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SUGGESTIES

De Commissie interne markt en consumentenbescherming verzoekt de bevoegde Commissie 
milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid onderstaande suggesties in haar 
ontwerpresolutie op te nemen:

– gezien de artikelen 114 en 168 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese 
Unie (VWEU),

– 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 zorg1,

– gezien het verslag van de Commissie van 21 september 2018 over de werking van 
Richtlijn 2011/24/EU betreffende de toepassing van de rechten van patiënten bij 
grensoverschrijdende zorg (COM(2018)0651),

– 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),

A. overwegende dat de Commissie overeenkomstig artikel 20 van Richtlijn 2011/24/EU 
om de drie jaar een uitvoeringsverslag over de werking van die richtlijn moet indienen; 
overwegende dat de Commissie de patiëntenstromen, de administratieve, sociale en 
financiële aspecten van patiëntenmobiliteit en de werking van de Europese 
referentienetwerken en nationale contactpunten voortdurend moet evalueren en hierover 
regelmatig gegevens moet presenteren;

B. overwegende dat de Commissie op 21 september 2018 een verslag heeft gepresenteerd 
over de werking van Richtlijn 2011/24/EU betreffende de toepassing van de rechten van 
patiënten bij grensoverschrijdende gezondheidszorg, waaruit blijft dat een groot aantal 
lidstaten de richtlijn niet naar behoren heeft uitgevoerd; overwegende dat 
gezondheidszorgstelsels aanzienlijke belemmeringen opwerpen voor patiënten en dat 
deze belemmeringen de versnippering van de toegang tot gezondheidszorgdiensten nog 
verergert;

C. overwegende dat volgens een Eurobarometer-enquête uit 2015 minder dan 20 % van de 
burgers op de hoogte was van hun rechten op het gebied van grensoverschrijdende 
gezondheidszorg; overwegende dat dit bewustzijnsniveau sinds 2015 maar weinig is 
geëvolueerd, zoals blijkt uit de langzame stijging van het aantal burgers dat zich 
verplaatst om gezondheidszorg te ontvangen;

D. overwegende dat het volgens het verslag van de Commissie van 21 september 2018 
over de werking van Richtlijn 2011/24/EU moeilijk blijft voor burgers om te 
achterhalen hoe zij hun rechten op het gebied van grensoverschrijdende 
gezondheidszorg kunnen uitoefenen; overwegende dat er meer duidelijkheid en 
transparantie nodig is over de voorwaarden waaronder zorgaanbieders werkzaam zijn, 
teneinde veilige patiëntenmobiliteit te waarborgen;

                                               
1 PB L 88 van 4.4.2011, blz. 45.
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E. overwegende dat de Commissie in haar mededeling over e-gezondheidszorg van 
25 april 2018 opmerkt dat gezondheids- en zorgstelsels hervormingen en innovatieve 
oplossingen nodig hebben om veerkrachtiger, toegankelijker en doeltreffender te 
worden; overwegende dat het gebruik van nieuwe technologieën en digitale 
instrumenten moet worden versterkt om de kwaliteit en duurzaamheid van 
gezondheidszorgdiensten te verbeteren;

1. wijst op de voordelen van Richtlijn 2011/24/EU voor het verduidelijken van de 
voorschriften inzake grensoverschrijdende gezondheidszorg, voor het garanderen van de 
toegang tot veilige en kwaliteitsvolle grensoverschrijdende gezondheidszorg in de Unie 
en voor het tot stand brengen van patiëntenmobiliteit in overeenstemming met de 
jurisprudentie van het Hof van Justitie; toont zich teleurgesteld over het feit dat een 
groot aantal lidstaten de voorschriften inzake het waarborgen van patiëntenrechten niet 
daadwerkelijk hebben uitgevoerd; vraagt de lidstaten dan ook met klem om erop toe te 
zien dat de richtlijn naar behoren wordt uitgevoerd, en hierbij zowel het beginsel van 
het vrije verkeer van personen binnen de eengemaakte markt te eerbiedigen als te 
zorgen voor een hoog niveau van bescherming van de volksgezondheid, hetgeen de 
gezondheid van de bevolking helpt te verbeteren;

2. benadrukt dat er moet worden gezorgd voor duidelijkheid en transparantie met 
betrekking tot de voorwaarden waaronder zorgaanbieders werken; onderstreept het 
belang van een beroepsaansprakelijkheidsverzekering voor zorgaanbieders en 
beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg, zoals bepaald in de Richtlijnen 2005/36/EG 
en 2011/24/EU, om de kwaliteit van gezondheidsdiensten te verbeteren en de 
bescherming van patiënten te verbeteren;

3. roept de Commissie en de lidstaten ertoe op een gepast mechanisme in te voeren dat 
patiënten die in het buitenland een behandeling willen ondergaan, in staat stelt klacht in 
te dienen indien hun rechten niet geëerbiedigd worden, of, als een dergelijk mechanisme 
al bestaat, dit te verbeteren;

4. roept de lidstaten ertoe op de terugbetaling voor grensoverschrijdende gezondheidszorg 
drastisch te vereenvoudigen en onnodige vertraging alsook onnodige en buitensporige 
beperkingen te verhinderen; spoort de nationale instanties ertoe aan geen lastige eisen te 
stellen, zoals de verstrekking van onnodige aanvullende documenten die daarenboven 
door een beëdigd vertaler moeten zijn vertaald;

5. acht het essentieel voor de goede werking van de eengemaakte markt dat toekomstige 
uitdagingen worden aangepakt, en onderstreept dat de digitalisering meerwaarde kan 
verlenen aan de tenuitvoerlegging van de richtlijn; roept de Commissie en de lidstaten 
ertoe op zich vooral te richten op ontwikkelingen op het vlak van digitale 
gezondheidszorg en zich te buigen over nieuwe initiatieven - zoals elektronische 
rekeningen, elektronische voorschriften en interoperabele en goed functionerende e-
gezondheidsoplossingen - die de mobiliteit van patiënten zouden kunnen verbeteren, en 
hierbij aan de hand van gepaste voorschriften inzake beveiliging en privacy en te zorgen 
voor de doeltreffende bescherming van persoonsgegevens; vraagt de Commissie en de 
lidstaten met klem de resterende problemen in verband met de wederzijdse erkenning 
van medische voorschriften tussen de lidstaten aan te pakken, en iets te doen aan de 
onduidelijkheid rond de terugbetaling van telegeneeskunde, waarbij medische consulten 
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vanop afstand worden verstrekt;

6. onderstreept dat burgers, in het bijzonder patiënten, en beroepsbeoefenaren in de 
gezondheidszorg die in het buitenland diensten verlenen, moeite hebben met het vinden 
en begrijpen van informatie over de toepasselijke regels en procedures in andere 
lidstaten of niet op de hoogte zijn van hun rechten; benadrukt dat het belangrijk is dat 
patiënten uitvoerige, vlot toegankelijke en gebruiksvriendelijke informatie ter 
beschikking hebben over hun rechten en over de procedures, kosten en 
terugbetalingspercentages voor grensoverschrijdende gezondheidszorg in het kader van 
Richtlijn 2011/24/EU;

7. roept de Commissie en de lidstaten ertoe op maatregelen te nemen om patiënten beter 
bekend te maken met hun rechten en patiënten met name gemakkelijk te begrijpen 
informatie te bieden, in samenwerking met patiëntenorganisaties, over de complexe 
praktische en juridische aspecten van medische informatie, onder meer door 
informatierichtsnoeren op te stellen met stapsgewijze procedures voor het gebruik van 
grensoverschrijdende gezondheidszorg en door gestandaardiseerde modellen aan te 
bieden voor alle formulieren die bij grensoverschrijdende gezondheidszorg vereist zijn;

8. wijst in dit verband op de sleutelrol van de nationale contactpunten (NCP's) bij het 
verstrekken van informatie aan patiënten en beroepsbeoefenaars over hun rechten en 
over procedures, kosten en vergoedingen, zodat zij goed geïnformeerde besluiten 
kunnen nemen over het al dan niet ondergaan van een behandeling of het al dan niet 
aanbieden van een dienst in het binnen- of buitenland, en op die manier tijd en kosten 
kunnen sparen; erkent het belang van de verstrekking van gedetailleerde informatie over 
klachtenprocedures en de schikking van geschillen langs elektronische weg, via de 
NCP's; roept daarom op tot de toewijzing van passende middelen aan de NCP's, zodat 
zij naar behoren kunnen functioneren, en pleit voor een regelmatige uitwisseling van 
informatie tussen de NCP's;

9. spoort de Commissie ertoe aan zich in te zetten voor meer samenwerking tussen de 
instanties van de lidstaten in het algemeen, niet alleen de NCP's, en om de voordelen 
van bestaande samenwerkingsinitiatieven verder te evalueren, in het bijzonder in 
grensgebieden, met als doel te garanderen dat de burger toegang heeft tot veilige, 
kwalitatief hoogstaande en efficiënte gezondheidszorg;

10. neemt met voldoening kennis van de positieve impact van initiatieven zoals de 
Europese ziekteverzekeringskaart (EHIC), die gratis wordt verstrekt en al wie verzekerd 
is of gedekt wordt door een wettelijk socialezekerheidsstelsel in staat stelt om in een 
andere lidstaat gratis of tegen een lagere prijs medische verzorging te ontvangen; 
benadrukt het belang van succesvolle samenwerking tussen instellingen om misbruik 
van de EHIC te verhinderen;

11. betreurt dat patiënten zich nog altijd maar weinig verplaatsen naar andere lidstaten voor 
geplande gezondheidszorg en in het bijzonder gespecialiseerde gezondheidszorg, en 
merkt op dat komt doordat patiënten in bepaalde lidstaten geen duidelijkheid hebben 
over behandelingen waarvoor voorafgaande toestemming nodig is, behandelingen die 
een "overnachting" vereisen en "zeer gespecialiseerde zorg"; vraagt de lidstaten met 
klem om de regels voor voorafgaande toestemming te verduidelijken en te 
vereenvoudigen, en herhaalt dat elk systeem van voorafgaande toestemming niet-
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discriminatoir en gerechtvaardigd moet zijn en in verhouding moet staan tot het 
beoogde doel, en geen ongerechtvaardigde belemmering mag vormen voor het vrije 
verkeer van patiënten, aangezien dit ertoe leidt dat patiënten het slachtoffer worden van 
ongelijkheden op gezondheidsgebied tussen de lidstaten en geen toegang krijgen tot 
broodnodige gespecialiseerde behandelingen in andere lidstaten;

12. benadrukt dat er voor het toezicht op de tenuitvoerlegging van de richtlijn moet worden 
uitgegaan van gegevens die met elkaar kunnen worden vergeleken; wijst erop dat de 
verzameling van gegevens sterk verschilt per lidstaat; verzoekt de Commissie om 
benchmarks en kernindicatoren inzake de kwaliteit van de gezondheidszorg en de 
mobiliteit van patiënten vast te stellen en openbaar toegankelijk te maken, zodat de 
lidstaten beter met elkaar kunnen worden vergeleken;

13. is ingenomen met het voornemen van de Europese Rekenkamer om een controle uit te 
voeren van de doeltreffendheid van de tenuitvoerlegging van de richtlijn, en om zich in 
het bijzonder te buigen over het toezicht van de Commissie op deze tenuitvoerlegging, 
de tot dusver geboekte resultaten op het vlak van de toegankelijkheid van 
grensoverschrijdende gezondheidszorg, en de doeltreffendheid van het 
financieringskader van de EU met betrekking tot de gefinancierde actie;

14. wijst erop dat de Commissie overeenkomstig artikel 20 van Richtlijn 2011/24/EU om de 
drie jaar een verslag over de werking van die richtlijn moet opstellen; vraagt de 
Commissie niettemin met klem om de prestaties en de doeltreffendheid van de 
gezondheidszorgstelsels voortdurend te monitoren en onder meer de situatie inzake 
patiëntenrechten in de hele EU in kaart te brengen, met als doel de uitvoering en 
handhaving van deze rechten te ondersteunen, en hierover geregeld verslag uit te 
brengen aan het Parlement.
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