, in de zorgsector spelen en roept het de Commissie 

en de lidstaten op hun werk voor een kwalitatief hoogwaardige zorgsector te ondersteunen.  
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EUROPESE COMMISSIE: openbare raadpleging over de grensoverschrijdende activiteiten 

van verenigingen zonder winstoogmerk 
 

Deze raadpleging is bedoeld als input voor een voorstel voor een richtlijn betreffende de 

grensoverschrijdende activiteiten van verenigingen, inclusief mutualiteiten en andere 

verenigingen die in de gezondheidssector actief zijn. Het initiatief heeft tot doel de 

belemmeringen voor grensoverschrijdende activiteiten op de interne markt van de EU te 

verminderen.  
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5  Economisch beleid 

 

 

EUROPESE COMMISSIE: databank over de uitvoering van de landenspecifieke 

aanbevelingen in het kader van het Europees Semester 
 

De Europese Commissie heeft een databank opgezet waarin kan worden gevolgd welke 

vooruitgang de landen boeken bij de tenuitvoerlegging van de aanbevelingen die zij in het kader 

van het Europees Semester hebben ontvangen, onder meer op het gebied van de 

gezondheidszorg. De aanbevelingen die sinds 2011 zijn aangenomen, alsook de evaluaties van 

de Commissie, worden hier gepubliceerd.  
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RAAD VAN DE EU: goedkeuring van landenspecifieke aanbevelingen in het kader van het 

Europees Semester 
 

De Raad van de Europese Unie heeft zijn goedkeuring gehecht aan de landenspecifieke 

aanbevelingen die de Europese Commissie in het kader van het Europees Semester heeft 

voorgesteld. Deze aanbevelingen betreffen de nationale hervormingsprogramma's voor 2022, 

onder meer op het vlak van gezondheidszorg voor acht landen (Estland, Griekenland, Hongarije, 

Letland, Litouwen, Nederland, Polen, Portugal) en van langdurige zorg voor vijf landen 

(Oostenrijk, België, Estland, Polen, Slovenië). In een door het Europees Parlement gepubliceerd 

document wordt een overzicht gegeven van de belangrijkste door de Raad aangebrachte 

wijzigingen.  
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EUROGROUP: einde van het verscherpt begrotingstoezicht maar voortzetting van de 

verwachte hervormingen in de gezondheidszorg in Griekenland  
 

De ministers van Financiën van de eurozone hebben het veertiende verslag in het kader van het 

verscherpte toezicht voor Griekenland besproken en hun tevredenheid uitgesproken over het 

voornemen van de Europese Commissie om het nauwgezette begrotingstoezicht niet te 

verlengen na het verstrijken ervan op 20 augustus 2022. Van nu tot november moeten toch nog 

verdere hervormingen worden doorgevoerd, onder meer in de eerstelijnsgezondheidszorg.  
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6  EU financiering 

 

 

RAAD VAN DE EU: goedkeuring van het Poolse Plan voor herstel en veerkracht 
 

Na de positieve beoordeling door de Europese Commissie werd het plan door de Raad van de 

Europese Unie goedgekeurd. Polen plant hervormingen en investeringen in een efficiënter en 

voor iedereen toegankelijk gezondheidszorgstelsel. Zo is 4,4 miljard euro bestemd voor de 

ondersteuning van de ziekenhuizen en de medische universiteiten. Hervormingen in de 

langdurige zorg zijn onder meer gepland om de participatie van vrouwen op de arbeidsmarkt te 

vergroten.  
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EUROPEES PARLEMENT: resolutie over de tenuitvoerlegging van de Faciliteit voor 

herstel en veerkracht (FHV) 
 

Het Parlement wil dat de fondsen transparant zijn, dat de rechtsstaat wordt geëerbiedigd en dat 

de investeringen een maximaal rendement opleveren. Het moedigt de lidstaten ertoe aan het 

volledige potentieel van de FHV te benutten om te investeren in (onder meer) de 

gezondheidszorg. De tot op heden goedgekeurde nationale plannen voorzien in uitgaven ten 

belope van 37 miljard euro voor maatregelen op het gebied van de gezondheidszorg, wat 

overeenkomt met 8% van de totale uitgaven. De grootste bijdrage is bestemd voor de renovatie 

en uitbreiding van de ziekenhuisinfrastructuur.  
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EUROPESE COMMISSIE: verslag over de tenuitvoerlegging van de Faciliteit voor herstel 

en veerkracht (FHV) 
 

Volgens het verslag is ongeveer 87 miljard euro bestemd voor de pijler gezondheid en 

economische, sociale en institutionele veerkracht. Ongeveer 48% van dit bedrag betreft de 

gezondheidszorg en 8% de langdurige zorg. Meer dan 60% van de landenspecifieke 

aanbevelingen inzake gezondheid wordt op bevredigende wijze bestreken door de 25 

aangenomen nationale plannen voor herstel en veerkracht.  
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EUROPESE COMMISSIE: goedkeuring van de partnerschapsovereenkomsten met 7 

lidstaten in het kader van het cohesiebeleid 2021-2027 
 

Frankrijk, Italië en Portugal zullen een deel van de middelen gebruiken om de territoriale 

ongelijkheden op het vlak van de toegang tot de gezondheidszorg te verminderen. Polen streeft 

naar verbetering van de kwaliteit van en de toegang tot sociale bijstand en gezondheidszorg. 

Roemenië wil de toegang tot de gezondheidszorg, de kwaliteit, de efficiëntie en de veerkracht 

van de sector verbeteren, en ongelijkheden op gezondheidsgebied verminderen. Estland zal ook 

investeren in de gezondheidssector en in de hervorming van de langdurige zorg. Tot slot zal 

Kroatië steun verlenen voor medische opleiding, het systeem voor medische noodhulp en 

telegeneeskundediensten.  
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EUROPESE COMMISSIE: aanvullende financieringen toegekend aan 7 lidstaten in het 

kader van REACT-EU 
 

De financieringen toegekend aan Duitsland, Estland, Litouwen, Letland en Polen zullen worden 

gebruikt om de digitale transformatie van de gezondheidssector of het herstel van de 

gezondheidssector na de pandemie te ondersteunen, of om te investeren in de energie-

efficiëntie van de gezondheidsinstellingen. De financieringen toegekend aan Spanje en Italië 

zullen dienen ter ondersteuning van de aanwerving en financiering van 

gezondheidszorgpersoneel, gezondheidsdiensten, de aankoop van materiaal en vaccindosissen.  
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EUROPESE COMMISSIE: Goedkeuring van het PEACE PLUS-programma voor vrede en 

samenwerking tussen Ierland en Noord-Ierland 
 

Dit nieuwe programma bundelt de eerdere financieringsonderdelen van INTERREG en PEACE 

voor de periode 2021-2027. Een van de zes beoogde thematische gebieden is het opbouwen 

van gezonde en inclusieve gemeenschappen. Daartoe zal steun worden verleend voor 

gemeenschaps- en grensoverschrijdende samenwerkingsverbanden op het gebied van de 

gezondheidszorg.  
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EIB: financieringen toegekend aan Ryvu Therapeutics voor de ontwikkeling van nieuwe 

kankerbehandelingen 
 

Deze financieringen, die zijn toegekend door de Europese Investeringsbank (EIB) aan het 

Poolse Ryvu Therapeutics ondersteunen de ontdekking, het onderzoek en de ontwikkeling van 

innovatieve behandelingen voor kankerpatiënten.  
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ERC: cartografie van gefinancierde onderzoeken 
 

De Europese Onderzoeksraad (ERC) heeft een analyse gepubliceerd van al het onderzoek dat 

in het kader van het Horizon 2020-programma voor de periode 2014-2020 is gefinancierd. Van 

alle geanalyseerde projecten zal 34% waarschijnlijk bijdragen tot het gezondheidsbeleid. De 

cartografie geeft een algemeen overzicht van de gefinancierde landen en domeinen en een 

gedetailleerd overzicht van de gefinancierde projecten per onderzoekdomein.  
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7  Mededinging 

 

 

EUROPESE COMMISSIE: formeel onderzoek naar concurrentiebeperkende praktijken 

toegepast door Vifor Pharma 
 

Het onderzoek moet uitwijzen of Vifor Pharma de mededinging heeft beperkt door 

Pharmacosmos, zijn naaste concurrent in Europa op de markt voor de behandeling van 

ijzertekort via intraveneuze toediening, op onwettige wijze in diskrediet te brengen.  
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EUROPESE COMMISSIE: mededeling van grieven betreffende de inbreuk op het vlak van 

bedrijfsconcentraties door Illumina en GRAIL 
 

In deze mededeling bevestigt de Europese Commissie dat Illumina en GRAIL de Europese 

verordening op het vlak van bedrijfsconcentraties hebben geschonden door over te gaan tot de 

overname, terwijl deze operatie nog werd onderzocht. Illumina is een wereldwijd bedrijf dat 

gespecialiseerd is in genoomsequencing. GRAIL is een bedrijf dat gespecialiseerd is in 

kankerscreeningtests. Beide zijn gevestigd in de Verenigde Staten.  
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EUROPESE COMMISSIE: goedkeuring van de overname van FutureLife door Hartenberg 

Holding en CVC 
 

De goedgekeurde overname betreft markten voor diensten voor medisch begeleide voortplanting 

en sluit de activiteiten in Estland en Finland uit. FutureLife is actief in de reproductieve 

geneeskunde en in het bijzonder in in-vitrofertilisatiebehandelingen. Hartenberg Holding is een 

beleggingsmaatschappij en de enige controlerende aandeelhouder van FutureLife. Beide 

ondernemingen zijn gevestigd in Tsjechië. CVC is een in Luxemburg gevestigd private-

equityfonds.  
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EUROPESE COMMISSIE: goedkeuring van de verwerving van de exclusieve zeggenschap 

over Cerner door Oracle 
 

Cerner levert software en diensten bedoeld voor zorgverleners en klinisch onderzoek. Oracle is 

gespecialiseerd in informatietechnologie. Beide ondernemingen zijn gevestigd in de Verenigde 

Staten.  
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EUROPESE COMMISSIE: goedkeuring van de verwerving van gezamenlijke zeggenschap 

over Theramex door PAI Partners en Carlyle 
 

Theramex is een in het Verenigd Koninkrijk gevestigd farmaceutisch bedrijf dat gespecialiseerd 

is in de gezondheid van vrouwen, met inbegrip van contraceptie, vruchtbaarheid, menopauze en 

osteoporose. PAI Partners is een in Frankrijk gevestigde private-equitymaatschappij. Carlyle is 

een in de VS gevestigde alternatieve vermogensbeheerder.  
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EUROPESE COMMISSIE: goedkeuring van de verwerving van gezamenlijke zeggenschap 

over IFS door EQT Fund Management, HgCapital, en TA Associates 
 

Impala Bidco Sàrl (IFS) is een in Luxemburg gevestigde onderneming die actief is op het gebied 

van de ontwikkeling van bedrijfssoftware. EQT Fund Management is een in Luxemburg 

gevestigde beleggingsfondsbeheerder. HgCapital is een in het Verenigd Koninkrijk gevestigd 

private-equitybedrijf dat gespecialiseerd is in softwareoplossingen voor duurzame ontwikkeling. 

TA Associates is een in de VS gevestigd private-equitybedrijf dat gespecialiseerd is in de 

sectoren technologie, gezondheidszorg en financiële diensten.  
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EUROPESE COMMISSIE: goedkeuring van de overname van Irepse door TSM 
 

Irepse is de uiteindelijke moedermaatschappij van de Esperi-groep, een aanbieder van zorg voor 

ouderen en personen met een handicap, en van rehabilitatiezorg voor drugsverslaafden en 

mensen met problemen op het vlak van de geestelijke gezondheid. Ze is gevestigd in Finland. 

TSM is een in Luxemburg gevestigd beleggingsfonds dat eigendom is van de Triton-groep, een 

private-equitybedrijf.  
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EUROPESE COMMISSIE: goedkeuring van de verwerving van gezamenlijke zeggenschap 

over Kedrion en BPL door Permira en Sestant 
 

Kedrion en BPL zijn twee Italiaanse en Britse ondernemingen die actief zijn op het gebied van de 

inzameling van menselijk plasma en de ontwikkeling, productie en verkoop van therapeutische 

producten op basis van plasma. Permira is een op Guernsey gevestigd private-equitybedrijf en 

Sestant is een Italiaanse financieringsmaatschappij.  
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EUROPESE COMMISSIE: goedkeuring van de verwerving van gezamenlijke zeggenschap 

over Ephesoft door Clearlake en TA Associates 
 

Ephesoft biedt een intelligent platform voor documentverwerking. Clearlake is een private-

equitybedrijf dat onder meer actief is in de sector van software en technologische 

dienstverlening. TA Associates is een private-equitybedrijf dat onder meer actief is in 

gezondheidszorg en technologie. Alle drie zijn ze gevestigd in de Verenigde Staten.  
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EUROPESE COMMISSIE: goedkeuring van de verwerving van gezamenlijke zeggenschap 

over Advarra door Blackstone en CPP Investments 
 

Advarra levert diensten inzake ethische evaluatie en technologieën aan biofarmaceutische 

bedrijven, onderzoeksinstituten en sites voor klinische proeven. Blackstone is een alternatieve 

vermogensbeheerder. Beide zijn gevestigd in de Verenigde Staten. CPP Investments is het 

beleggingsbureau van het Canadese pensioenstelsel.  
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8  Inbreukprocedures 

 

 

BELGIË: omzetting van de Europese wetgeving inzake stralingsbescherming 
 

De Europese Commissie heeft België een schriftelijke aanmaning gestuurd met het verzoek de 

herziene versie van de richtlijn tot vaststelling van de basisnormen (richtlijn 2013/59/Euratom) 

correct om te zetten in zijn nationale wetgeving. De richtlijn moderniseert en consolideert de 

wetgeving van de Unie inzake stralingsbescherming en stelt basisnormen vast voor de 

bescherming van de gezondheid van de bevolking, de werknemers en de patiënten tegen de 

gevaren die verbonden zijn aan de blootstelling aan ioniserende straling.   
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CYPRUS: omzetting van EU-wetgeving inzake medische bijstand aan boord van schepen 
 

De Europese Commissie heeft Cyprus een met redenen omkleed advies toegezonden omdat het 

land de Commissie niet in kennis heeft gesteld van zijn nationale maatregelen tot omzetting van 

de EU-voorschriften inzake medische bijstand aan boord van schepen (richtlijn (EU) 2019/1834). 

De richtlijn actualiseert de minimumvoorschriften inzake veiligheid en gezondheid om een betere 

medische verzorging te bevorderen van mensen die aan boord van een schip werken.  
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CYPRUS: niet-conformiteit van nieuwe maatregelen die van toepassing zijn op 

gereglementeerde beroepen 
 

De Europese Commissie heeft Cyprus een aanmaningsbrief gestuurd over de niet-conformiteit 

van de nationale maatregelen ter uitvoering van de EU-richtlijn betreffende een 

evenredigheidsbeoordeling voorafgaand aan een nieuwe reglementering van beroepen (Richtlijn 

(EU) 2018/958). Ze roept Cyprus op ervoor te zorgen dat de nieuwe vereisten voor de beroepen 

noodzakelijk en evenwichtig zijn. De gereglementeerde beroepen in de gezondheidszorg vallen 

onder deze richtlijn.  
  DOC  EN/FR/NL  HTML     
 

 

 
 
 
 
   

https://ec.europa.eu/competition/mergers/cases1/202234/M_10823_8455580_123_3.pdf
https://ec.europa.eu/competition/mergers/cases1/202235/M_10813_8457630_154_3.pdf
https://www.ose.be/health_newsletter/herfst_2022.htm#toc7
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/inf_22_3768
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/EN/inf_22_3768
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/inf_22_3768
https://www.ose.be/health_newsletter/herfst_2022.htm#toc8


9  Hof van Justitie van de Europese Unie 
 

 

ARREST: verwerping van het beroep van Illumina tegen het verwijzingsmechanisme van 

de verordening inzake de concentraties 
 

In de zaak T-227/21 heeft het Gerecht het beroep verworpen dat Illumina had ingesteld tegen de 

besluiten van de Europese Commissie om het verzoek om verwijzing van de Franse, Griekse, 

Belgische, Noorse, IJslandse en Nederlandse mededingingsautoriteiten te ontvangen en om zich 

bevoegd te verklaren om de concentratie te onderzoeken tussen Illumina en Grail, Amerikaanse 

ondernemingen die gespecialiseerd zijn in respectievelijk genoomsequencing en 

kankerscreeningtests.  
  DOC  EN/FR  HTML     

 

ARREST: plaatsing van overheidsopdrachten voor diensten van medisch spoed- en 

noodvervoer 
 

In de gevoegde zaken C-213/21 en C-214/21 verklaart het Hof dat richtlijn 2014/24/EU 

betreffende het plaatsen van overheidsopdrachten niet in de weg staat aan een nationale 

regeling op grond waarvan diensten van medisch spoed- en noodvervoer bij overeenkomst met 

voorrang uitsluitend kunnen worden gegund aan vrijwilligersorganisaties en niet aan sociale 

coöperaties die aan hun leden ristorno’s kunnen uitkeren die verband houden met hun 

activiteiten.  
  DOC  EN/FR/NL  HTML     

 

ARREST: toepassing van het beginsel van gelijke behandeling van mannen en vrouwen 

op het gebied van de sociale zekerheid 
 

Zaak C-625/20 betreft richtlijn 79/7/EEG betreffende de geleidelijke tenuitvoerlegging van het 

beginsel van gelijke behandeling van mannen en vrouwen op het gebied van de sociale 

zekerheid. Volgens het Hof verzet de richtlijn zich tegen een nationale regeling die belet dat bij 

de sociale zekerheid aangesloten werknemers cumulatief twee uitkeringen wegens volledige 

arbeidsongeschiktheid ontvangen wanneer deze onder dezelfde socialezekerheidsregeling 

vallen, maar deze cumulatie wel toelaat wanneer deze uitkeringen onder verschillende 

socialezekerheidsregelingen vallen, aangezien een dergelijke nationale regeling vrouwelijke 

werknemers in het bijzonder kan benadelen ten opzichte van mannelijke werknemers.  
  DOC  EN/FR/NL  HTML     

 

ARREST: belasting over de toegevoegde waarde op verzekeringsdiensten verricht door 

derde ondernemingen in naam en voor rekening van een verzekeraar  
 

In zaak C-267/21 betreffende de uitlegging van de richtlijn betreffende het gemeenschappelijke 

stelsel van belasting over de toegevoegde waarde heeft het Hof geoordeeld dat door derde 

ondernemingen verrichte diensten ter zake van de behandeling van schadegevallen in naam en 

voor rekening van een verzekeringsmaatschappij niet vallen onder "diensten verricht door 

raadgevende personen, ingenieurs, adviesbureaus, advocaten, accountants en andere 

soortgelijke diensten, alsmede informatieverwerking en informatieverschaffing" in de zin van de 

richtlijn.  
  DOC  EN/FR/NL  HTML     

 

CONCLUSIES: omstandigheden waarin de gezondheidstoestand van een onderdaan van 

een derde land de tenuitvoerlegging van zijn verwijdering kan belemmeren 
 

In zijn conclusie in zaak C-69/21, die aan het Hof van Justitie van de EU is voorgelegd, stelt de 

advocaat-generaal dat richtlijn 2008/115/EG over normen en procedures voor de terugkeer van 

onderdanen van derde landen die illegaal op het grondgebied verblijven, gelezen in samenhang 

met het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie, zich ertegen verzet dat een 

verwijderingsmaatregel wordt genomen tegen een ernstig zieke en illegaal op het grondgebied 

https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=262846&pageIndex=0&doclang=EN&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1275891
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=262427&pageIndex=0&doclang=EN&mode=req&dir=&occ=first&part=1
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/?uri=CELEX:62020CJ0625
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=263732&pageIndex=0&doclang=EN&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=5407356


van een lidstaat verblijvende derdelander wanneer deze, doordat de enige doeltreffende 

pijnstillende behandeling in zijn land van herkomst wettelijk gezien niet beschikbaar is, zal 

worden blootgesteld aan een aanzienlijke en onomkeerbare toename van pijn.  
  DOC  EN/FR/NL  HTML     

 

CONCLUSIES: vrijstelling van accijns op ethylalcohol gebruikt voor de vervaardiging van 

geneesmiddelen 
 

In de zaak C-166/21 heeft de Europese Commissie beroep ingesteld tegen Polen omdat dit land 

de vrijstelling van accijns voor ethylalcohol die bij de vervaardiging van geneesmiddelen wordt 

gebruikt, afhankelijk heeft gesteld van de voorwaarde dat het product onder een regeling tot 

schorsing van de accijns in omloop wordt gebracht. In zijn conclusie stelt de advocaat-generaal 

het Hof voor dit beroep in zijn geheel te verwerpen.  
  DOC  EN/FR/NL  HTML     
 

 

   
10  Oorlog in Oekraïne 

 

 

EUROPESE COMMISSIE: voorstel voor maatregelen voor flexibele bijstand aan gebieden 

(FAST-CARE) 
 

De Europese Commissie heeft de flexibele bijstand aan gebieden (FAST-CARE) goedgekeurd. 

Ze breidt aldus de steun uit die al wordt geboden in het kader van het cohesiebeleid ten behoeve 

van vluchtelingen in Europa (CARE) door extra steun en flexibiliteit te bieden voor de uitvoering 

van investeringen in het kader van het cohesie- en herstelbeleid, onder meer in de 

gezondheidszorg. De Raad van de EU heeft het voorstel reeds goedgekeurd. De stemming in 

het Parlement wordt in het najaar verwacht.  
  DOC 1  EN/FR/NL  HTML   |  DOC 2  EN  HTML     

 

EUROPESE COMMISSIE: diensten voor geestelijke gezondheid en psychosociale 

ondersteuning voor ontheemden afkomstig uit Oekraïne 
 

De Europese Commissie heeft een overeenkomst van 7 miljoen euro ondertekend met de 

Internationale Federatie van Rode Kruis- en Rode Halve Maanverenigingen om de capaciteit van 

haar leden en van eerstelijnsprofessionals te versterken bij de verlening van diensten voor 

geestelijke gezondheid en psychosociale ondersteuning aan personen uit Oekraïne in vijf 

Europese landen.   
  DOC  EN  HTML     

 

EUROPESE COMMISSIE: betrokkenheid van Oekraïne bij het programma "EU4Health" 
 

De Europese Commissie en de Oekraïense regering hebben een overeenkomst ondertekend 

waarbij Oekraïne wordt betrokken bij het programma "EU4Health". Hierdoor krijgt het land 

toegang tot financiering om in de onmiddellijke behoeften te voorzien, maar ook om bij te dragen 

aan het herstel op het vlak van de gezondheidssector.  
  DOC  EN/FR/NL  HTML     

 

MECHANISME VOOR BESCHERMING VAN BURGERS: Oekraïense patiënten overgebracht 

naar Europese ziekenhuizen 
 

Dankzij dit EU-mechanisme konden 1000 patiënten uit Oekraïne, Moldavië, Polen en Slowakije 

naar Europese ziekenhuizen worden overgebracht.  
  DOC  EN  HTML     

 
 

 

   

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/?uri=CELEX:62021CC0069
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/?uri=CELEX:62021CC0166
https://www.ose.be/health_newsletter/herfst_2022.htm#toc9
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_22_4043
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/information/publications/communications/2022/flexible-assistance-to-territories-fast-care
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/mex_22_3562
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_22_4490
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_22_4882
https://www.ose.be/health_newsletter/herfst_2022.htm#toc10


11  Publicaties 
 

 

EPRS: nota over zorgarbeid als een publiek goed dat duurzame groei stimuleert 
 

Met het oog op het voorstel van de Europese Commissie voor een Europese zorgstrategie roept 

de Onderzoeksdienst van het Europees Parlement (EPRS) op om zorgarbeid te beschouwen als 

een publiek goed dat duurzame groei stimuleert. Uit de nota blijkt dat de bevordering van 

betaalbare zorg van goede kwaliteit elk jaar tussen 100 en 180 miljard euro aan extra inkomsten 

kan opleveren. In de nota worden thuiszorgwerkers en bepaalde categorieën institutionele 

medewerkers, waaronder verleners van persoonlijke zorg, in aanmerking genomen.  
   DOC  EN  PDF     

 

EUROFOUND: resultaten van de vijfde ronde van de enquête over wonen, werken en 

COVID-19 
 

Uit deze resultaten, die zijn gepubliceerd door de Europese Stichting tot verbetering van de 

levens- en arbeidsomstandigheden (Eurofound), blijkt dat de onbevredigde zorgbehoeften in 

Europa zijn toegenomen, met name op het gebied van de geestelijke gezondheidszorg.  
   DOC  EN  PDF     

 

EPHA: Gezamenlijk standpunt over de incentives voor de ontwikkeling van antibiotica bij 

de herziening van de Europese geneesmiddelenwetgeving 
 

De European Public Health Alliance (EPHA) en acht andere partners hebben een gezamenlijk 

standpunt ingenomen over de incentives voor de ontwikkeling van antibiotica die de Europese 

Commissie overweegt om de resistentie tegen antimicrobiële stoffen te bestrijden in het kader 

van haar herziening van de Europese geneesmiddelenwetgeving. Dit standpunt toont de risico's 

aan van het opnemen van een overdraagbare exclusiviteitsverlenging waardoor een bedrijf dat 

een nieuw antimicrobieel middel produceert, de exclusiviteitsperiode kan uitbreiden tot een 

ander product of dit recht aan een ander bedrijf kan verkopen.  
   DOC  EN  PDF     

 

DSV: analyse van de uitdagingen in verband met de verordening betreffende medische 

hulpmiddelen 
 

De Vertegenwoordiging van de Duitse socialezekerheidsfondsen in Europa (DSV) analyseert de 

uitdagingen waarmee de tenuitvoerlegging van de herziene verordening betreffende de 

medische hulpmiddelen en medische hulpmiddelen voor in-vitrodiagnostiek wordt 

geconfronteerd.   
  DOC  EN  HTML      

 

ARTIKEL: naleving van de door het EMA opgelegde voorschriften die van toepassing zijn 

na het op de markt brengen van geneesmiddelen tegen kanker 
 

In dit artikel analyseren Cherla en collega's de kenmerken van studies die de tijdelijke 

goedkeuring van geneesmiddelen tegen kanker door het Europees Geneesmiddelenbureau in 

de periode 2004-2014 hebben ondersteund. Vervolgens gaan ze na in welke mate vijf jaar nadat 

de geneesmiddelen op de markt zijn gebracht, aan de gegevensverzamelingseisen is voldaan 

en welke invloed dit heeft op de beslissing over de permanente toelating.  
  DOC  EN  PDF     

 

 

 

 

 

 

  

https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2022/730333/EPRS_BRI(2022)730333_EN.pdf
https://www.eurofound.europa.eu/sites/default/files/ef_publication/field_ef_document/ef22042en.pdf
https://epha.org/wp-content/uploads/2022/07/antibiotic-incentives-pharma-legislation-joint-paper-2022.pdf
https://dsv-europa.de/en/news/2022/06/medizinprodukte-und-in-vitro-diagnostika-verordnung.html?utm_campaign=_Newsletter_18fd7d46a4e3a4b56c9fa30d148a7d0feee941b1
https://ascpt.onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1002/cpt.2679


 

AIM: geen instemming met sommige aspecten van het wetenschappelijk advies over 

kankerscreening in Europa 
 

De internationale organisatie van ziekenfondsen, AIM heeft te kennen gegeven het niet eens te 

zijn met sommige van de adviezen die door de Group of Chief Scientific Advisors (GCSA) van de 

Europese Commissie zijn voorgesteld. In het bijzonder betwist de AIM de uitbreiding van 

screeningsprogramma's tot prostaat- en longkanker. Met het oog op de actualisering van de 

aanbevelingen van de Raad van de Europese Unie inzake kankerscreening heeft de AIM ook 

haar eigen aanbevelingen gepubliceerd.  
   DOC  EN/FR  HTML     

 

HAI: oproep om gezondheid prioriteit te geven in de wetgeving over kunstmatige 

intelligentie 
 

Health Action International (HAI) roept de leden van het Europees Parlement op om 

amendementen te steunen die prioriteit willen geven aan gezondheid bij de onderhandelingen 

over wetgeving inzake artificiële intelligentie (AI). Doel is oplossingen te vinden voor de risico's 

die AI met zich mee kan brengen voor de gezondheid en de rechten van patiënten.  
   DOC  EN  HTML     

 

EPHA: analyse van de kwesties in verband met de Europese ruimte voor 

gezondheidsgegevens 
 

De European Public Health Alliance (EPHA) analyseert de beloften en obstakels van de 

goedkeuring en uitvoering van de Europese verordening betreffende de Europese ruimte voor 

gezondheidsgegevens.  
   DOC  EN  HTML     

 

EDITORIAL: risico's verbonden aan de digitale kloof voor de Europese ruimte van 

gezondheidsgegevens 
 

Volgens dit editorial, geschreven door van Kessel en collega's, slaagt de Europese ruimte van 

gezondheidsgegevens er niet in de digitale kloof te overbruggen. In plaats daarvan zou ze de 

ongelijkheden kunnen versterken en een negatieve invloed kunnen hebben op de kwaliteit van 

de zorg, de mogelijkheid om deel te nemen aan de gezondheidszorg en de 

gezondheidsresultaten. De auteurs pleiten ervoor meer aandacht te besteden aan kwetsbare 

groepen op het gebied van digitale vaardigheden.  
   DOC  EN  HTML     

 

HEALTH POLICY: speciaal nummer over de lessen die zijn getrokken uit de reactie op de 

COVID-19-pandemie 
 

In dit speciaal nummer, dat werd gecoördineerd door het European Observatory on Health 

Systems and Policies, wordt een overzicht gegeven van de lessen die zijn getrokken uit de 

reactie op de COVID-19-pandemie en wordt geanalyseerd waarom sommige landen de 

pandemie beter lijken te hebben aangepakt dan andere.  
   DOC  EN  HTML     

 

ARTIKEL: kansen die het EU-gezondheidsbeleid na de COVID-19-pandemie inhoudt 
 

In dit artikel analyseert Eleanor Brooks de kansen die het gezondheidsbeleid van de Europese 

Unie zou kunnen bieden in de strijd tegen ongelijkheden op gezondheidsgebied. Daartoe 

bestudeert zij de veranderingen die het Europese gezondheidsbeleid ondergaat op het gebied 

van volksgezondheid, de interne markt en de fiscale governance.  
   DOC  EN  PDF    

 

 

 

  

https://www.aim-mutual.org/mediaroom/aim-publishes-cancer-screening-recommendations/
https://haiweb.org/prioritise-health-in-the-artificial-intelligence-act
https://epha.org/the-european-health-data-space-promises-and-obstacles-ahead/
https://www.bmj.com/content/378/bmj-2022-071913.full
https://eurohealthobservatory.who.int/publications/health-policy-journals/covid-19-special-issues
https://www.jcer.net/index.php/jcer/article/view/1267/931


 

POLITICO: artikel over de moeilijkheden die HERA ondervindt bij het gezamenlijk plaatsen 

van overheidsopdrachten 
 

Dit artikel analyseert de reactie van HERA op de apenpokken. Tot de gemelde aandachtspunten 

behoren het trage tempo van de gezamenlijke procedure en de praktijk van parallelle aankopen 

door verscheidene lidstaten, waaronder Frankrijk, België en Denemarken.  
   DOC  EN  HTML     

 

WHO/Europa: pan-Europese strategie voor eerstelijnsgezondheidszorg 
 

Het Regionaal Bureau van de Wereldgezondheidsorganisatie voor Europa (WHO/Europa) heeft 

een pan-Europese strategie gepubliceerd om de eerstelijnsgezondheidszorg te versterken op 

basis van de lessen die zijn getrokken uit de COVID-19-pandemie.  
   DOC  EN  PDF     

 

POLITICO: kansen na de Brexit voor de behandeling van zeldzame ziekten 
 

In dit door Politico gepubliceerde artikel worden de kansen geanalyseerd die op het vlak van 

klinisch onderzoek naar de behandeling van zeldzame ziekten worden geboden door de Brexit. 

De wens van het VK om verder te gaan dan de Europese Unie zou inderdaad het Brits 

onderzoek naar cel- en gentherapieën kunnen bevorderen.  
   DOC  EN  HTML     

 

OBS: overzicht van de mondgezondheidszorg in Europa  
 

Het European Observatory on Health Systems and Policies (OBS) heeft een overzicht gemaakt 

van gemeenschappelijke trends en uitdagingen op het gebied van financiering, toegang, dekking 

en verstrekking van mondzorgdiensten in 31 Europese landen. Uit de conclusies blijkt onder 

meer dat tandheelkundige zorg de zorg is die het vaakst om financiële redenen wordt uitgesteld.  
   DOC  EN  PDF     

 

ESPN: verslagen over de uitvoering van de hervormingen in de gezondheidszorgsector in 

Portugal en Malta 
 

Deze verslagen zijn gepubliceerd door het European Social Policy Network (ESPN). In het 

verslag over Portugal wordt de afschaffing van de kosten ten laste van de patiënten voorgesteld, 

die in juni 2022 in werking is getreden voor ziekenhuiszorg. Het verslag over Malta geeft een 

overzicht van de controverses die gepaard zijn gegaan met de uitbreiding van de toegang en het 

toepassingsgebied van de wetgeving inzake in-vitrofertilisatie.   
   DOC 1  EN  PDF   |  DOC 2  EN  PDF    

 

   
12  Allerlei 

 

 

EUROPEES PARLEMENT: resolutie over de bedreigingen inzake het abortusrecht 

wereldwijd 
 

Het Europees Parlement roept de Europese Unie en haar lidstaten op het recht op veilige en 

legale abortus in het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie te verankeren. Het 

dringt er bij de lidstaten op aan abortus uit het strafrecht te halen en de belemmeringen voor 

abortus en voor de toegang tot seksuele en reproductieve gezondheidszorg en -diensten weg te 

nemen en te bestrijden.  
  DOC  EN/FR/NL  HTML    

 

 

 

 

  

https://www.politico.eu/article/monkeypox-covid-19-eu-to-review-how-to-speed-up-vaccine-drug-deals-in-health-emergencies/
https://apps.who.int/iris/rest/bitstreams/1419847/retrieve
https://www.politico.eu/article/uk-gene-cell-therapy-brexit-science-research-rare-diseases/
https://apps.who.int/iris/rest/bitstreams/1431126/retrieve
https://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=25881&langId=en
https://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=25953&langId=en
https://www.ose.be/health_newsletter/herfst_2022.htm#toc11
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2022-0243_EN.htm


 

RAAD VAN DE EU: conclusies over de EU-strategie voor de rechten van het kind 
 

Deze conclusies van de Raad van de Europese Unie zijn toegespitst op de bescherming van de 

rechten van het kind in crisis- of noodsituaties. De lidstaten worden verzocht 

noodopvangprocedures in te voeren om de veiligheid van het kind te garanderen in termen van 

lichamelijke en geestelijke gezondheid, alsmede de toegang tot basisvoorzieningen zoals 

gezondheidsdiensten.  
  DOC  EN/FR/NL  HTML     

 

EUROPEES PARLEMENT: resolutie over de bijeenroeping van een conventie tot 

herziening van de Europese verdragen 
 

Het Europees Parlement herhaalt zijn verzoek om een conventie tot herziening van de 

verdragen, teneinde de aanbevelingen van de conferentie over de toekomst van Europa ten 

uitvoer te leggen. De voorgestelde wijzigingen omvatten een aanpassing van de bevoegdheden 

die krachtens de verdragen aan de EU worden verleend, onder meer op het gebied van 

gezondheid en grensoverschrijdende gezondheidsbedreigingen.  
  DOC  EN/FR/NL  HTML     

 

RAAD VAN DE EU: voorlopige beoordeling van de eindresultaten van de conferentie over 

de toekomst van Europa 
 

In deze evaluatie concludeert het secretariaat-generaal van de Raad van de Europese Unie dat 

een aanzienlijk aantal van de 49 voorstellen en 320 daarmee samenhangende maatregelen kan 

worden verwezenlijkt zonder het verdrag te veranderen en reeds in behandeling is, bijvoorbeeld 

op het gebied van gezondheid. Voor achttien specifieke maatregelen is een wijziging van het 

verdrag nodig, zoals de maatregel om gezondheid en gezondheidszorg tot een gedeelde 

bevoegdheid van de EU te maken en de maatregel om de normen inzake gezondheidszorg 

verplicht te harmoniseren op het niveau van de EU.  
  DOC 1  EN  -  FR  -  NL  PDF   |  DOC 2  EN  HTML      

 

EUROPESE COMMISSIE: mededeling over de voorstellen van de conferentie over de 

toekomst van Europa 
 

In deze mededeling beoordeelt de Europese Commissie wat nodig is om gevolg te geven aan de 

voorstellen van de conferentie, schetst zij de volgende stappen en geeft zij aan hoe lessen 

kunnen worden getrokken uit de conferentie. In de bijlage worden de concrete acties voorgesteld 

(reeds uitgevoerd, voorgesteld maar nog goed te keuren, gepland en nieuw) om aan de 

voorstellen tegemoet te komen, ook op het gebied van gezondheid (p. 8-10 van de bijlage).   
  DOC  EN/FR/NL  HTML     

 

EUROPEES PARLEMENT EN RAAD VAN DE EU: politiek akkoord over de richtlijn inzake 

de veerkracht van kritieke entiteiten  
 

De richtlijn heeft betrekking op diensten die van essentieel belang zijn voor het levensonderhoud 

van de EU-burgers en voor de goede werking van de interne markt. De overeenkomst breidt het 

aantal sectoren waarop de richtlijn van toepassing zal zijn, uit tot elf. Gezondheid is er één van.  
  DOC  EN/FR/NL  HTML    

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2022/06/09/council-adopts-conclusions-rights-child/
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2022-0244_EN.html
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https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2022/06/28/eu-resilience-council-presidency-and-european-parliament-reach-political-agreement-to-strengthen-the-resilience-of-critical-entities/?utm_source=dsms-auto&utm_medium=email&utm_campaign=EU+resilience%3a+Council+presidency+and+European+Parliament+reach+political+agreement+to+strengthen+the+resilience+of+critical+entities


 

EUROPESE COMMISSIE: verslag over de prestaties op het gebied van onderzoek en 

innovatie en het nieuwe Europese innovatieprogramma 
 

In het door de Europese Commissie gepubliceerde verslag wordt geanalyseerd hoe de 

wetenschap kan helpen een duurzaam, concurrerend en veerkrachtig Europa op te bouwen. Uit 

de resultaten blijkt onder meer dat 17% van het gefinancierde onderzoek bijdraagt aan de 

gezondheidssector en dat de investeringen in onderzoek en ontwikkeling in deze sector tussen 

2019 en 2020 zijn toegenomen. De Europese Commissie heeft ook een nieuw programma 

gepresenteerd ter ondersteuning van technologische innovatie in alle sectoren, waaronder de 

gezondheidszorg.  
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EUROPESE COMMISSIE: publicatie van Eurobarometers over corruptie 
 

De Europese Commissie heeft de speciale Eurobarometer over de perceptie en de ervaringen 

van de burgers met corruptie en de Flash Eurobarometer over de houding van het bedrijfsleven 

tegenover corruptie in de EU gepubliceerd. Volgens het eerste verslag zijn drie op de tien 

Europeanen van mening dat corruptie in de gezondheidszorg wijdverbreid is. Volgens het 

tweede verslag is 68% van de ondervraagde bedrijven van mening dat corruptie wijdverbreid is 

in de gezondheidszorg en de farmaceutische sector van hun land.  
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EUROPESE COMMISSIE: publicatie van de aangescherpte gedragscode tegen 

desinformatie 
 

De code bevat specifieke en gedetailleerde verbintenissen om desinformatie te bestrijden. Hij 

werd ondertekend door 34 belanghebbenden, waaronder platforms, technologiebedrijven en 

vertegenwoordigers van het maatschappelijk middenveld. De ondertekenaars moeten verslag 

uitbrengen over de uitvoering van de genomen maatregelen, waaronder het beperken van 

medische desinformatie in verband met de coronapandemie.  
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EUROPESE OMBUDSMAN: wanbeheer bij de behandeling van twee verzoeken om 

toegang van het publiek tot documenten van de Europese Commissie 
 

De Europese Ombudsvrouw heeft haar conclusie van wanbeheer door de Europese Commissie 

in twee onderzoeken bevestigd. Een ervan betreft de toegang tot documenten over chirurgische 

maskers die aan het begin van de COVID-19-pandemie werden verspreid. Het tweede betreft de 

toegang tot tekstberichten die zijn uitgewisseld tussen de voorzitster van de Commissie en de 

CEO van een farmaceutisch bedrijf. In deze zaak heeft de Ombudsvrouw de Commissie 

verzocht om werkgerelateerde tekst- en instant-berichten te erkennen als EU-documenten.  
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