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BEKNOPTE MOTIVERING

1) Context

Het is in de allereerste plaats van belang dat de werkingssfeer van dit voorstel voor een richtlijn 
klaar en duidelijk wordt afgebakend om iedere verwarring of vereenzelviging te vermijden. De 
richtlijn heeft uitsluitend betrekking op patiënten. Zij heeft geen betrekking op de mobiliteit van 
de gezondheidswerkers. Het gaat er bijgevolg niet om de "Dienstenrichtlijn" toe te passen op de 
gezondheidssector.

De patiënten wensen over het algemeen toegang tot kwalitatief hoogstaande medische 
verzorging, dicht bij huis en zo spoedig mogelijk. In sommige gevallen vinden zij echter alleen 
in een andere lidstaat betere verzorging. De richtlijn maakt het mogelijk dat de patiënten naar het 
buitenland kunnen gaan als zij daar betere, snellere of goedkopere gezondheidsdiensten kunnen 
ontvangen.

Vooraleer toegang te hebben tot gezondheidszorg, moet de patiënt over de nodige informatie 
beschikken om te weten of de verschillende diensten van goede kwaliteit, beschikbaar en 
adequaat zijn. Ook moet de te volgen administratieve procedure klaar en duidelijk zijn. En 
wanneer de patiënten effectief beslissen zich in het buitenland te laten behandelen, moeten er 
garanties worden geboden voor een passende bescherming van hun welzijn en hun veiligheid.

Kenmerkend voor de huidige situatie is de toenemende onderlinge afhankelijkheid van de 
gezondheidsstelsels en -beleidslijnen in de hele Europese Unie.

Diverse factoren liggen aan deze situatie ten grondslag: de toegenomen mobiliteit van patiënten 
en gezondheidswerkers in de EU (in de hand gewerkt door de arresten van het Hof van Justitie 
van de EU), de gemeenschappelijke verwachtingen van de bevolking in de hele Unie, de 
verspreiding van de nieuwe medische technologie en technieken dank zij de 
informatietechnologie, enz.

2) Zwakte van het bestaande stelsel ten nadele van de patiënten

Er heerst een gebrek aan rechtszekerheid. De jurisprudentie van het Hof van Justitie is namelijk 
op sommige punten tegenstrijdig en wordt bovendien niet in alle lidstaten op dezelfde manier 
uitgevoerd.

Daarom moet de jurisprudentie in bepaalde arresten van het Hof worden toegelicht:

- alle extramurale zorg waar een burger in zijn lidstaat aanspraak op kan maken, kan hem ook 
zonder voorafgaande toestemming in om het even welke andere lidstaat worden verstrekt. De 
kosten ervan worden hem vergoed tot het bedrag dat zou zijn terugbetaald uit hoofde van het 
stelsel van zijn eigen land. Wat de intramurale zorg betreft, is een voorafgaande toestemming 
nodig van het stelsel waar de patiënt onder valt. Deze toestemming moet worden verleend 
wanneer het stelsel van de patiënt hem niet kan garanderen dat hij binnen een medisch 
aanvaardbare termijn de behandeling kan krijgen die hij nodig heeft rekening houdend met zijn 
gezondheidstoestand. Ook in dat geval zal de betrokkene worden vergoed tot het bedrag dat zou 
worden terugbetaald door het stelsel waar hij onder valt.
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- het Hof bekrachtigt de nationale bevoegdheid voor vraagstukken in verband met de organisatie 
van de gezondheidszorg en de sociale zekerheid.

- het bevestigt het behoud van de voorafgaande toestemming voor intramurale zorg die 
ingrijpender en kostbaarder is, en bijgevolg de bevoegdheid van de lidstaten voor regulering en 
planning.

Het is niet de bedoeling de zorgstelsels of de sociale zekerheid van de lidstaten te harmoniseren, 
maar wel de rechtszekerheid van de patiënten en de situatie in de lidstaten te verbeteren.

Het is echter de vraag of de richtlijn voldoende aandacht besteedt aan de concrete gevallen die 
elke dag weer het leven van onze burgers bemoeilijken. De complexiteit van de situatie doet 
sommige direct betrokkenen ervan afzien hun rechten te doen gelden. Er moet alles aan worden 
gedaan om de patiënten te informeren, in het bijzonder over de Europese referentienetwerken als 
bedoeld in artikel 15 van de richtlijn betreffende de procedures.

3) De noodzaak om op te treden

Door de jurisprudentie van het Hof van Justitie van randvoorwaarden te voorzien en ze te 
codificeren, zorgt de richtlijn voor meer coherentie en meer duidelijkheid over de concrete 
rechten van de patiënt. De mobiliteit van de patiënten mag onder geen enkel beding leiden tot 
"dumping" tussen de zorgstelsels, noch de zekerheid van de zorgstelsels op losse schroeven 
zetten.

In het belang van de patiënten moeten er garanties komen voor de rechtszekerheid en de 
samenwerking tussen de nationale zorgstelsels moet worden bevorderd. Daarom is het van 
belang de bepalingen betreffende de gewaarborgde toegang van de patiënten tot de informatie 
enerzijds en de deugdelijkheid van de informatiebronnen betreffende het aanbod van 
gezondheidszorg, geneesmiddelen en medische behandelingen anderzijds te verbeteren.

De Commissie stelt overigens de oprichting voor van een netwerk waaraan alle nationale 
autoriteiten of instanties die verantwoordelijk zijn voor de evaluatie van gezondheidstechnologie 
(HTA) deelnemen, met als doel optimaal gebruik te maken van de nieuwe technologieën en te 
zorgen voor een zekere, doeltreffende en kwalitatief hoogstaande gezondheidszorg. De idee op 
zich verdient alle aandacht; de wijze waarop het netwerk geacht wordt te functioneren zou nog 
moeten worden vervolledigd.

Het lijkt eveneens van wezenlijk belang te zorgen voor een betere samenwerking tussen de 
medische spoeddiensten om de onderlinge coördinatie te versterken. Dit geldt vooral voor de 
grensoverschrijdende gebieden.

Afgezien van de problematiek van de grensoverschrijdende gezondheidszorg moet dit initiatief 
ook mogelijk maken zich een duidelijk beeld te vormen van de uitdagingen en de onontbeerlijke 
hervormingen van de gezondheidszorg.

AMENDEMENTEN

De Commissie industrie, onderzoek en energie verzoekt de ten principale bevoegde Commissie 
milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid onderstaande amendementen in haar verslag 



AD\769685NL.doc 5/29 PE415.295v02-00

NL

op te nemen:

Amendement 1

Voorstel voor een richtlijn
Titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Voorstel voor een richtlijn van het 
Europees Parlement en de Raad 
betreffende de toepassing van de rechten 
van patiënten bij grensoverschrijdende
gezondheidszorg

Voorstel voor een richtlijn van het 
Europees Parlement en de Raad 
betreffende de toepassing van de rechten 
van patiënten op de toegang tot veilige, 
hoogwaardige, efficiënte en rechtvaardige
gezondheidszorg

Motivering

Voorgesteld wordt dat het voorstel voor een richtlijn zich niet richt op de mobiliteit van 
patiënten, maar op de drie pijlers waarop de Commissie zich zegt te baseren, te weten de 
gemeenschappelijke beginselen van alle gezondheidsstelsels van de EU, de Europese 
samenwerking op het gebied van de gezondheidszorg en het specifieke kader voor 
grensoverschrijdende gezondheidszorg.

Amendement 2

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9) Deze richtlijn betreffende de toepassing 
van de rechten van patiënten bij 
grensoverschrijdende gezondheidszorg is 
van toepassing op alle soorten 
gezondheidszorg. Zoals het Hof van 
Justitie heeft bevestigd, wordt de 
gezondheidszorg noch door de bijzondere 
aard ervan, noch door de wijze waarop zij 
wordt georganiseerd of gefinancierd, aan 
het grondbeginsel van vrij verkeer 
onttrokken. De richtlijn is niet van 
toepassing op bijstand en ondersteuning 
van gezinnen of individuen met een 
bepaalde langdurige zorgbehoefte. Zij is 
bijvoorbeeld niet van toepassing op 
verzorgingshuizen of huisvesting of op 
ondersteuning van ouderen of kinderen 
door sociaal werkers, vrijwilligers of 
andere professionele dienstverleners dan 

(9) Deze richtlijn betreffende de toepassing 
van de rechten van patiënten bij 
grensoverschrijdende gezondheidszorg is 
van toepassing op alle soorten 
gezondheidszorg. Zoals het Hof van 
Justitie heeft bevestigd, wordt de 
gezondheidszorg noch door de bijzondere 
aard ervan, noch door de wijze waarop zij 
wordt georganiseerd of gefinancierd, aan 
het grondbeginsel van vrij verkeer 
onttrokken. De richtlijn is niet van 
toepassing op bijstand en ondersteuning 
van gezinnen en individuen met een 
bepaalde langdurige zorg- , 
ondersteunings- , verzorgings- of 
hulpbehoefte, voor zover het gaat om 
specifieke behandeling of hulp in het 
kader van een sociaalzekerheidsstelsel.
Dit zijn vooral diensten op het gebied van 
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gezondheidswerkers. langdurige zorg die noodzakelijk worden 
geacht om de hulpbehoevende een zo 
volwaardig en onafhankelijk mogelijk 
leven te bieden. Deze richtlijn is 
bijvoorbeeld niet van toepassing op 
verzorgingshuizen of huisvesting of op 
ondersteuning van ouderen of kinderen 
door sociaal werkers, vrijwilligers of 
andere professionele dienstverleners dan 
gezondheidswerkers.

Motivering

Dit amendement moet duidelijk maken dat diensten op het gebied van maatschappelijke bijstand 
of zorg, revalidatie met het oog op herintegratie in het beroepsleven en langdurige zorg niet 
onder het toepassingsgebied van deze richtlijn vallen.

Amendement 3

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 25

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(25) Deze richtlijn heeft evenmin tot doel 
patiënten recht te geven op vergoeding van 
de kosten van behandeling in een andere 
lidstaat wanneer de wetgeving van de 
lidstaat van aansluiting van de patiënt niet 
in een dergelijke behandeling voorziet.
Ook belet deze richtlijn de lidstaten niet 
hun regeling voor verstrekkingen 
overeenkomstig de bepalingen ervan uit te 
breiden tot in een andere lidstaat verleende 
gezondheidszorg.

(25) Deze richtlijn heeft evenmin tot doel 
patiënten recht te geven op vergoeding van 
de kosten van behandeling in een andere 
lidstaat wanneer de wetgeving van de 
lidstaat van aansluiting van de patiënt niet 
in een dergelijke behandeling voorziet of 
de voorwaarden voor een dergelijk recht 
te wijzigen wanneer daarin wordt voorzien 
in de wetgeving van de lidstaat van 
aansluiting. Ook belet deze richtlijn de 
lidstaten niet hun regeling voor 
verstrekkingen overeenkomstig de 
bepalingen ervan uit te breiden tot in een 
andere lidstaat verleende gezondheidszorg.

Motivering

De bevoegdheden wat betreft de organisatie van de gezondheidszorg zijn overeenkomstig 
artikel 152 van het EG-Verdrag aan de lidstaten voorbehouden.

Amendement 4
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Voorstel voor een richtlijn
Overweging 27

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(27) Uit hoofde van deze richtlijn hebben 
patiënten recht op alle geneesmiddelen 
waarvoor in de lidstaat waar de
gezondheidszorg wordt verleend een 
vergunning voor het in de handel brengen 
is afgegeven, ook als in de lidstaat van 
aansluiting voor dat geneesmiddel geen 
vergunning voor het in de handel brengen 
is afgegeven, aangezien dit een onmisbaar 
aspect is om in een andere lidstaat een 
doeltreffende behandeling te kunnen 
krijgen.

(27) Uit hoofde van deze richtlijn hebben 
patiënten recht op alle geneesmiddelen 
waarvoor een vergunning voor het in de 
handel brengen is afgegeven of 
gezondheidsdiensten in de lidstaat waar 
de gezondheidszorg wordt verleend, ook 
als het geneesmiddel of de 
gezondheidsdiensten in de lidstaat van 
aansluiting niet beschikbaar zijn, 
aangezien dit een onmisbaar aspect is om 
in een andere lidstaat een doeltreffende 
behandeling te kunnen krijgen.

Motivering

Het is van groot belang dat een patiënt in een andere lidstaat dan de woonstaat in aanmerking 
kan komen voor gezondheidsdiensten en geneesmiddelen, ook als deze in de lidstaat van 
aansluiting niet beschikbaar zijn.

Amendement 5

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 43

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(43) De voortdurende ontwikkeling van de 
medische wetenschap en de 
gezondheidstechnologieën biedt de 
gezondheidsstelsels van de lidstaten 
kansen, maar stelt deze ook voor zware 
opgaven. Samenwerking bij de evaluatie 
van nieuwe gezondheidstechnologieën kan 
de lidstaten helpen doordat 
schaalvoordelen worden behaald en 
dubbel werk wordt voorkomen, en een 
betere kennisbasis opleveren voor een 
optimaal gebruik van nieuwe 
technologieën teneinde te waarborgen dat 
veilige, hoogwaardige en efficiënte 
gezondheidszorg wordt verleend. Dit zal 
ook bijdragen tot de werking van de 
interne markt, doordat innovaties op het 
gebied van de medische wetenschap en de 
gezondheidstechnologieën sneller en op 

(43) De voortdurende ontwikkeling van de 
medische wetenschap en de 
gezondheidstechnologieën biedt de 
gezondheidsstelsels van de lidstaten 
kansen, maar stelt deze ook voor zware 
opgaven. De evaluatie van 
gezondheidstechnologieën en de mogelijke 
beperking van de toegang tot nieuwe 
gezondheidstechnologieën als gevolg van 
bepaalde besluiten van bestuursorganen 
doen een aantal fundamentele 
samenlevingsvraagstukken rijzen die 
vereisen dat een debat tot stand komt 
waaraan wordt deelgenomen door een 
groot aantal betrokkenen, en de 
totstandbrenging van een levensvatbaar 
bestuursmodel. Bijgevolg is niet alleen de 
medewerking gewenst van de bevoegde 
instanties van alle lidstaten, maar ook van 
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ruimere schaal worden verspreid. Voor 
een dergelijke samenwerking zijn 
duurzame structuren nodig, waaraan alle 
relevante autoriteiten van de lidstaten 
deelnemen en die op de bestaande 
proefprojecten moeten voortbouwen.

alle betrokken actoren, met inbegrip van 
de gezondheidswerkers, de 
patiëntenvertegenwoordigers en de 
industrie. Bovendien moet de 
samenwerking berusten op uitvoerbare 
beginselen van goed bestuur, zoals 
transparantie, openheid, objectiviteit en 
onpartijdigheid van de procedures. De 
Commissie zou ervoor moeten zorgen dat 
alleen de instanties die verantwoordelijk 
zijn voor de evaluatie van 
gezondheidstechnologieën die deze 
beginselen onderschrijven tot het netwerk 
mogen toetreden.

Motivering

Uitwisseling van informatie tussen instanties die verantwoordelijk zijn voor de evaluatie van 
gezondheidstechnologieën veronderstelt en vereist de naleving van goede praktijken (goed 
bestuur, transparantie en deelneming van de betrokken actoren) bij de door de lidstaten 
uitgevoerde evaluaties. De evaluaties van gezondheidstechnologieën moeten dan ook 
beantwoorden aan criteria van openheid en objectiviteit, en moeten gebaseerd zijn op de dialoog 
en de medewerking van de betrokken actoren, met inbegrip van de patiënten en de industrie.

Amendement 6

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 45

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(45) In het bijzonder moet de Commissie
de bevoegdheid krijgen de volgende 
maatregelen vast te stellen: een lijst van 
behandelingen die onder dezelfde regeling 
als intramurale zorg moeten vallen, maar 
waarvoor geen 
overnachtingsaccommodatie nodig is;
begeleidende maatregelen om specifieke 
categorieën geneesmiddelen of stoffen van 
de in deze richtlijn bedoelde erkenning van 
in een andere lidstaat verstrekte recepten 
uit te sluiten; een lijst van specifieke 
criteria en voorwaarden waaraan 
Europese referentienetwerken moeten 
voldoen; de procedure voor de oprichting 
van Europese referentienetwerken.
Aangezien het gaat om maatregelen van 
algemene strekking tot wijziging van niet-
essentiële onderdelen van deze richtlijn of 

(45) In het bijzonder moeten de bevoegde 
autoriteiten van de lidstaten de 
bevoegdheid krijgen de volgende 
maatregelen vast te stellen: een lijst van 
behandelingen die onder dezelfde regeling 
als intramurale zorg moeten vallen, maar 
waarvoor geen 
overnachtingsaccommodatie nodig is;
begeleidende maatregelen om specifieke 
categorieën geneesmiddelen of stoffen van 
de in deze richtlijn bedoelde erkenning van 
in een andere lidstaat verstrekte recepten 
uit te sluiten;
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tot aanvulling van deze richtlijn met 
nieuwe niet-essentiële onderdelen, moeten 
deze maatregelen worden vastgesteld 
volgens de regelgevingsprocedure met 
toetsing van artikel 5 bis van Besluit 
1999/468/EG.

Amendement 7

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Deze richtlijn brengt een algemeen kader 
voor de verlening van veilige, 
hoogwaardige en efficiënte 
grensoverschrijdende gezondheidszorg tot 
stand.

Deze richtlijn brengt een algemeen kader 
voor de verlening van veilige, 
hoogwaardige en efficiënte 
grensoverschrijdende gezondheidszorg tot 
stand en garandeert de burgers van de 
Unie een gelijke toegang tot deze zorg, 
met inachtneming van de nationale 
bevoegdheden wat betreft de organisatie 
en verstrekking van gezondheidszorg.

Amendement 8

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Deze richtlijn is van toepassing op de 
verlening van gezondheidszorg, ongeacht 
de wijze van organisatie, verstrekking of 
financiering, en onafhankelijk van de 
vraag of het publieke of private zorg 
betreft.

Deze richtlijn is van toepassing op de 
verlening van gezondheidszorg, 
gedefinieerd in artikel 4, die niet wordt 
gewaarborgd door Verordening (EG) 
883/2004 van het Europees Parlement en 
de Raad van 29 april 2004 betreffende de 
coördinatie van de 
socialezekerheidsstelsels1.
____________
1 PB L 166 van 30.4.2004, blz. 1.

Motivering

Als de richtlijn en verordeningen elkaar zouden overlappen, zou het mogelijk zijn twee parallelle 
systemen voor grensoverschrijdende gezondheidszorg tot stand te brengen: krachtens de 
verordeningen betreffende de coördinatie van de sociale zekerheid en krachtens deze nieuwe 
richtlijn, hetgeen tot rechtsonzekerheid zou leiden. De grens tussen het toepassingsgebied van 
verordening 883/2004 en deze richtlijn moet goed worden afgebakend.
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Amendement 9

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Deze richtlijn is niet van toepassing op 
diensten die hoofdzakelijk zijn gericht op 
langdurige zorg. Daartoe behoren met 
name gedurende een langere periode 
verleende diensten die mensen bij de 
algemene organisatie van hun dagelijkse 
leven moeten helpen.

Motivering

Dit amendement moet duidelijk maken dat diensten op het gebied van maatschappelijke bijstand 
of zorg, revalidatie met het oog op herintegratie in het beroepsleven en langdurige zorg niet 
onder het toepassingsgebied van deze richtlijn vallen.

Amendement 10

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) "gezondheidszorg": een 
gezondheidsdienst die in het kader van de 
uitoefening van zijn beroep door of onder 
toezicht van een gezondheidswerker wordt 
verleend, ongeacht de wijze van 
organisatie, verstrekking of financiering 
op nationaal niveau, en onafhankelijk 
van de vraag of het een publieke of 
private dienst betreft;

a) "gezondheidszorg": een 
gezondheidsdienst die aan patiënten wordt 
verleend om hun gezondheid te 
beoordelen, te bewaren of te herstellen.
Voor de toepassing van de artikelen 6 tot 
en met 11 wordt onder "gezondheidszorg" 
verstaan: behandelingen die deel 
uitmaken van de 
gezondheidszorgprestaties waarin de 
wetgeving van de lidstaat van aansluiting 
voorziet;

Amendement 11
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) "grensoverschrijdende 
gezondheidszorg": gezondheidszorg die 
wordt verleend in een andere lidstaat dan 
die waar de patiënt verzekerd is, of 
gezondheidszorg die wordt verleend in een 
andere lidstaat dan die waar de 
zorgaanbieder woonachtig, ingeschreven 
of gevestigd is;

b) "grensoverschrijdende 
gezondheidszorg": gezondheidszorg die 
wordt verleend in een andere lidstaat dan 
die waar de patiënt verzekerd is;

Motivering
Evenals bij overweging 10 omvat het concept grensoverschrijdende gezondheidszorg zowel de 
patiëntenmobiliteit in strikte zin alsook de mobiliteit van gezondheidsdiensten die op afstand 
kunnen worden verleend; het is niet passend hier te verwijzen naar zorgaanbieders.

Amendement 12

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – letter g

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

g) "verzekerde": g) "verzekerde": een persoon die verzekerd 
is overeenkomstig de definitie van artikel 
1, letter c) van verordening (EG) nr. 
883/2004;

(i) tot de datum waarop Verordening (EG) 
nr. 883/2004 van toepassing wordt: een 
persoon die overeenkomstig de artikelen 
1, 2 en 4 van Verordening (EEG) 
nr. 1408/71 verzekerd is,
(ii) vanaf de datum waarop Verordening 
(EG) nr. 883/2004 van toepassing wordt:
een verzekerde als gedefinieerd in
artikel 1, onder c), van Verordening (EG) 
nr. 883/2004;

Motivering

Verordening (EG) nr.883/2004 treedt op 1 januari 2009 in werking.

Amendement 13
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Voorstel voor een richtlijn
Hoofdstuk II – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

AUTORITEITEN VAN DE LIDSTATEN 
DIE VERANTWOORDELIJK ZIJN 
VOOR DE NALEVING VAN DE 
GEMEENSCHAPPELIJKE 
BEGINSELEN VOOR DE 
GEZONDHEIDSZORG

LIDSTATEN DIE 
VERANTWOORDELIJK ZIJN VOOR DE 
NALEVING VAN DE 
GEMEENSCHAPPELIJKE 
BEGINSELEN VOOR DE 
GEZONDHEIDSZORG

Motivering

Als de term "autoriteiten" wordt gebruikt, moet deze worden gedefinieerd.

Amendement 14

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Verantwoordelijkheden van de autoriteiten 
van de lidstaat waar de behandeling 
plaatsvindt

Verantwoordelijkheden van de lidstaat 
waar de behandeling plaatsvindt

Motivering

Schrapping in samenhang met de wijziging van de titel van hoofdstuk II.

Amendement 15

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – lid 1 – inleidende zin

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaat waar de behandeling 
plaatsvindt is verantwoordelijk voor de 
organisatie en verstrekking van de 
gezondheidszorg. Deze lidstaat stelt in dit 
verband, rekening houdend met de 
beginselen van universaliteit, toegang tot 
hoogwaardige zorg, rechtvaardigheid en 
solidariteit, duidelijke kwaliteits- en 
veiligheidsnormen voor de op zijn 
grondgebied verleende gezondheidszorg 
vast, en waarborgt dat:

1. Wanneer gezondheidszorg wordt 
verleend in een andere lidstaat dan de 
lidstaat van aansluiting, vindt de 
behandeling plaats in overeenstemming 
met de wetgeving van de lidstaat waar de 
behandeling plaatsvindt. Gezondheidszorg 
wordt verleend in overeenstemming met 
de normen en richtsnoeren inzake 
kwaliteit en veiligheid die zijn vastgesteld 
door de lidstaat waar de behandeling 
plaatsvindt. Die lidstaat zorgt ervoor dat:
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Motivering

Deze herformulering versterkt het beginsel dat de organisatie en de verstrekking van 
gezondheidszorg onder de nationale bevoegdheid van de lidstaten vallen. De beginselen van 
universaliteit, kwaliteit, rechtvaardigheid en solidariteit op het gebied van gezondheidszorg 
moeten worden opgenomen in artikel 1 betreffende de doelstellingen van de richtlijn.

Amendement 16

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – lid 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) mechanismen zijn ingesteld om ervoor 
te zorgen dat de zorgaanbieders aan die 
normen kunnen voldoen, met inachtneming 
van de internationale medische wetenschap 
en de algemeen erkende goede medische 
praktijken;

a) mechanismen zijn ingesteld om ervoor 
te zorgen dat de zorgaanbieders en de 
medische spoedhulp aan die normen 
kunnen voldoen, met inachtneming van de 
ontwikkelingen van de internationale 
medische wetenschap en de algemeen 
erkende goede medische praktijken;

Motivering

Het is van belang dat de kwaliteitsnormen ook gelden voor de medische spoedhulp.

Amendement 17

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – lid 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) regelmatig toezicht wordt gehouden op 
de praktische toepassing van die normen 
door de zorgaanbieders en corrigerende 
maatregelen worden genomen wanneer de 
toepasselijke normen niet worden 
nageleefd, waarbij rekening wordt 
gehouden met de ontwikkeling van de 
medische wetenschap en de 
gezondheidstechnologie;

b) regelmatig toezicht wordt gehouden op 
en evaluaties worden uitgevoerd van de 
praktische toepassing van die normen door 
de zorgaanbieders en de medische 
spoedhulp, en corrigerende maatregelen 
worden genomen wanneer de toepasselijke 
normen niet worden nageleefd, waarbij 
rekening wordt gehouden met de 
ontwikkeling van de medische wetenschap 
en de gezondheidstechnologie;

Motivering

Het is van belang dat de kwaliteitsnormen ook gelden voor de medische spoedhulp.
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Amendement 18

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Voor zover dit nodig is om de verlening 
van grensoverschrijdende 
gezondheidszorg te bevorderen, ontwikkelt 
de Commissie samen met de lidstaten 
richtsnoeren om de toepassing van lid 1 te 
vergemakkelijken; daarbij wordt 
uitgegaan van een hoog 
beschermingsniveau voor de gezondheid.

Schrappen

Motivering

Het is beter om dit lid te schrappen, aangezien het opstellen van richtsnoeren door de 
Commissie rechtstreeks in strijd is met de exclusieve bevoegdheden van de lidstaten wat betreft 
de organisatie en verstrekking van gezondheidszorg.

Amendement 19

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Behoudens de bepalingen in deze 
richtlijn, in het bijzonder de artikelen 7, 8 
en 9, waarborgt de lidstaat van aansluiting 
dat verzekerden die naar een andere 
lidstaat reizen om daar tijdens hun verblijf 
gezondheidszorg te ontvangen of die in een 
andere lidstaat verleende gezondheidszorg 
willen ontvangen, niet belet worden in een 
andere lidstaat verleende gezondheidszorg 
te ontvangen wanneer de desbetreffende 
behandeling deel uitmaakt van de prestaties 
waarop de verzekerde uit hoofde van de 
wetgeving van de lidstaat van aansluiting 
recht heeft. De lidstaat van aansluiting 
vergoedt de verzekerde de kosten die door 
zijn wettelijke socialezekerheidsstelsel 
zouden zijn vergoed indien dezelfde of 
soortgelijke gezondheidszorg op zijn 
grondgebied zou zijn verleend. In alle 
gevallen bepaalt de lidstaat van 
aansluiting welke gezondheidszorg wordt 

1. Behoudens de bepalingen in deze 
richtlijn, in het bijzonder de artikelen 7, 8 
en 9, waarborgt de lidstaat van aansluiting 
dat verzekerden die naar een andere 
lidstaat reizen om daar tijdens hun verblijf 
gezondheidszorg te ontvangen of die in een 
andere lidstaat verleende gezondheidszorg 
willen ontvangen, niet belet worden in een 
andere lidstaat verleende gezondheidszorg 
te ontvangen wanneer de desbetreffende 
behandeling deel uitmaakt van de prestaties 
waarop de verzekerde uit hoofde van de 
wetgeving van de lidstaat van aansluiting 
recht heeft. De lidstaat van aansluiting
vergoedt de verzekerde de kosten die door 
zijn wettelijke socialezekerheidsstelsel 
zouden zijn vergoed indien dezelfde of 
soortgelijke gezondheidszorg op zijn 
grondgebied zou zijn verleend. Patiënten 
hebben recht op vergoeding van de kosten 
van behandelmethoden, zelfs als de kosten 
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vergoed, ongeacht waar deze wordt 
verleend.

van deze methoden in hun eigen lidstaat 
niet worden vergoed, mits dit het geval is 
in de gastlidstaat en de methode door de 
internationale medische wetenschap 
wordt erkend.

Motivering

Lidstaten moeten het recht hebben om hun eigen socialezekerheidsstelsels op te zetten. De 
toegepaste behandelmethode is echter vaak een kwestie van praktijk binnen de medische 
professie en gebaseerd op opleiding en specialisatie. Dit dient geen leidend beginsel te zijn bij 
de vaststelling van de vergoeding, maar dient afhankelijk te zijn van het voor de patiënt bereikte 
resultaat. Dit doet geen afbreuk aan de hoogte van de vergoeding, maar geeft de patiënt 
eenvoudigweg meer keuzevrijheid, wat van bijzonder belang is voor patiënten met nieuwe of 
zeldzame ziekten.

Amendement 20

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. Onderdanen van een lidstaat 
kunnen bij een 
ziektekostenverzekeringsstelsel in een 
andere lidstaat dan de woonstaat 
aangesloten zijn door bijdragen aan dat 
stelsel te betalen.

Motivering

Behartiging van de belangen van burgers die zich in een andere lidstaat dan de woonstaat 
bevinden betekent dat zij toegang moeten krijgen tot een ziektekostenverzekeringsstelsel van een 
andere lidstaat dan de woonstaat.

Amendement 21

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De kosten van in een andere lidstaat 
verleende gezondheidszorg worden door de 
lidstaat van aansluiting overeenkomstig 
deze richtlijn vergoed tot het bedrag dat 
vergoed zou worden indien dezelfde of 
soortgelijke gezondheidszorg in de lidstaat 

2. De kosten van in een andere lidstaat 
verleende gezondheidszorg worden door de 
lidstaat van aansluiting overeenkomstig 
deze richtlijn vergoed tot het bedrag dat 
vergoed zou worden met betrekking tot 
dezelfde ziekte in de lidstaat van 
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van aansluiting zou zijn verleend; het 
vergoede bedrag is echter niet hoger dan de 
feitelijke kosten van de ontvangen 
gezondheidszorg.

aansluiting; het vergoede bedrag is echter 
niet hoger dan de feitelijke kosten van de 
ontvangen gezondheidszorg.

Motivering

Lidstaten moeten het recht hebben om hun eigen socialezekerheidsstelsels op te zetten. De 
toegepaste behandelmethode is echter vaak een kwestie van praktijk binnen de medische 
professie en gebaseerd op opleiding en specialisatie. Dit dient geen leidend beginsel te zijn bij 
de vaststelling van de vergoeding, maar dient afhankelijk te zijn van het voor de patiënt bereikte 
resultaat. Dit doet geen afbreuk aan de hoogte van de vergoeding, maar geeft de patiënt 
eenvoudigweg meer keuzevrijheid, wat van bijzonder belang is voor patiënten met nieuwe of 
zeldzame ziekten.

Amendement 22

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. Patiënten die naar een andere lidstaat 
reizen om daar tijdens hun verblijf 
gezondheidszorg te ontvangen of die in een 
andere lidstaat verleende gezondheidszorg 
willen ontvangen, wordt overeenkomstig 
de nationale omzettingsmaatregelen voor 
de communautaire bepalingen inzake de 
bescherming van persoonsgegevens, in het 
bijzonder de Richtlijnen 95/46/EG en 
2002/58/EG, toegang gegeven tot hun 
medische dossiers.

5. Patiënten die naar een andere lidstaat 
reizen om daar tijdens hun verblijf 
gezondheidszorg te ontvangen of die in een 
andere lidstaat verleende gezondheidszorg 
willen ontvangen, wordt overeenkomstig 
de nationale omzettingsmaatregelen voor 
de communautaire bepalingen inzake de 
bescherming van persoonsgegevens, in het 
bijzonder de Richtlijnen 95/46/EG en 
2002/58/EG, toegang gegeven tot hun 
medische dossiers. Gegevens worden 
alleen met uitdrukkelijke schriftelijke 
toestemming van de patiënt of de 
familieleden van de patiënt overgedragen.

Motivering
Het is van groot belang ervoor te zorgen dat gegevens alleen met uitdrukkelijke schriftelijke 
toestemming van de patiënt of de familieleden van de patiënt worden overgedragen.

Amendement 23

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5 bis. De nodige maatregelen worden 
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genomen zodat EU-burgers die in andere 
lidstaten het slachtoffer worden van een 
ongeluk of andere medische noodsituatie 
hoogwaardige medische spoedhulp 
kunnen krijgen.

Motivering

De samenwerking moet niet worden beperkt tot ongevallen, maar moet ook gelden voor andere 
medische noodsituaties.

Amendement 24

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Met het oog op de vergoeding van de 
kosten van in een andere lidstaat verleende 
gezondheidszorg overeenkomstig deze 
richtlijn wordt onder "intramurale zorg" 
verstaan:

a) gezondheidszorg waarvoor ten minste 
voor één nacht 
overnachtingsaccommodatie voor de 
patiënt nodig is;
b) op een specifieke lijst opgenomen 
gezondheidszorg waarvoor geen 
overnachtingsaccommodatie voor de 
patiënt voor ten minste één nacht nodig is. 
De lijst wordt beperkt tot:

1. Met het oog op de vergoeding van de 
kosten van in een andere lidstaat verleende 
gezondheidszorg overeenkomstig deze 
richtlijn wordt onder "intramurale en 
gespecialiseerde zorg" verstaan, 
overeenkomstig de definitie in de 
wetgeving van de lidstaat van aansluiting: 
gezondheidszorg waarvoor
gespecialiseerde en kostenintensieve 
infrastructuur of apparatuur vereist is, of
gezondheidszorg die behandelingen omvat 
waaraan een bijzonder risico voor de 
patiënt of voor de bevolking verbonden is.

- gezondheidszorg waarvoor zeer 
gespecialiseerde en kostenintensieve 
medische infrastructuur of apparatuur 
vereist is; of
- gezondheidszorg die behandelingen 
omvat waaraan een bijzonder risico voor 
de patiënt of voor de bevolking verbonden 
is.

Amendement 25
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De Commissie stelt deze lijst op en kan
haar regelmatig bijwerken. Die 
maatregelen, die niet-essentiële 
onderdelen van deze richtlijn beogen te 
wijzigen door haar aan te vullen, worden 
vastgesteld volgens de in artikel 19, lid 3, 
bedoelde regelgevingsprocedure met 
toetsing.

2. Deze lijst wordt opgesteld en kan 
regelmatig worden bijgewerkt door elke 
lidstaat of de bevoegde autoriteiten 
daarvan, afhankelijk van hoe dit in die 
lidstaat is geregeld.

Amendement 26

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8 – lid 3 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) het systeem is bedoeld om de uitstroom 
van patiënten als gevolg van de toepassing 
van dit artikel aan te pakken en te 
voorkomen dat deze leidt, of waarschijnlijk 
zal leiden, tot ernstige aantasting van:

b) het systeem is bedoeld om een 
aanzienlijke patiëntenstroom als gevolg 
van de toepassing van dit artikel aan te 
pakken en te voorkomen dat deze leidt, of 
waarschijnlijk zal leiden, tot aantasting 
van:

(i) het financiële evenwicht van het 
socialezekerheidsstelsel van de lidstaat;
en/of

(i) het financiële evenwicht van het 
socialezekerheidsstelsel van de lidstaat;
en/of

(ii) de planning en rationalisering die in de 
ziekenhuissector plaatsvinden om 
overcapaciteit van ziekenhuizen, 
ongelijkheden bij de verlening van 
intramurale zorg en logistieke en 
financiële verspilling te voorkomen, de 
instandhouding van een evenwichtige en 
voor eenieder toegankelijke verzorging 
door artsen en ziekenhuizen of de 
instandhouding van behandelingscapaciteit 
of medische deskundigheid op het 
grondgebied van de lidstaat.

(ii) de planning en rationalisering die in de 
gezondheidssector plaatsvinden om 
overcapaciteit, ongelijkheden bij de 
verlening van gezondheidszorg en 
logistieke en financiële verspilling te 
voorkomen, de instandhouding van een 
evenwichtige en voor eenieder 
toegankelijke verzorging door artsen en 
ziekenhuizen of de instandhouding van 
behandelingscapaciteit of medische 
deskundigheid op het grondgebied van de 
lidstaat.

Amendement 27
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8 – lid 3 – letter b bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b bis) De bevoegde autoriteiten van de 
lidstaat van aansluiting stellen criteria 
vast om te kunnen bepalen wanneer het 
financiële evenwicht van het 
socialezekerheidsstelsel van de lidstaat of 
de planning en rationalisering in de 
ziekenhuissector worden aangetast of 
waarschijnlijk zullen worden aangetast.

Amendement 28

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Het systeem van voorafgaande 
toestemming is beperkt tot hetgeen 
noodzakelijk en evenredig is om dergelijke 
gevolgen te voorkomen, en vormt geen 
middel tot willekeurige discriminatie.

4. Het systeem van voorafgaande 
toestemming is beperkt tot hetgeen 
noodzakelijk en evenredig is en vormt geen 
middel tot willekeurige discriminatie.

Motivering

Overeenstemming met het vorige amendement.

Amendement 29

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. De lidstaat stelt alle relevante informatie 
over de krachtens lid 3 ingevoerde 
systemen van voorafgaande toestemming 
ter beschikking van het publiek.

5. De lidstaat van aansluiting stelt de lijst 
van ziekenhuizen en gespecialiseerde 
gezondheidsdiensten alsmede alle 
relevante informatie over de krachtens lid 3 
ingevoerde systemen van voorafgaande 
toestemming ter beschikking van het 
publiek.

Amendement 30
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8 – lid 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5 bis. Het systeem van voorafgaande 
toestemming is niet van toepassing op 
acute ziekten en noodsituaties waar 
onmiddellijk moet worden opgetreden.
Daarnaast geldt het vereiste van 
voorafgaande toestemming evenmin voor 
de overbrenging van patiënten van het 
ene ziekenhuis naar een ander ziekenhuis 
in een andere lidstaat.

Motivering

In acute gevallen werkt voorafgaande toestemming niet. Noodsituaties moeten apart worden 
behandeld, omdat in deze gevallen geen voorafgaande toestemming kan worden verkregen. Ook 
bij patiënten die in een ziekenhuis zijn opgenomen kan als regel niet worden gewacht tot de 
bekostiging rond is.

Amendement 31

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8 – lid 5 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5 ter. In geval van verzoeken om 
toestemming van een verzekerde om 
gezondheidszorg in een andere lidstaat te 
verkrijgen gaat de lidstaat van aansluiting 
na of is voldaan aan de voorwaarden van 
Verordening (EG) nr.883/2004 en 
verleent, indien dit het geval is, de 
voorafgaande toestemming 
overeenkomstig deze verordening.

Motivering

Het voorstel voor een richtlijn is in strijd met de bestaande regelgeving inzake de coördinatie 
van de socialezekerheidsstelsels. Als de richtlijn en verordeningen elkaar zouden overlappen, 
zou het mogelijk zijn twee parallelle systemen voor grensoverschrijdende gezondheidszorg tot 
stand te brengen. In feite wordt een duaal systeem gecreëerd, aangezien het voorstel niet alleen 
niet de gebieden identificeert die niet onder de verordening vallen, maar zich ook voornamelijk 
richt op de gebieden die daar reeds onder vallen.

Amendement 32
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8 – lid 5 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5 quater. De lidstaat kan in ieder geval 
voorafgaande toestemming weigeren 
indien dezelfde behandeling op zijn 
grondgebied kan worden verstrekt binnen 
een termijn die medisch verantwoord is, 
rekening houdend met de 
gezondheidstoestand van de patiënt van 
dat moment en het te verwachten 
ziekteverloop.

Motivering

Voorgesteld wordt dat de nationale gezondheidsautoriteiten (via voorafgaande toestemming) 
verantwoordelijk zijn en ervoor moeten zorgen dat aan de burgers gezondheidszorg wordt 
verstrekt door gezondheidswerkers en in gezondheidscentra met een voldoende kwaliteits - en 
veiligheidsniveau.

Amendement 33

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 9 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaat van aansluiting waarborgt dat 
de administratieve procedures voor het 
gebruik van gezondheidszorg in een andere 
lidstaat waarvoor voorafgaande 
toestemming vereist is als bedoeld in
artikel 8, lid 3, voor de vergoeding van de 
in een andere lidstaat gemaakte 
gezondheidszorgkosten, en de overige 
voorwaarden en formele eisen als bedoeld 
in artikel 6, lid 3, berusten op objectieve, 
niet-discriminerende en vooraf 
bekendgemaakte criteria, die noodzakelijk 
zijn en evenredig zijn met de beoogde 
doelstelling. Wanneer aan de 
voorwaarden in artikel 22, lid 1, onder c), 
en lid 2 van Verordening (EEG) 
nr. 1408/71 wordt voldaan, wordt een 
verzekerde altijd toestemming verleend uit 
hoofde van de verordeningen betreffende 
de coördinatie van de 
socialezekerheidsregelingen als bedoeld in 

1. De lidstaat van aansluiting waarborgt dat 
de administratieve procedures voor het 
gebruik van gezondheidszorg in een andere 
lidstaat waarvoor voorafgaande 
toestemming vereist is als bedoeld in
artikel 8 en voor de vergoeding van de in 
een andere lidstaat gemaakte 
gezondheidszorgkosten, berusten op 
objectieve, niet-discriminerende en vooraf 
bekendgemaakte criteria, die noodzakelijk 
zijn en evenredig zijn met de beoogde 
doelstelling.
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artikel 3, lid 1, onder f).

Motivering

Met het oog op juridische duidelijkheid wat betreft richtlijn en verordening.

Amendement 34

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 9 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Dergelijke procedures zijn gemakkelijk 
toegankelijk en kunnen waarborgen dat de 
ingediende verzoeken binnen vooraf door 
de lidstaten vastgestelde en 
bekendgemaakte termijnen objectief en 
onpartijdig behandeld worden.

2. Dergelijke procedures zijn gemakkelijk 
toegankelijk en kunnen waarborgen dat de 
ingediende verzoeken binnen vooraf door 
de lidstaten vastgestelde en 
bekendgemaakte maximumtermijnen
objectief en onpartijdig behandeld worden.
Bij de behandeling van deze verzoeken 
wordt rekening gehouden met de urgentie 
van het geval en de individuele 
omstandigheden.

Motivering

Het is van fundamenteel belang dat de huidige situatie wordt gehandhaafd waarin 
gezondheidswerkers van de publieke sector (met name de eerstelijnszorg die fungeert als gate-
keeper van het systeem) beslissen over de noodzaak om gezondheidszorg te verstrekken aan 
patiënten in andere lidstaten ten einde situaties te voorkomen waarin onnodig zorg wordt 
verstrekt.
Voorafgaande toestemming kan door burgers worden beschouwd als een beperking van hun 
rechten op grensoverschrijdende mobiliteit, hoewel het in werkelijkheid een garantie is voor de 
burger die zich verplaatst om een behandeling te ondergaan.

Amendement 35

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 9 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De lidstaten houden bij de vaststelling 
van de termijnen waarbinnen verzoeken 
om gebruik van gezondheidszorg in een 
andere lidstaat moeten worden behandeld 
rekening met:

Schrappen

a) de specifieke ziekte,
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b) de hoeveelheid pijn die de patiënt heeft,
c) de aard van zijn handicap, en
d) de vraag of hij beroepswerkzaamheden 
kan verrichten.

Motivering

Overeenstemming met het amendement op artikel 9, lid 2.

Amendement 36

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 12 – lid 2 – letter d bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d bis) het bevordert de toegang van de 
patiënten tot de in artikel 15 bedoelde 
Europese referentienetwerken.

Motivering

Deelneming aan de Europese referentienetwerken is onderworpen aan de voorwaarden die zijn 
vastgesteld in artikel 15 van de richtlijn. Op grond van deze voorwaarden is het mogelijk dat 
sommige lidstaten niet mogen deelnemen, wat nadelig is voor de patiënten uit deze landen die 
lijden aan aandoeningen die in de referentienetwerken worden behandeld.

Amendement 37

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 13 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De lidstaten bevorderen de 
samenwerking bij de verlening van 
grensoverschrijdende gezondheidszorg op 
regionaal en lokaal niveau, alsmede door 
middel van informatie- en 
communicatietechnologie, tijdelijke of ad-
hocverlening van grensoverschrijdende 
gezondheidszorg en andere vormen van 
grensoverschrijdende samenwerking.

2. De lidstaten bevorderen de 
samenwerking bij de verlening van 
grensoverschrijdende gezondheidszorg op 
regionaal en lokaal niveau, alsmede door 
middel van informatie- en 
communicatietechnologie, tijdelijke of ad-
hocverlening van grensoverschrijdende 
gezondheidszorg en andere vormen van 
grensoverschrijdende samenwerking. Dit 
geldt speciaal voor gevallen van medische 
spoedhulp, met name met het oog op het 
soepel functioneren van ambulance - en 
reddingsdiensten.
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Motivering

Met name bij ongevallen of andere medische noodsituaties moet de grensoverschrijdende 
samenwerking, vooral bij de reddingsdiensten, vlot verlopen zodat er geen vertraging ontstaat 
door bureaucratische belemmeringen.

Amendement 38

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 15 – lid 2 – letter f bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

f bis) de instrumenten in het leven roepen 
aan de hand waarvan de medische 
hulpmiddelen zo goed mogelijk kunnen 
worden ingezet bij ongevallen, vooral in 
grensoverschrijdende gebieden.

Motivering

De Europese referentienetwerken moeten rekening houden met de ernstige ongevallen die de 
inzet van medische spoedhulp vereisen.

Amendement 39

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 15 – lid 3 – letter a – punt ix bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

ix bis) adequate en efficiënte relaties 
onderhouden met de leveranciers van 
technologieën;

Motivering

Doel van de referentiecentra is de verspreiding van de innoverende gezondheidstechnologieën te 
bespoedigen, maar in de tekst staat niets over de relaties met de leveranciers van technologieën, 
die een belangrijke bron van innovatie zijn.

Amendement 40
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 16

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Commissie stelt volgens de in 
artikel 19, lid 2, bedoelde procedure de 
nodige specifieke maatregelen vast om 
informatie- en 
communicatietechnologiesystemen op het 
gebied van de gezondheidszorg 
interoperabel te maken; die maatregelen 
zijn van toepassing wanneer lidstaten 
besluiten deze systemen in te voeren. De 
maatregelen sluiten aan bij de 
ontwikkelingen van de 
gezondheidstechnologieën en de medische 
wetenschap en eerbiedigen het grondrecht 
op bescherming van persoonsgegevens 
overeenkomstig de toepasselijke 
wetgeving. In het bijzonder worden de 
nodige normen en begrippen voor de 
interoperabiliteit van de desbetreffende 
informatie- en 
communicatietechnologiesystemen 
gespecificeerd om een veilige, 
hoogwaardige en efficiënte verlening van 
grensoverschrijdende 
gezondheidsdiensten te waarborgen.

Schrappen

Motivering

Politiek beheer van gezondheidszorg is geen kwestie van hoe bijvoorbeeld operaties moeten 
worden uitgevoerd. Het moet een kwestie zijn van het vaststellen van richtlijnen, het uitvoeren 
van efficiencybeoordelingen, begeleiding bij financiële aangelegenheden en nagaan of de 
kwaliteit bevredigend is en in overeenstemming met het ambitieniveau van het 
gezondheidsbeleid. De lidstaten hebben hun gezondheidszorg op een veilige en betrouwbare 
wijze georganiseerd. De gezondheidszorg, inclusief de evaluatie van nieuwe producten en 
methoden, moet evenals voorheen op nationaal niveau worden beheerd, anders dreigt meer 
bureaucratie te ontstaan.

Amendement 41

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 17 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Samenwerking op het gebied van het 
beheer van nieuwe

Samenwerking op het gebied van het 
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gezondheidstechnologieën beheer van gezondheidstechnologieën

Motivering

De evaluaties moeten betrekking hebben op alle gezondheidstechnologieën, de bestaande 
inbegrepen. Dit kan ertoe bijdragen de toewijzing van middelen door de gezondheidsstelsels van 
de lidstaten te verbeteren. Op die manier zou het mogelijk zijn dat, in sommige gevallen, de 
financiering van bestaande technologie wordt "herbestemd" voor nieuwe technologieën.

Amendement 42

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 17 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. De Commissie stelt in 
overeenstemming met het Europees 
Parlement voor het in lid 1 bedoelde
netwerk een operationeel kader vast dat 
berust op de beginselen van goed beheer, 
objectieve en onpartijdige procedures, 
alsook op de deelneming van de actoren 
van alle betrokken maatschappelijke 
groeperingen, met inbegrip van de artsen, 
de patiënten en de industrie.

Motivering

Om ervoor te zorgen dat de institutionele samenwerking tussen de nationale instanties of 
organen die verantwoordelijk zijn voor de evaluatie van gezondheidstechnologie uitmondt in een 
evenwichtige, bewuste en transparante besluitvorming, moeten de netwerken open staan voor 
deelneming van de betrokken actoren.

Amendement 43

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 17 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Het netwerk voor de evaluatie van 
gezondheidstechnologie heeft de volgende 
doelstellingen:

2. Het netwerk voor de evaluatie van 
gezondheidstechnologie heeft de volgende 
doelstellingen:

a) ondersteunen van de samenwerking 
tussen de nationale autoriteiten of 
instanties;

a) vinden van duurzame oplossingen om 
een evenwicht te creëren tussen de 
doelstellingen van de volksgezondheid en 
toegang tot geneesmiddelen, beloning van 
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innovatie en beheer van de 
gezondheidsbudgetten;
a bis) ontwikkelen van transparante 
procedures en methoden om deze drie 
doelstellingen na te streven;
a ter) zorgen voor betrokkenheid van alle 
betrokken partijen, met name patiënten, 
de medische gemeenschap en het 
bedrijfsleven, bij keuzes die invloed 
kunnen hebben op de volksgezondheid, de 
innovatie en het concurrentievermogen 
van Europa op middellange en lange 
termijn;

b) ondersteunen van de verstrekking van 
objectieve, betrouwbare, tijdige, 
transparante en overdraagbare informatie 
over de doeltreffendheid van 
gezondheidstechnologieën op korte en 
lange termijn en een effectieve uitwisseling 
van deze informatie tussen de nationale 
autoriteiten of instanties mogelijk maken.

b) ondersteunen van de verstrekking van 
objectieve, betrouwbare, tijdige, 
transparante en overdraagbare informatie 
over de doeltreffendheid van 
gezondheidstechnologieën op korte en 
lange termijn en een effectieve uitwisseling 
van deze informatie tussen de nationale 
autoriteiten of instanties mogelijk maken.

b bis) nadenken over de aard van en het 
soort informatie dat kan worden 
uitgewisseld.

Amendement 44

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 17 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De lidstaten wijzen de autoriteiten of 
instanties aan die aan het in lid 1 bedoelde 
netwerk deelnemen en stellen de 
Commissie in kennis van de naam en 
contactgegevens van die autoriteiten of 
instanties.

3. Rekening houdend met de evaluatie van 
de relatieve doeltreffendheid van de 
gezondheidstechnologieën wijzen de 
lidstaten de autoriteiten of instanties aan 
die aan het in lid 1 bedoelde netwerk 
deelnemen en stellen de Commissie in 
kennis van de naam en contactgegevens 
van die autoriteiten of instanties.

Motivering

De Commissie ziet erop toe dat het netwerk zich houdt aan de beginselen van goed beheer. Op 
die manier kunnen alle actoren die bij de evaluatie van gezondheidstechnologie betrokken zijn 
de genomen besluiten ondersteunen.
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Amendement 45

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 17 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De Commissie stelt volgens de in 
artikel 19, lid 2, bedoelde procedure de 
nodige maatregelen voor de oprichting en
het beheer van dit netwerk vast, waarbij 
ook de aard en het type van de uit te 
wisselen informatie wordt gespecificeerd.

4. De Commissie stelt volgens de in artikel 
19, lid 2, bedoelde procedure de nodige 
maatregelen voor de oprichting, het beheer 
en de transparantie van dit netwerk vast.

Motivering

Het netwerk moet op een transparante manier functioneren, zodat de besluiten die na 
uitwisseling van informatie worden genomen geloofwaardig zijn. Het netwerk moet vaststellen 
welke soort informatie uitgewisseld wordt. Alle deelnemers aan het netwerk moeten worden 
betrokken bij deze beraadslaging, die een van de eerste agendapunten van het netwerk moet zijn.

Amendement 46

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 17 – lid 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 bis. Het in lid 1 bedoelde netwerk 
raadpleegt de vertegenwoordigers van de 
industrie, de patiëntengroeperingen en de 
medische gemeenschap, en zorgt ervoor 
dat deze zich actief inzetten.

Motivering

Om ervoor te zorgen dat de institutionele samenwerking tussen de nationale instanties of 
organen die verantwoordelijk zijn voor de evaluatie van gezondheidstechnologie uitmondt in een 
evenwichtige, bewuste en transparante besluitvorming, moeten de netwerken open staan voor 
deelneming van de betrokken actoren.



AD\769685NL.doc 29/29 PE415.295v02-00

NL

PROCEDURE

Titel rechten van patiënten in grensoverschrijdende gezondheidszorg

Document- en procedurenummers COM(2008)0414 – C6-0257/2008 – 2008/0142(COD)

Commissie ten principale ENVI

Advies uitgebracht door
       Datum bekendmaking

ITRE
2.9.2008

Rapporteur voor advies
       Datum benoeming

Françoise Grossetête
25.9.2008

Behandeling in de commissie 5.11.2008 2.12.2008 20.1.2009

Datum goedkeuring 17.2.2009

Uitslag eindstemming +:
–:
0:

25
9
1

Bij de eindstemming aanwezige leden Jorgo Chatzimarkakis, Giles Chichester, Dragoş Florin David, Pilar del 
Castillo Vera, Den Dover, Lena Ek, Nicole Fontaine, Adam Gierek, 
Norbert Glante, Fiona Hall, David Hammerstein, Rebecca Harms, Erna 
Hennicot-Schoepges, Mary Honeyball, Werner Langen, Pia Elda 
Locatelli, Angelika Niebler, Reino Paasilinna, Atanas Paparizov, 
Miloslav Ransdorf, Paul Rübig, Patrizia Toia, Nikolaos Vakalis, Alejo 
Vidal-Quadras, Dominique Vlasto

Bij de eindstemming aanwezige vaste 
plaatsvervanger(s)

Alexander Alvaro, Ivo Belet, Zdzisław Kazimierz Chmielewski, Neena 
Gill, Robert Goebbels, Françoise Grossetête, Gunnar Hökmark, Pierre 
Pribetich, John Purvis, Silvia-Adriana Ţicău


	769685nl.doc

