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B9-0239/2019

Resolutie van het Europees Parlement over het mogelijk maken van de digitale 
transformatie van gezondheid en zorg in de digitale eengemaakte markt; de burger 
meer zeggenschap geven en bouwen aan een gezondere maatschappij
(2019/2804(RSP))

Het Europees Parlement,

– gezien de mededeling van de Commissie van 25 april 2018 over het mogelijk maken 
van de digitale transformatie van gezondheid en zorg in de digitale eengemaakte markt; 
de burger “empoweren” en bouwen aan een gezondere maatschappij 
(COM(2018)0233),

– gezien de mededeling van de Commissie van 30 april 2004 getiteld “e-Gezondheidszorg 
– een betere gezondheidszorg voor de burgers van Europa: Een actieplan voor een 
Europese Ruimte voor e-gezondheidszorg” (COM(2004)0356),

– gezien het werkdocument van de diensten van de Commissie van 21 december 2007 
getiteld “Action plan of the lead market initiative in the area of eHealth” (Actieplan van 
het initiatief voor leidende markten op het gebied van e-gezondheid) – Bijlage I bij de 
mededeling “Een Europees initiatief voor leidende markten” COM(2007)0860, 
SEC(2007)1730, 

– gezien de aanbeveling van de Commissie van 2 juli 2008 inzake grensoverschrijdende 
interoperabiliteit van systemen voor elektronische medische dossiers (kennisgeving 
geschied onder nummer C(2008)3282)1,

– gezien de mededeling van de Commissie van 4 november 2008 over telegeneeskunde 
ten bate van de patiënten, de gezondheidszorgstelsels en de maatschappij 
(COM(2008)0689),

– gezien de mededeling van de Commissie van 6 december 2012 “Actieplan e-
gezondheidszorg 2012-2020 – Innovatieve gezondheidszorg voor de 21e eeuw” 
(COM(2012)0736),

– gezien Richtlijn (EU) 2016/1148 van het Europees Parlement en de Raad van 6 juli 
2016 houdende maatregelen voor een hoog gemeenschappelijk niveau van beveiliging 
van netwerk- en informatiesystemen in de Unie2,

– gezien Speciaal verslag nr. 07/2019 van de Europese Rekenkamer getiteld 
“EU-maatregelen voor grensoverschrijdende gezondheidszorg: hoge ambities, maar 
beter beheer nodig,

– gezien Aanbeveling (EU) 2019/243 van de Commissie van 6 februari 2019 betreffende 

1 PB L 190 van 18.7.2008, blz. 37.
2 PB L 194 van 19.7.2016, blz. 1.
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een Europees uitwisselingsformaat voor elektronische patiëntendossiers3,

– gezien Richtlijn 2011/24/EU van het Europees Parlement en de Raad van 9 maart 2011 
betreffende de toepassing van de rechten van patiënten bij grensoverschrijdende zorg4,

– gezien Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 
2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de 
verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en 
tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming, 
hierna: AVG)5,

– gezien de conclusies van de Raad van 8 december 2017 over gezondheid in de digitale 
samenleving - vooruitgang boeken met gegevensgestuurde innovatie op 
gezondheidsgebied6,

– gezien de vragen aan de Commissie over het mogelijk maken van de digitale 
transformatie van gezondheid en zorg in de digitale eengemaakte markt; de burger 
“empoweren” en bouwen aan een gezondere maatschappij (O-00000/2019 – 
B8-0000/2019),

– gezien artikel 136, lid 5, en artikel 132, lid 2, van zijn Reglement,

– gezien de ontwerpresolutie van de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en 
voedselveiligheid,

A. overwegende dat de opkomst van nieuwe technologieën zowel kansen als uitdagingen 
creëert voor de ontwikkeling van een betere gezondheidszorg; overwegende dat de 
gezondheids- en zorgstelsels in Europa door de vergrijzing van onze samenlevingen, 
een hogere levensverwachting en een stelselmatig dalend geboortecijfer met grote 
uitdagingen worden geconfronteerd, die tot bezorgdheid leiden in verband met de 
toekomstige houdbaarheid van de gezondheidszorg en anderzijds nieuwe kansen met 
zich meebrengen vanwege de opkomst van nieuwe technologieën; overwegende dat er 
in dit verband een paradigmaverschuiving nodig is in de richting van proactieve en 
responsieve gezondheidszorgstelsels waarin de nadruk in de eerste plaats ligt op de 
instandhouding van een goede gezondheid in plaats van ziektemanagement;

B. overwegende dat de uitgaven aan gezondheidszorg snel stijgen en 9,6 %7 van het bbp 
van de EU als geheel vertegenwoordigen; overwegende dat de gezondheidsstelsels bij 
de verstrekking van toegankelijke, veerkrachtige en houdbare gezondheidsdiensten en 
langetermijnzorg zo doeltreffend en efficiënt mogelijk moeten zijn, en billijke toegang 
daartoe moeten waarborgen, alsook voor nieuwe, op de ontwikkelingen in de 
samenleving aansluitende diensten, een probleemloze zorgverlening, ongeacht de soort 
dienst of de provider, moeten instaan, en verbeteringen moeten doorvoeren waar 
patiënten iets aan hebben en die aansluiten bij hun veranderende en toenemende 

3 PB L 39 van 11.2.2019, blz. 18.
4 PB L 88 van 4.4.2011, blz. 45.
5 PB L 119 van 4.5.2016, blz. 1.
6 PB C 440 van 21.12.2017, blz. 3.
7 In 2017; OESO/EU (2018), Health at a Glance: Europe 2018: State of Health in the EU Cycle, OECD 
Publishing, Paris.
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gezondheids- en zorgbehoeften, welzijn en levenskwaliteit, waarbij rekening gehouden 
wordt met de verschillen tussen patiënten wat betreft internetconnectiviteit, digitale 
vaardigheden en gezondheidsalfabetisme;

C. overwegende dat innovatieve digitale oplossingen op het gebied van gezondheid en zorg 
een impuls kunnen geven aan ziektepreventie en de bevordering van een gezonde 
levensstijl, de levenskwaliteit van burgers ten goede kunnen komen, en doeltreffender 
vormen van het organiseren en verstrekken van gezondheids- en zorgdiensten mogelijk 
kunnen maken;

D. overwegende dat gegevens betreffende de gezondheid van EU-burgers een belangrijke 
factor zijn bij het mogelijk maken van de digitale transformatie en dat deze gegevens 
nauwkeurig moeten worden beschermd tegen oneigenlijk gebruik; overwegende dat de 
beschikbaarheid van gegevens van lidstaat tot lidstaat sterk verschilt, en verder 
overwegende dat ten gevolge van het gebrek aan interoperabiliteit tussen en de 
fragmentatie van de gezondheidsstelsels burgers nog niet volledig van de digitale 
eengemaakte markt kunnen profiteren;

E. overwegende dat de digitalisering van de gezondheidszorg niet beperkt zal blijven tot 
een toegenomen gebruik van mobiele gezondheidsapps, maar ook de analyse van 
uitgebreide datasets zal inhouden, bekend als datamining, die wordt gebruikt als basis 
voor artificiële intelligentie (AI) en machinaal leren;

F. overwegende dat het organiseren en verstrekken van gezondheidszorg en sociale zorg 
de verantwoordelijkheid van de lidstaten is; overwegende dat de Unie de samenwerking 
tussen de lidstaten kan ondersteunen daar waar het gaat om het bevorderen van 
volksgezondheid en de preventie van ziekten, het vergroten van de complementariteit - 
grensoverschrijdend - van hun gezondheidsdiensten, alsook het ondersteunen en 
mogelijk maken van onderzoek en ontwikkeling op het gebied van slimme 
gezondheidszorg in Europa;

G. overwegende dat de verwachtingen van patiënten en hun wens om hun eigen 
gezondheid te monitoren, toenemen, en de noodzaak ook steeds groter wordt om 
burgers met betrekking tot hun gezondheid te “empoweren” door middel van op de 
gebruiker gerichte diensten en meer preventieve, gepersonaliseerde en flexibele 
manieren voor interactie tussen mensen, gezondheidsdiensten en gezondheidswerkers;

H. overwegende dat de steeds verder gedigitaliseerde samenleving er in toenemende mate 
voor zal zorgen dat patiënten, zorgverleners en gezondheidsprofessionals, en potentieel 
alle actoren binnen de gezondheidsketen, bij het gebruik van informatietechnologieën 
en digitale patiëntendossiers voor uitdagingen worden gesteld, hetgeen vragen oproept 
inzake de bescherming van persoonsgegevens en de privacy;

I. overwegende dat gezondheidsgegevens van bijzonder gevoelige aard zijn en dat 
hiervoor strenge ethische eisen moeten gelden, alsook de geïnformeerde toestemming 
van burgers met betrekking tot de verzameling, de verwerking, het gebruik en de opslag 
van deze gegevens;

J. overwegende dat het van het allergrootste belang is dat burgers erop kunnen rekenen dat 
de verzameling, de verwerking, het gebruik en de opslag van hun gezondheidsgegevens 
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op veilige en vertrouwelijke wijze gebeuren;

K. overwegende dat er wat de invoering en het gebruik van digitale gezondheidsystemen 
betreft, zoals het gebruik van geactualiseerde technologie, ondersteunende 
infrastructuurvoorzieningen voor de digitale transformatie en het gebruik van 
elektronische gezondheidsdossiers in de gezondheidszorg, sprake is van verschillen van 
lidstaat tot lidstaat;

L. overwegende dat de totstandbrenging van een Europese Ruimte van 
gezondheidsgegevens (European Health Data Space) onderdeel uitmaakt van het 
mandaat van de commissaris voor gezondheid, met het oog op het bevorderen van de 
uitwisseling van gezondheidsgegevens en het ondersteunen van onderzoek naar nieuwe 
preventiestrategieën, alsook naar behandelingen, geneesmiddelen, medische apparaten 
en resultaten;

M. overwegende dat wetenschap, onderzoek en innovatie cruciale factoren zijn voor het 
concurrentievermogen en de veerkracht van Europa; overwegende dat exponentiële 
sprongen voorwaarts op het gebied van de beschikbaarheid van gegevens en informatica 
een stimulans vormen voor het opzetten van onderzoeksinitiatieven om ziekten en 
medische aandoeningen te begrijpen, te voorkomen en te behandelen; overwegende dat 
technieken inzake gegevensbeheer nuttig kunnen zijn voor het in kaart brengen van 
leemten, risico's, tendensen en patronen op het gebied van zorg, op een wijze die 
aanvullend of doeltreffender is;

N. overwegende dat mensen die lager op de sociale ladder staan vaak grotere 
gezondheidsbehoeften hebben en tevens meer de kans lopen om bij de digitalisering van 
de gezondheidszorg uit de boot te vallen;

Algemene opmerkingen

1. verwelkomt de mededeling van de Commissie over het mogelijk maken van de digitale 
transformatie van gezondheid en zorg in de digitale eengemaakte markt, die erop gericht 
is gezondheid te bevorderen, ziekten te voorkomen en te beheersen, tegemoet te komen 
aan de onvervulde behoeften van burgers, en een kans te bieden om gezondheidsstelsels 
duurzamer te maken en het voor burgers eenvoudiger te maken om gelijke en betaalbare 
toegang te hebben tot hoogwaardige zorg middels het betekenisvolle gebruik van 
digitale innovaties;

2. wijst erop dat digitale gezondheid weliswaar aanzienlijk potentieel heeft, maar ook 
gepaard gaat met een reeks onopgeloste problemen op het gebied van privacy, 
beveiliging en veiligheid;

3. benadrukt dat het potentieel van digitale gezondheidsinstrumenten pas ten volle kan 
worden benut als het allergrootste belang wordt gehecht aan invoering van digitale 
gezondheidscomponenten die volledig rekening houden met de privacy, beveiliging en 
juistheid van gegevens, op een wijze die voldoet aan de behoeften van patiënten;

4. wijst erop dat naleving van de Europese wetgeving inzake gegevensbescherming een 
basisvoorwaarde moet zijn voor de digitale transformatie op het gebied van gezondheid 
en zorg in de digitale eengemaakte markt;
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5. is van oordeel dat de door de Commissie voorgestelde maatregelen niet alleen het 
potentieel hebben bij te dragen tot het aanbieden van meer preventieve, 
gepersonaliseerde en responsieve gezondheidzorg aan Europese burgers, tot het 
versterken van de efficiëntie van billijke toegang tot en de veerkracht en de 
houdbaarheid van de gezondheids- en zorgstelsels in Europa, maar ook tot het 
stimuleren van groei en het bevorderen van de Europese industrie op dit gebied, met 
name door het potentieel van de digitale eengemaakte markt te helpen maximaliseren 
via een bredere inzet van digitale producten en diensten bij gezondheid en zorg, alsook 
de inzet van nieuwe diensten, met name voor afgelegen en ontoegankelijke gebieden 
waar onvoldoende medisch personeel en medische diensten aanwezig zijn;

6. is van mening dat de digitale transformatie van gezondheid en zorg burgergerichte 
diensten moet bevorderen, alsmede burgers mogelijkheden moet aanreiken om een 
actievere rol te spelen in ziektepreventie, gezondheidsbevordering, met inbegrip van 
gezondheids- en zorgdiensten, en tegemoet moet komen aan de behoeften van de 
burger; is van mening dat deze transformatie informatie-uitwisseling tussen het 
betrokken medische personeel mogelijk moet maken, in overeenstemming met het 
toepasselijke EU-kader inzake gegevensbescherming, bij de behandeling van 
patiëntendossiers, elektronische voorschriften, laboratoriumresultaten, medische 
beeldvorming en ziekenhuisontslagverslagen; benadrukt in dit verband dat er niet 
achteloos mag worden omgegaan met de behoeften van patiënten die niet in staat zijn de 
digitale transformatie bij te benen; benadrukt tevens dat digitale gezondheid geen 
opstapje mag zijn naar een ontmenselijking van de zorg;

7. vindt dat ervoor moet worden gezorgd dat burgerorganisaties, netwerken en publieke 
gezondheidsstelsels een centrale rol vervullen bij het beheer van en de besluitvorming 
met betrekking tot digitale gezondheid en zorg op regionaal, nationaal en Europees 
niveau; benadrukt in dit verband het belang van samenwerking en onderlinge koppeling 
van de databanken van instellingen voor gezondheidszorg;

8. is van mening dat de publieke gezondheidsstelsels als autoriteit het best geplaatst zijn 
om het beheer van en/of toezicht op de verzameling, anonimisering en 
pseudonimisering, bewaring en exploitatie van gezondheidsgegevens te verzorgen en 
tegelijkertijd te waken over de privacy van patiënten en de efficiëntie, toegankelijkheid 
en duurzaamheid van de gezondheids- en zorgsector; is van mening dat anonimisering 
en pseudonimisering mogelijk maakt dat gevoelige gegevens worden gebruikt voor 
gezondheidsonderzoek, en merkt tevens op dat pseudonimiseringstechnieken de 
mogelijkheid bieden om de gegevensdonoren opnieuw te identificeren in gevallen 
waarin hun gezondheid in gevaar is; verzoekt de Commissie projecten te ondersteunen 
die gericht zijn op de ontwikkeling van deze technologieën alsook van de technologieën 
die nodig zijn voor het creëren van synthetische gegevens voor het trainen van 
artificiële-intelligentiealgoritmen;

9. onderstreept dat geanonimiseerde en gepseudonimiseerde gezondheidsgegevens 
gebruikt kunnen worden voor wetenschappelijk gezondheidsonderzoek, het 
implementeren van op bewijzen stoelende gezondheidsmaatregelen, en een beter begrip 
van ziekten en het vroegtijdig opsporen van gebeurtenissen die een bedreiging vormen 
voor de volksgezondheid, met inachtneming van de beginselen inzake de eerbiediging 
van de privacy van de patiënt;
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10. benadrukt dat er een Commissievoorstel moet komen inzake het delen van gegevens en 
gegevensbeheer om in te spelen op de implicaties voor nationale gezondheidsstelsels;

Het belang van het waarborgen van de toegang tot en het uitwisselen van persoonlijke 
gezondheidsgegevens bij de zorgvuldige toepassing van de regels van de AVG

11. beklemtoont dat burgers krachtens de algemene verordening gegevensbescherming 
recht hebben op toegang tot en het delen van hun persoonlijke gezondheidsgegevens om 
betere gezondheidszorg te krijgen en dat zij ervan uit moeten kunnen gaan dat deze 
gegevens tijdig en op een voor leken begrijpelijke wijze beschikbaar worden gemaakt; 
wijst erop dat de recente AVG een verbetering betekent van het recht van patiënten om 
toegang te krijgen tot gegevens in verband met aspecten van hun gezondheid en hun 
privacy te beschermen; betreurt echter dat de verordening niet verder gaat wat betreft de 
kwestie van persoonsgegevens als persoonlijk eigendom of het creëren van andere 
nieuwe rechten van patiënten; merkt op dat een patiëntgericht systeem tot doel heeft de 
gezondheid van burgers te verbeteren en dat de nationale gezondheidsstelsels dit moeten 
garanderen op grond van gemeenschappelijk belang;

12. is van mening dat het recht op bescherming van de privacy specifiek moet worden 
gereguleerd vanwege de gevoelige aard van gezondheidsgegevens, en dat dit bijzondere 
maatregelen vergt om deze gegevens niet alleen te beschermen tegen cyberaanvallen, 
maar ook tegen het ongepast gebruik door diensten;

13. erkent dat er aanzienlijke economische belangen gemoeid zijn met de exploitatie van 
gegevens uit de gezondheids- en zorgsector; verzoekt de Commissie en de lidstaten 
daarom de verantwoordelijkheden op het gebied van gegevensbeheer nauwkeurig te 
omschrijven en een nieuw publiek-privaat model tot stand te brengen;

14. betreurt het dat veel burgers in Europa op dit moment slechts in beperkte mate of geen 
elektronische toegang tot hun persoonlijke gezondheidsgegevens hebben, met name in 
het geval van grensoverschrijdende gezondheidszorgdiensten;

15. verzoekt de Commissie door te gaan met het verbeteren van de cyberbeveiliging, 
teneinde het risico op inbreuken op de privacy en het ongeoorloofde gebruik van 
gezondheidsgegevens te verminderen in de hele Unie;

16. deelt de zienswijze van de Commissie dat burgers veilig toegang moeten hebben tot een 
volledig elektronisch bestand met hun gezondheidsgegevens, en zelf de controle moeten 
behouden over hun persoonlijke gezondheidsgegevens en het delen daarvan met 
bevoegde partijen, terwijl ongeautoriseerde toegang moet worden verboden in 
overeenstemming met de gegevensbeschermingswetgeving;

17. verzoekt de Commissie bij gezondheidsautoriteiten van de lidstaten op samenwerking te 
blijven aandringen teneinde zich bij een publieke digitale infrastructuur van e-
gezondheidszorg aan te sluiten, om zo tot interoperabiliteit van de elektronische 
bestanden van de lidstaten te komen via ondersteuning van de ontwikkeling en 
vaststelling van een formaat voor de uitwisseling van gezondheidsbestanden op 
Europees niveau, wat met het oog op het belang van de patiënt zo uitgebreid mogelijke 
informatie moet omvatten over de gezondheidstoestand, en waarbij rekening gehouden 
wordt met de meertaligheid in de EU en met gebruikers met een handicap, met name 
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wanneer patiënten gebruikmaken van grensoverschrijdende gezondheidszorg;

18. onderstreept het belang van monitoring van de toepassing van de AVG en van de 
verordening betreffende elektronische identificatie en vertrouwensdiensten voor 
elektronische transacties in de interne markt met betrekking tot gezondheid8;

19. verzoekt de Commissie en de lidstaten goede praktijken uit te wisselen met betrekking 
tot het delen van gezondheidsgegevens, zoals die reeds bestaan ten aanzien van 
medische behandelingen, preventieve diensten of onderzoek, en daarbij in het bijzonder 
oog te hebben voor de privacy van burgers, alsook Europese normen en onderling 
erkende certificering- c.q. accrediteringsregelingen te ontwikkelen, inclusief 
databeveiliging en beveiligingsaudits;

20. verzoekt de gezondheidsautoriteiten van de lidstaten gebruik te maken van de 
financieringsinstrumenten van de EU, zoals de Europese structurele en 
investeringsfondsen en het Europees Fonds voor strategische investeringen, voor de 
uitrol van interoperabele elektronische gezondheidsbestanden op nationaal en regionaal 
niveau, die de burgers in de gelegenheid zullen stellen toegang te hebben tot hun 
persoonlijke gezondheidsgegevens, voor investeringen in een robuuste en betrouwbare 
infrastructuur ter ondersteuning van de digitale transformatie, en bijdragen aan het 
verkleinen van de digitale kloof tussen de lidstaten; dringt erop aan dat de voordelen 
van de elektronisering en digitalisering van gezondheidsgegevens worden gebruikt om 
de toegang tot en de kwaliteit van de medische zorg in zowel stedelijke als 
plattelandsgebieden te helpen verbeteren;

21. verzoekt de Commissie en de lidstaten steun toe te kennen aan projecten die gegevens 
uit de praktijk gebruiken en kwaliteitscriteria te ontwikkelen voor gegevens die in een 
niet-gecontroleerde omgeving zijn verzameld, zodat met behulp van gegevens uit de 
praktijk positieve gezondheidseffecten kunnen worden gerealiseerd; verzoekt in deze 
context de Commissie voorts om met het oog hierop richtsnoeren te ontwikkelen ter 
bevordering van het secundaire gebruik van gegevens voor onderzoeksdoeleinden en te 
zorgen voor een eerlijke, transparante en niet-discriminerende toegang tot gegevens in 
heel Europa;

22. dringt er bij de Commissie en de lidstaten op aan gegevens uit de praktijk te gebruiken 
voor regelgevingsbesluiten over geneesmiddelen, als aanvulling op bewijzen die zijn 
verzameld bij gerandomiseerd gecontroleerd klinisch onderzoek;

23. verzoekt de Commissie een uitgebreide Europese reflectie-oefening op te starten over 
de ethische aspecten van de digitale transformatie van gezondheid en zorg, met een 
actieve rol voor burgers en alle andere actoren van de gezondheidszorgketen, met het 
oog op de ontwikkeling van ethische normen en regels ter bescherming van de rechten 
van de burgers en het bieden van veilige voorwaarden voor onderzoekers en de sector 
medische technologie, met name wat de exploitatie van gezondheidsgegevens en het 
gebruik van AI betreft;

8 Verordening (EU) nr. 910/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 23 juli 2014 betreffende 
elektronische identificatie en vertrouwensdiensten voor elektronische transacties in de interne markt en tot 
intrekking van Richtlijn 1999/93/EG (PB L 257 van 28.8.2014, blz. 73).
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24. verzoekt de Commissie en de lidstaten ervoor te zorgen dat degenen die persoonlijke 
gezondheidsgegevens verwerken een passende opleiding ontvangen en vaardigheden 
worden bijgebracht ten aanzien van privacy en beveiligingsmaatregelen, in 
overeenstemming met de geldende normen en technieken voor gegevensverwerking; 
verzoekt de Commissie voorts in de hele EU een voorlichtingscampagne op te starten 
over de voordelen van het delen van gezondheidsgegevens en de achterliggende 
mechanismen, om misvattingen tegen te gaan en de maatregelen te ondersteunen die 
zijn voorgesteld in haar mededeling over het mogelijk maken van de digitale 
transformatie van gezondheid en zorg in de digitale eengemaakte markt;

Het belang van betere gezondheidsgegevens

25. is van oordeel dat er behoefte is aan kwalitatief hoogwaardiger gezondheidsgegevens, 
aan standaardisering van de wijze waarop gegevens worden verzameld, bevordering van 
de interoperabiliteit van de Europese ziektenregisters, verbetering van de wijze waarop 
gegevens worden geanalyseerd, met gebruikmaking van “high performance”-computing 
en -modelling, en aan bescherming van vertrouwelijke en gevoelige gegevens;

26. beklemtoont het belang van standaardisering van de regels voor zorghulpmiddelen, 
zoals mHealth- en eHealthhulpmiddelen, waardoor de nauwkeurigheid en precisie van 
de gegevens gewaarborgd wordt;

27. verzoekt de Commissie een platform op te richten voor bevoegde autoriteiten, 
aangemelde instanties, de farmaceutische industrie en de sector medische technologie 
met betrekking tot de toepassing van de verordening medische hulpmiddelen9 op 
digitale therapie en combinatiemiddelen, met bijzondere aandacht voor de behoeften 
van start-ups en kmo's;

28. verzoekt de Commissie om een intensivering van gecoördineerd Europees optreden 
voor het in de praktijk op veilige wijze uitwisselen en koppelen van genomische en 
andere gezondheidsgegevens, teneinde de vooruitgang die onderzoekers boeken en 
gepersonaliseerde geneeskunde naar een hoger plan te tillen en zodoende de beste 
behandelingen in kaart te brengen, met de volledige inachtneming van de 
gegevensbeschermingswetgeving en ethische beginselen;

29. verzoekt de Commissie om samen met de lidstaten en aangemelde instanties werk te 
maken van het testen van specifieke applicaties voor zwaar beveiligde 
grensoverschrijdende uitwisseling van gezondheidsgegevens voor onderzoek en 
gezondheidsbeleid, teneinde preventie, diagnosestelling en de behandeling van ziekten 
te verbeteren, als hulp voor gezondheidsstelsels om de uitdagingen van nu en van de 
toekomst het hoofd te kunnen bieden;

30. is van oordeel dat de overstap op “digitaal” een unieke kans biedt voor het starten van 
een ambitieus programma voor de opbouw van capaciteit voor burgers, verbetering van 
de toegang tot gezondheidszorg en de versterking van industriële kansen op het gebied 

9 Verordening (EU) 2017/745 van het Europees Parlement en de Raad van 5 april 2017 betreffende medische 
hulpmiddelen, tot wijziging van Richtlijn 2001/83/EG, Verordening (EG) nr. 178/2002 en Verordening (EG) nr. 
1223/2009, en tot intrekking van Richtlijnen 90/385/EEG en 93/42/EEG van de Raad, PB L 117 van 5.5.2017, 
blz. 1.
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van technologie en innovatie in verband met gezond ouder worden; is voorts van 
oordeel dat het op alle niveaus van de waardeketen op het gebied van gezondheid 
(patiënten, gezondheidsprofessionals, regelgevingsinstanties, betalers en autoriteiten) 
van het allergrootste belang is de ontwikkeling van vaardigheden voor de aanvaarding 
en het daadwerkelijke gebruik van slimme gezondheidsproducten en -diensten te 
bevorderen;

31. is van mening dat het voor de bescherming van de volksgezondheid en de toegang tot 
hoogwaardige geneesmiddelen van essentieel belang is te zorgen voor een 
regelgevingsklimaat dat geschikt is voor zijn doel; is ook van mening dat doeltreffend 
gebruik van IT-systemen de efficiëntie van regelgeving in heel Europa zal verbeteren; 
dringt er daarom bij de Commissie op aan het Europese regelgevingskader te 
optimaliseren door regelgevende telematicaprojecten te harmoniseren met bijzondere 
aandacht voor gegevenskwaliteit, interoperabiliteit en onderlinge afhankelijkheid 
binnen het Europese regelgevingskader;

32. is van oordeel dat de ontwikkeling van een gemeenschappelijk kader voor het 
harmoniseren van het verzamelen, opslaan en gebruiken van gegevens in de EU de 
kwaliteit van onderzoek en gezondheidsdiensten voor burgers ten goede zou kunnen 
komen, én universele toegang dichterbij zou kunnen brengen;

Het belang van betere digitale instrumenten

33. is van oordeel dat meer moet worden gedaan op de gebieden gezondheidsbevordering, 
ziektepreventie en geïntegreerde diensten op basis van de behoeften van burgers, met 
name in het geval van pandemieën, waarbij het Europees Centrum voor ziektepreventie 
en -bestrijding (ECDC) een centrale rol moet vervullen; dringt aan op de ontwikkeling 
van digitale oplossingen en aangepaste instrumenten en meer samenwerking tussen de 
lidstaten om situaties te vermijden waarin geneesmiddelentekorten ontstaan;

34. is van mening dat met digitale gezondheidszorginstrumenten, zoals draagbare kaarten 
met patiëntengegevens, de uitdagingen kunnen worden aangepakt op het gebied van de 
toegang tot gezondheidsinformatie en kennis op het gebied van gezondheid, die beide 
essentieel zijn voor gezondheidsbevordering, een betere ziektepreventie en een 
doeltreffender beheersing van ziekten; is van oordeel dat deze instrumenten - mits ze 
worden ontwikkeld met inbreng van de relevante gezondheidsprofessionals, burgers en 
eindgebruikers en in overeenstemming zijn met alle desbetreffende wetgeving - tot 
nauwkeuriger en vollediger informatie kunnen leiden, aan de hand waarvan gezonde 
gewoonten kunnen worden bevorderd en aan preventie kan worden gedaan, en die kan 
dienen ter onderbouwing van gezondheidsbeslissingen en patiënten kan helpen 
overtuigen van het belang van een bepaalde behandeling;

35. beklemtoont dat het belangrijk is bij de organisatie van gezondheids- en zorgstelsels de 
rol van het nationale/regionale niveau te behouden, waaronder middels het gebruik van 
digitale oplossingen en instrumenten, aangezien die een groot potentieel hebben voor 
het verbeteren van niet alleen de kwaliteit, rechtvaardigheid en duurzaamheid van 
gezondheidsdiensten, maar ook van de gezondheid en het welzijn van mensen, en het 
versterken van de positie van de patiënt;

36. benadrukt het belang van informatieverstrekking aan patiënten en de ondersteuning van 
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patiënten om betekenisvolle besluiten te kunnen nemen over hun gezondheid; wijst erop 
dat digitale platforms gebruiksvriendelijk en digitaal toegankelijk moeten zijn en 
patiënten en professionals uit de gezondheidszorg in meerdere talen en zonder enige 
belemmering informatie moeten bieden;

37. verzoekt de Commissie de digitalisering van regelgevende agentschappen te steunen en 
in samenspraak met de belanghebbende partijen, met name nationale 
gezondheidsstelsels, grotere grensoverschrijdende coöperatie en de uitrol van digitaal 
ondersteunde zorgmodellen, modellen voor thuiszorg en voor ouderen geschikte 
hulptechnologieën voor het huishouden te bevorderen, zonder daarbij inbreuk te maken 
op de bevoegdheden van de lidstaten; is in dit verband van mening dat de Europese 
referentienetwerken een uitstekend vehikel kunnen zijn om te tonen hoe digitale 
gezondheid kan bijdragen aan betere gezondheidsresultaten en welzijn over de grenzen 
heen, aangezien deze netwerken een vertrouwde omgeving bieden in het kader waarvan 
gezondheidsprofessionals en patiënten al grensoverschrijdend samenwerken en 
gezondheidsgegevens uitwisselen om hun doelstellingen te bereiken;

38. verzoekt de Commissie en de lidstaten te zorgen voor opleiding van 
gezondheidsprofessionals, ter verbetering van hun bekwaamheden en vaardigheden 
nodig voor het verzamelen, analyseren en beschermen van gezondheidsgegevens, onder 
meer door eisen vast te stellen voor curricula digitale gezondheid voor professionals in 
de gezondheidszorg, door kenniscentra voor een leven lang leren op te richten voor 
specifieke pakketten van digitale vaardigheden, uitwisseling van goede praktijken te 
intensiveren, door harmonisering van opleidingen te overwegen en de capaciteit van 
regelgevingsinstanties te vergroten om producten en diensten in verband met slimme 
gezondheid te beoordelen in een snel evoluerend technologisch klimaat;

39. verzoekt de Commissie samen met de lidstaten en de regionale en lokale autoriteiten 
netwerken te ontwikkelen om burgers kennis bij te brengen met betrekking tot het 
gebruik van digitale gezondheidszorg, en voor universele en billijke toegang te zorgen; 
is van oordeel dat om dit doel te bereiken de interoperabiliteit van de systemen en de 
vaardigheden van de gebruikers moeten worden verbeterd, in combinatie met de 
hoogste bescherming van gevoelige gegevens en met instrumenten en mechanismen van 
de publieke gezondheidsstelsels;

40. verzoekt de Commissie en de lidstaten ervoor te zorgen dat bij alle maatregelen ter 
verbetering van de digitale vaardigheden van burgers en van de toegang tot en het 
gebruik van hun gezondheidsgegevens rekening wordt gehouden met kwetsbare 
groepen zoals oudere burgers, van de informatiemaatschappij buitengesloten mensen en 
personen met een handicap;

41. is van oordeel dat voor burgers tot een goed evenwicht moet worden gekomen tussen 
het gebruik van digitale instrumenten en rechtstreekse contacten met 
gezondheidsprofessionals; is daarnaast van oordeel dat beveiligde toegang tot en de 
grensoverschrijdende uitwisseling van gezondheidsgegevens positieve ontwikkelingen 
zouden zijn;

42. is van mening dat patiënten over de meest recente informatie moeten beschikken over 
hun geneesmiddelen; dringt er daarom bij de Commissie op aan bijkomende 
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elektronische productinformatie te ontwikkelen, waaronder de e-bijsluiter, om de 
doeltreffendheid van de regelgeving te verbeteren en de positie van patiënten te 
versterken met recente informatie over geneesmiddelen;

43. verzoekt de Commissie de lidstaten en de regionale autoriteiten te helpen bij het 
vergroten van het bewustzijn ten aanzien van innovatieve aanbestedings- en 
investeringsmogelijkheden voor de digitale transformatie in volksgezondheid en zorg, 
en bij het aantrekken van publieke en private investeringen voor de grootschalige uitrol 
van digitaal ondersteunde, geïntegreerde zorg die de persoon centraal stelt;

44. verzoekt de Commissie en de lidstaten steun te verlenen voor de opschaling van 
proefprojecten en demonstratieprojecten op het gebied van slimme gezondheid, om de 
leercurve te versnellen;

45. verzoekt de Commissie te onderzoeken of het mogelijk is een Europese innovatiehub 
inzake slimme gezondheid op te richten om initiatieven op het gebied van slimme 
gezondheid te beoordelen en te bevorderen, en een platform aan te bieden voor alle 
actoren in de gezondheidsketen om samenwerkingsverbanden tot stand te brengen ter 
verwezenlijking van ambitieuze grootschalige projecten;

46. verzoekt de Commissie en de lidstaten het delen van beste praktijken en getuigenissen 
van pioniergebruikers van innoverende oplossingen in de gezondheidszorg te 
bevorderen, met name door ten volle gebruik te maken van projecten in het kader van 
het Interreg-Europaprogramma en het bijbehorende beleidsleerplatform;

47. verzoekt de Commissie het delen van goede praktijken tussen lidstaten en regio's 
voortdurend te monitoren, te benchmarken en te bevorderen om doeltreffende 
hervormingen aan te moedigen en de vorderingen te volgen in de richting van een op 
waarde gebaseerde gezondheidszorg en duurzame gezondheidszorgstelsels;

48. verzoekt de Commissie de lidstaten te helpen bij het ontwikkelen en uitvoeren van 
noodstrategieën om in te spelen op eventuele tijdelijke of permanente 
onbeschikbaarheid van gezondheidsgegevens als gevolg van een incident of aanval op 
de infrastructuur, systemen of software die zijn gebruikt voor de verzameling, 
verwerking of opslag van deze gegevens;

49. steunt de inspanningen van het ECDC om strategieën te ontwikkelen voor een betere 
benutting van bestaande informaticasystemen, gebruik te maken van gegevens om de 
verspreiding van besmettelijke ziekten onder controle te houden, en bijstand te bieden 
aan de lidstaten bij de verzameling en verwerking van gegevens;

50. benadrukt dat een transitie naar digitale gezondheidszorg alleen kan slagen met sterk 
politiek leiderschap, een langetermijnvisie en volgehouden investeringen op zowel 
nationaal als Europees niveau;

51. verzoekt de Commissie en de lidstaten een duidelijk tijdschema vast te stellen voor de 
geplande ontwikkelingen om een Europa van digitale gezondheid tot stand te brengen, 
met tussentijdse evaluaties, en vast te leggen welke doelstellingen moeten worden 
gehaald;
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52. verzoekt de Commissie en de lidstaten uitvoering te geven aan de aanbevelingen van de 
Commissie van februari 2019 met betrekking tot een Europees uitwisselingsformaat 
voor elektronische patiëntendossiers;

53. verzoekt de Commissie deze aanbevelingen mee te nemen in het voorstel voor een 
Europese Ruimte van gezondheidsgegevens;

°

° °

54. verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad en de Commissie.


