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SUGGESTIES 

De Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid verzoekt de ten principale 

bevoegde Commissie juridische zaken: 

– onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te nemen: 

A. overwegende dat de vergrijzing, die het gevolg is van de gestegen levensverwachting 

dankzij betere levensomstandigheden en de vorderingen van de moderne geneeskunde, 

behoort tot de grootste politieke, maatschappelijke en economische uitdagingen van de 

21e eeuw voor Europa; overwegende dat in 2025 meer dan 20 % van de Europeanen 65 

of ouder zal zijn, en dat vooral het aantal personen van 80 of ouder snel toeneemt, 

waardoor het evenwicht tussen de generaties in onze samenlevingen fundamenteel zal 

veranderen; overwegende dat het in het belang van de samenleving is dat ouderen zo 

lang mogelijk gezond en actief blijven; 

B. overwegende dat de verkoop en productie van robots tussen 2010 en 2014 aanzienlijk is 

toegenomen, met een toename van bijna 30 % in 2014 alleen, in het bijzonder in de 

sector van de gezondheidszorg en de zorgverlening; 

C. overwegende dat in een vergrijzende samenleving de prevalentie van handicaps en 

chronische aandoeningen en het risico op beroertes, hersenletsel en functionele 

beperkingen toenemen; 

D. overwegende dat de maatschappij en de gezondheidsstelsels aangepast zullen moeten 

worden aan de vergrijzing en aan de vereisten voor gezondheidszorg voor ouderen, 

zodat aangepaste hulp en financiële haalbaarheid mogelijk blijven; 

E. overwegende dat cyberfysieke systemen (cps) technische systemen van genetwerkte 

computers, robots en artificiële intelligentie zijn, die in interactie gaan met de fysieke 

wereld, en die tot verschillende toepassingen in de gezondheidszorg hebben geleid; 

F. overwegende dat cyberfysieke systemen een bepaald karakter hebben en dat daarom 

specifieke en gedetailleerdere normen moeten worden vastgesteld die gelijk zijn in de 

hele Unie; 

G. overwegende dat deze systemen de basis vormen voor slimme diensten in de nabije en 

in de verdere toekomst, en dat zij zullen zorgen voor vooruitgang op het vlak van 

gepersonaliseerde gezondheidszorg, noodrespons en telegeneeskunde; 

H. overwegende dat het gebruik van diagnose- of behandelingsinstrumenten met een 

geavanceerd robotisch of technologisch karakter in geen geval mag leiden tot een 

grotere verantwoordelijkheid van de arts of het verzorgend personeel dat er gebruik van 

maakt; overwegende dat het in dit geval wenselijk is de verantwoordelijkheid te laten 

gelden van de betrokken verzorgingsstructuren of producenten; 

I. overwegende dat het economisch en maatschappelijk potentieel van cyberfysieke 

systemen veel en veel groter is dan wat tot nu toe werd gedacht, en dat er wereldwijd 

fors wordt geïnvesteerd in de ontwikkeling van de technologie; 
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J. overwegende dat het gebruik van technologieën de arts-patiëntrelatie niet mag 

bagatelliseren of schaden, maar de arts moet helpen bij de diagnose en/of de 

behandeling van de patiënt; 

K. overwegende dat cyberfysieke systemen bij velen hoge verwachtingen wekken en veel 

potentieel hebben, maar dat de gevolgen van nieuw ingevoerde technologieën nooit 

geheel voorspelbaar zijn en zulke technologie alleen met succes kan worden 

geïntegreerd als de samenleving erin slaagt een nieuwe omgang met technologie te 

vinden; 

1. erkent dat nieuwe technologieën in de gezondheidszorg grote voordelen met zich 

kunnen meebrengen op het vlak van patiëntenzorg en doeltreffendheid en precisie van 

de behandeling, mits de verhouding tussen patiënt en arts en de vrije wil vooropstaat; 

wijst erop dat deze technologieën tot doel hebben de kans op menselijke fouten te 

verminderen, waardoor de levenskwaliteit zal verbeteren en de levensverwachting zal 

stijgen; 

2. is van mening dat robotica weliswaar maatschappelijke voordelen kan opleveren, maar 

tegelijk de manier waarop mensen met elkaar omgaan dramatisch kan veranderen en 

daardoor een reëel effect op de huidige maatschappelijke structuren kan hebben; 

onderstreept daarom dat er dringend behoefte is aan een uitgebreid, goed onderbouwd 

openbaar debat over deze nieuwe technologische revolutie; 

3. acht het van essentieel belang dat de Unie een regelgevingskader ontwikkelt op basis 

van ethische principes die de complexiteit kunnen weerspiegelen van de materie 

robotica en de vele sociale, medische en bio-ethische implicaties ervan; 

4. onderstreept dat innovatie die leidt tot betere diagnoses en meer inzicht op het vlak van 

behandeling, zorg en revalidatie, ook zorgt voor meer precieze medische beslissingen en 

een sneller herstel, wat het tekort aan gezondheidswerkers in zorg- en 

revalidatieprocessen kan verlichten; 

5. onderstreept dat de toenemende vraag in cps-eenheden een groot aantal banen voor 

hooggeschoolden in de Unie kan opleveren; 

6. acht de aanwezigheid van robots nuttig als figuren om het werk van artsen of 

zorgpersoneel te ondersteunen, teneinde de menselijke ervaring op het gebied van 

diagnose en behandeling te verbeteren, zonder evenwel te vergeten dat de medische 

praktijk en de praktijken inzake verzorging van patiënten niet mogen worden 

ontmenselijkt; 

Zorgrobots 

7. merkt op dat cyberfysieke systemen het leven van personen met een handicap positief 

kunnen veranderen, door slimme technologie in te zetten voor preventie, ondersteuning, 

toezicht en gezelschap; 

8. merkt op dat cyberfysieke systemen waarschijnlijk ingrijpende gevolgen voor de 

zorgsector zullen hebben, door hun potentieel om de globale kosten van de 

gezondheidszorg te verminderen door beoefenaren van medische beroepen in staat te 
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stellen hun aandacht te verleggen van behandeling naar preventie; 

9. onderstreept dat het onderzoek naar en de ontwikkeling van robots in ouderenzorg 

mettertijd meer algemeen en goedkoper is geworden, wat geleid heeft tot producten met 

meer functionaliteiten en een vergroot draagvlak onder consumenten; wijst op de brede 

waaier aan toepassingen van deze technologieën op het vlak van preventie, 

ondersteuning, toezicht, stimulering en gezelschap voor ouderen en personen met 

dementie, cognitieve problemen en geheugenverlies; 

10. benadrukt dat, hoewel cyberfysieke systemen de mobiliteit en sociale vaardigheden van 

personen met een handicap en ouderen kunnen verbeteren, menselijke hulpverleners 

nog steeds nodig zullen zijn, en een belangrijke en niet volledig vervangbare bron van 

sociale interactie voor hen zullen blijven; merkt op dat cps-technologieën of robots de 

menselijke zorg louter doch aanzienlijk kunnen aanvullen en het revalidatieproces meer 

gericht maken, zodat medisch personeel en hulpverleners meer waardevolle tijd kunnen 

besteden aan de diagnose en betere behandelingsopties; 

Medische robots 

11. merkt op dat vroege versies van robots en slimme cps-toestellen al in de 

gezondheidszorg gebruikt worden, zoals toestellen voor e-gezondheidszorg en 

chirurgische robots, en dat deze technologieën op korte termijn zullen blijven 

ontwikkelen en het potentieel hebben om de kosten voor gezondheidszorg te doen dalen 

door beoefenaren van medische beroepen in staat te stellen hun aandacht te verleggen 

van behandeling naar preventie en door meer financiële middelen vrij te maken voor 

een betere aanpassing aan de uiteenlopende behoeften van patiënten, voor bijscholing 

van gezondheidswerkers en voor onderzoek; 

12. onderstreept dat het toenemend gebruik van cyberfysieke systemen kan leiden tot een 

gezondere samenleving, omdat de procedures minder invasief worden, waardoor de 

hersteltijden korten worden en het zorggerelateerde verzuim wordt verminderd; 

13. merkt op dat medische robots steeds verder worden ontwikkeld en waarschijnlijk steeds 

vaker zullen worden ingezet bij chirurgische ingrepen, waardoor de grenzen van de 

medische wetenschap worden verlegd; 

14. erkent dat chirurgische robots ontworpen zijn om de capaciteiten van menselijke 

chirurgen uit te breiden tot buiten de grenzen van conventionele laparoscopie, en dat de 

ontwikkeling van chirurgische robots zijn oorsprong vindt in het verlangen om deze 

beperkingen te boven te komen en de voordelen van minimaal invasie chirurgie, fijne 

bewegingen en precisie uit te breiden; 

15. benadrukt dat cyberfysieke systemen telechirurgie mogelijk maken, met talloze 

voordelen zoals meer precisie van handbewegingen, geen bevingen van handen, een 

vergroot beeld dat meteen kan worden geanalyseerd en geëvalueerd, verbeterde 

handvaardigheid en chirurgie op afstand, maar dat tegelijkertijd als basisvereiste moet 

worden gesteld dat artsen een kwalificatie en een accreditatie behalen voor het uitvoeren 

van medische ingrepen met cyberfysieke systemen; 

16. merkt op dat de sector van medisch onderwijs en medische opleidingen de laatste jaren 
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aanzienlijk is veranderd; merkt bovendien op dat, aangezien medische zorg meer 

complex is geworden, het klimaat in academische gezondheidscentra de kans biedt om 

een meer holistische benadering van gezondheid te kiezen en na te denken over andere 

manieren van medisch onderwijs en een leven lang leren, waarbij artsen evenwel hun 

kerncompetenties, expertise en autoriteit ten opzichte van robots behouden; verzoekt de 

Commissie en de lidstaten om strenge opleidings- en specialiseringsnormen te 

bevorderen voor medisch en paramedisch personeel dat nieuwe robottechnologieën 

gebruikt of plant te gebruiken, en het vrije verkeer aan te moedigen van chirurgen die 

als doel hebben deze technologieën bij hun operaties te gebruiken; 

17. verzoekt de Commissie en de lidstaten de financiële instrumenten voor 

onderzoeksprojecten op het gebied van robotica voor sociaal-medische noodsituaties te 

verbeteren; 

18. acht het van fundamenteel belang dat het principe wordt geëerbiedigd van 

gecontroleerde autonomie van robots, op basis waarvan de initiële programmering van 

de behandeling en de eindkeuze met betrekking tot de uitvoering altijd binnen de 

beslissingssfeer blijft van een menselijke chirurg; 

 Klinische evaluatie en klinische onderzoeken 

19. benadrukt dat medische cyberfysieke systemen moeten voldoen aan de hoogste normen 

voor medische uitrusting, via effectieve verificatie- en certificeringsprocedures die het 

mogelijk maken dat goed opgeleid personeel de veiligheid en effectiviteit van de 

voorgestelde technologie beoordeelt, zelfs in de ontwerpfase; 

20. onderstreept dat het belangrijk is chirurgische robots voor prothesen en exoskeletten te 

onderscheiden van begeleidingsrobots met hulpfuncties voor invaliden of personen met 

een tijdelijke handicap; onderstreept dat het belangrijk is beide typen te onderwerpen 

aan controles die moeten worden uitgevoerd volgens normen die zo precies en 

gedetailleerd mogelijk zijn; 

21. is ingenomen met het politieke akkoord over de Verordening inzake medische 

producten (2012/0266(COD)), dat in juni 2016 door de medewetgevers bereikt werd; 

roept de Commissie op om vóór de datum waarop de betreffende verordening van 

toepassing wordt te waarborgen dat de bestaande proefprocedures voor nieuwe 

medische robottoestellen veilig zijn, met name in het geval van hulpmiddelen die in het 

menselijk lichaam worden geïmplanteerd; merkt bovendien op dat patiënten volledig 

inzicht in hun eigen gegevens moeten krijgen en er ten opzichte van het publiek 

volledige transparantie moet worden betracht over mislukte en geslaagde proeven, en 

dat het voor patiënten en publiek duidelijk moet zijn waar de verantwoordelijkheid voor 

mislukte proeven en cyberfysieke systemen ligt; 

Ethiek 

22. benadrukt dat de ontwikkeling van technologie exponentieel toeneemt, maar dat de 

sociale systemen van de Unie niet even snel kunnen reageren, en dat de reactie van 

gezondheidsstelsels zelfs nog trager is; benadrukt dat deze ontwikkelingen een 

aanzienlijke impact hebben op de maatschappij zoals wij die kennen, en dat het daarom 

nodig is dat deze vooruitgang gepaard gaat met beoordelingen van de morele en 
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ethische implicaties van nieuwe technologieën op lange termijn vóór en in de loop van 

hun ontwikkeling; 

23. onderstreept het feit dat het, wat de ethische normen betreft, belangrijk is ervoor te 

zorgen dat bij de robotproducten de eerbiediging wordt gegarandeerd van de 

grondrechten van het individu en van de sociale rechten die op niveau van de Unie 

worden beschermd, door te voorzien in eventuele technische kunstgrepen om deze 

eerbiediging te garanderen van in de ontwerpfase, volgens de benadering van 

ingebouwde privacy (privacy by design); 

24. wijst op de risico's van het hacken, uitschakelen of wissen van geheugen van de in het 

menselijk lichaam geïntegreerde cyberfysieke systemen, aangezien hierdoor de 

gezondheid en in extreme gevallen zelfs het leven van mensen in gevaar kan komen, en 

benadrukt dan ook dat de bescherming van zulke systemen de voornaamste prioriteit 

moet zijn; 

25. erkent de kwetsbaarheid van patiënten met bijzondere behoeften, bijvoorbeeld kinderen, 

ouderen of personen met een handicap, en benadrukt dat er bij elke gebruiker een 

emotionele band met cyberfysieke systemen en robots kan ontstaan; onderstreept de 

ethische vragen naar aanleiding van deze mogelijke hechting; moedigt de Commissie 

aan een denkproces op gang te brengen over de vraag hoe kan worden voorkomen dat 

cyberfysieke systemen de autonomie en onafhankelijkheid van kwetsbare personen 

negatief beïnvloeden; 

26. verzoekt de Commissie en de lidstaten de ontwikkeling van hulptechnologieën ook te 

bevorderen via andere verantwoordelijkheidsregelingen dan degene die momenteel 

gelden, ter bevordering van de ontwikkeling en ingebruikname van deze technologieën 

door personen die ze nodig hebben, overeenkomstig artikel 4 van het VN-Verdrag 

inzake rechten van personen met een handicap, dat de Unie heeft ondertekend; 

27. benadrukt dat de zorgrelatie tussen arts en patiënt behouden moet blijven, met name wat 

betreft de communicatie over medische diagnose en behandeling; 

28.  merkt op dat het gebruik van cyberfysieke systemen het vraagstuk van de 

mensverbetering opwerpt; mensverbetering wordt gedefinieerd als de verbetering van 

bestaande natuurlijke menselijke vaardigheden of het bijbrengen van nieuwe 

vaardigheden, waardoor personen een handicap kunnen overwinnen;  

Milieugevolgen 

29. erkent dat de mogelijke ecologische en milieugevolgen van robotica beperkt moeten 

worden, aangezien het gebruik van cyberfysieke systemen en robots naar verwachting 

het algemene energieverbruik en de hoeveelheid elektrisch en elektronisch afval zal 

doen stijgen; benadrukt dat maximaal gebruik moet worden gemaakt van de 

mogelijkheden om procedés hulpbronnenefficiënter te maken, dat de energie-efficiëntie 

vergroot moet worden door het gebruik van hernieuwbare technologieën voor robotica, 

dat het gebruik en hergebruik van secundaire grondstoffen bevorderd en afval beperkt 

moet worden; moedigt de Commissie daarom aan de beginselen van de circulaire 

economie op te nemen in het roboticabeleid van de Unie; 
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30. merkt voorts op dat het gebruik van cyberfysieke systemen positieve gevolgen voor het 

milieu zal hebben, in het bijzonder op het gebied van landbouw en voedselvoorziening, 

met name dankzij de minder grote machines en een lager gebruik van meststoffen, 

energie en water alsmede door precisielandbouw; 

31. onderstreept dat cyberfysieke systemen zullen leiden tot energie- en 

infrastructuursystemen die de elektriciteitsstroom van de producent naar de verbruiker 

kunnen controleren, en tot het ontstaan van "energieprosumenten", die zowel energie 

opwekken als energie verbruiken, waarvan het milieu in hoge mate zal profiteren; 

– onderstaande aanbevelingen in de bijlage bij haar ontwerpresolutie op te nemen: 

Veiligheid 

 De veiligheid van medische robots is een noodzakelijke voorwaarde voor hun invoering 

in de gezondheidszorg. De effectiviteit en veiligheid van medische en zorgrobots moet 

beoordeeld worden op basis van specifieke, uiterst gedetailleerde veiligheidsnormen en 

gestandaardiseerde certificeringsprocedures, met bijzondere aandacht voor hun gebruik 

door personen met een beperking of in noodsituaties; de Commissie wordt verzocht 

gedetailleerde gemeenschappelijke specificaties voor medische robots vast te stellen. Er 

moet in het bijzonder aandacht worden besteed aan de beveiliging van de cps-netwerken 

zodat het onmogelijk wordt om gevoelige persoonsgegevens te hacken en te stelen. 

 De veiligheid van geïmplanteerde cyberfysieke systemen is een basisvereiste, aangezien 

eventuele mankementen fataal kunnen zijn, en daarom is het belangrijk informatie te 

verstrekken en aansprakelijkheidskwesties ondubbelzinnig te reguleren, zoals wiens 

eigendom deze geïmplanteerde cyberfysieke systemen zijn, wie het beschikkingsrecht 

erover heeft en wie bevoegd is om de instellingen te wijzigen, zodat er een streng 

verbod zal zijn om mensen zonder hun toestemming als proefkonijn in te zetten. 

Privacy 

 Medische cyberfysieke systemen en het gebruik van robots voor elektronische 

patiëntendossiers doen vragen rijzen over de wetgeving inzake privacy van patiënten, 

het medisch beroepsgeheim en databescherming op het gebied van volksgezondheid. De 

EU-databeschermingsvoorschriften moeten aangepast worden, zodat zij ook rekening 

houden met de toenemende complexiteit en interconnectiviteit van medische en 

zorgrobots die wellicht zeer gevoelige persoonsinformatie en gezondheidsgegevens 

verwerken. Zij moeten overeenkomen met het concept van ingebouwde privacy 

(privacy by design) dat is vastgesteld in Verordening (EU) nr. 2016/679 betreffende de 

bescherming van persoonsgegevens. Er is een verbetering nodig van de gedragscode 

met betrekking tot het medisch beroepsgeheim wat betreft de gezondheidsgegevens die 

worden opgeslagen op cyberfysieke systemen waartoe ook derden toegang hebben. 

 Het mag verzekeringsmaatschappijen of andere dienstverleners niet worden toegestaan 

om e-gezondheidsgegevens te gebruiken voor een discriminerende tariefstelling, omdat 

dit in strijd zou zijn met het grondrecht op het hoogst bereikbare zorgniveau. 

Commissies voor onderzoeksethiek 
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 Commissies voor onderzoeksethiek moeten ingaan op de ethische vragen naar 

aanleiding van de ontwikkeling van medische robots en cyberfysieke systemen op vele 

vlakken van de gezondheidszorg en ondersteuning voor personen met een handicap en 

ouderen. Deze commissies moeten aandacht besteden aan thema's zoals de gelijke 

toegang tot preventieve gezondheidszorg aan de hand van robots, de geprivilegieerde 

relatie tussen arts en patiënt, en bij uitstek de vatbaarheid van patiënten met bijzondere 

behoeften (bijvoorbeeld gehandicapten), maar niet alleen van hen (bijvoorbeeld ook van 

kinderen, eenzame mensen enz.), om een emotionele band met robots te ontwikkelen. 

 De commissies voor onderzoeksethiek en de Commissie worden aangemoedigd om een 

proces van reflectie te beginnen met het oog op de ontwikkeling van een gedragscode 

voor onderzoekers/ontwerpers en gebruikers van medische cyberfysieke systemen die 

zou moeten stoelen op de beginselen die zijn neergelegd in het Handvest van de 

grondrechten van de Unie (zoals menselijke waardigheid en mensenrechten, gelijkheid, 

gerechtigheid en billijkheid, profijt en schade, waardigheid, non-discriminatie en niet-

stigmatisering, autonomie en individuele verantwoordelijkheid, geïnformeerde 

toestemming, privacy en maatschappelijke verantwoordelijkheid alsmede de rechten 

van ouderen, de integratie van personen met een handicap, het recht op 

gezondheidszorg en het recht op consumentenbescherming) en op bestaande ethische 

praktijken en codes. 

 In dit verband moet worden opgemerkt dat robotica een grote mate van onzekerheid ten 

aanzien van verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid kan veroorzaken. 

 



 

PE587.414v02-00 10/10 AD\1106792NL.docx 

NL 

UITSLAG VAN DE EINDSTEMMING 
IN DE MEDEADVISERENDE COMMISSIE 

Datum goedkeuring 13.10.2016    

Uitslag eindstemming +: 

–: 

0: 

61 

0 

0 

Bij de eindstemming aanwezige leden Marco Affronte, Margrete Auken, Pilar Ayuso, Zoltán Balczó, 

Catherine Bearder, Ivo Belet, Nessa Childers, Birgit Collin-Langen, 

Mireille D’Ornano, Miriam Dalli, Angélique Delahaye, Stefan Eck, Bas 

Eickhout, Eleonora Evi, José Inácio Faria, Elisabetta Gardini, Gerben-

Jan Gerbrandy, Jens Gieseke, Julie Girling, Sylvie Goddyn, Françoise 

Grossetête, Anneli Jäätteenmäki, Jean-François Jalkh, Josu Juaristi 

Abaunz, Karin Kadenbach, Kateřina Konečná, Giovanni La Via, Peter 

Liese, Norbert Lins, Susanne Melior, Miroslav Mikolášik, Massimo 

Paolucci, Bolesław G. Piecha, Frédérique Ries, Michèle Rivasi, 

Daciana Octavia Sârbu, Annie Schreijer-Pierik, Davor Škrlec, 

Dubravka Šuica, Tibor Szanyi, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Jadwiga 

Wiśniewska, Damiano Zoffoli 

Bij de eindstemming aanwezige vaste 

plaatsvervangers 

Guillaume Balas, Paul Brannen, Nicola Caputo, Michel Dantin, Mark 

Demesmaeker, Luke Ming Flanagan, Elena Gentile, Martin Häusling, 

Krzysztof Hetman, Gesine Meissner, James Nicholson, Marijana Petir, 

Gabriele Preuß, Christel Schaldemose, Jasenko Selimovic, Mihai 

Ţurcanu 

Bij de eindstemming aanwezige 

plaatsvervangers (art. 200, lid 2) 

Nicola Danti, Anna Hedh 

 
 


