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ONTWERPRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het Actieplan e-gezondheidszorg 2012-2020 – Innovatieve gezondheidszorg voor de 
21e eeuw
(2013/2061(INI))

Het Europees Parlement,

– 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 de mededeling van de Commissie van 6 april 2004 "e-Gezondheidszorg – een 
betere gezondheidszorg voor de burgers van Europa: Een actieplan voor een Europese 
Ruimte voor e-gezondheidszorg" (COM(2004)0356),

– gezien de aanbeveling van de Commissie van 2 juli 2008 inzake grensoverschrijdende 
interoperabiliteit van systemen voor elektronische medische dossiers (2008/594/EU),

– 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 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 
gezondheidszorg,

– gezien het EU-onderzoek "European countries on their journey towards national eHealth 
infrastructures" (Europese landen op weg naar nationale e-gezondheidsinfrastructuren),

– gezien artikel 48 van zijn Reglement,

– gezien het verslag van de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid 
en de adviezen van de Commissie interne markt en consumentenbescherming, de 
Commissie regionale ontwikkeling en de Commissie rechten van de vrouw en 
gendergelijkheid (A7-0000/2013),

A. overwegende dat de toegang tot een kwalitatief hoogwaardige gezondheidszorg een 
internationaal erkend grondrecht is;

B. overwegende dat volgens artikel 168 van het Verdrag het optreden van de Europese Unie, 
dat een aanvulling vormt op het nationale beleid, gericht dient te zijn op verbetering van 
de volksgezondheid, preventie van ziekten en aandoeningen bij de mens en het wegnemen 
van bronnen van gevaar voor de fysieke en mentale gezondheid;

C. overwegende dat het optreden van de Europese Unie op het gebied van de e-gezondheid 
bestaat uit het helpen van de lidstaten hun inspanningen op dit gebied te coördineren en uit 
het ondersteunen van hun maatregelen wanneer interventie een toegevoegde waarde kan 
bieden; 

D. overwegende dat de organisatorische en culturele benaderingen van de zorgverlening van 
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lidstaat tot lidstaat verschillen;

E. overwegende dat burgers steeds mobieler worden binnen de zorgstelsels van hun eigen 
land, en steeds vaker kunnen kiezen voor een medische behandeling buiten het land van 
hun verblijfplaats;

F. overwegende dat patiënten baat hebben bij een door artsen raadpleegbaar klinisch dossier 
waarin al hun klinische onderzoeken zijn opgenomen zodat zij deze niet onnodig hoeven 
te herhalen, en zodat zij op verschillende plaatsen terechtkunnen voor medische hulp;

G. overwegende dat de ICT voldoende ontwikkeld is om voor e-gezondheidssystemen te 
worden toegepast, en dat er in verschillende EU-lidstaten bevredigende resultaten zijn 
behaald;

H. overwegende dat ICT-deskundigen, consumenten, de zorgsector in het algemeen en artsen 
in het bijzonder, evenals openbare gezondheidsdiensten, moeten samenwerken;

I. overwegende dat prioriteit moet worden gegeven aan de juridische aspecten en 
gegevensbescherming;

J. overwegende dat de gehele technologie van het systeem in de verschillende lidstaten 
overeen moet komen om de doeltreffendheid ervan te waarborgen;

K. overwegende dat mensen die werkzaam zijn in de gezondheidszorg voortdurend 
informatie moeten blijven ontvangen over het gebruik van de ICT-systemen die in de 
gezondheidszorg worden toegepast;

L. overwegende dat de databanken, hun locatie en beheer van groot belang zijn;

1. is ingenomen met de mededeling van de Commissie met de titel "Actieplan e-
gezondheidszorg 2012-2020 – Innovatieve gezondheidszorg voor de 21e eeuw" en spoort 
de Commissie aan zich te blijven inzetten voor de algemene invoering van e-gezondheid 
in de hele EU;

2. beveelt aan dat de nodige maatregelen worden getroffen om te waarborgen dat alle EU-
burgers in gelijke mate profiteren van de toegang tot en het gebruik van e-
gezondheidsdiensten, en dat deze niet tot sociale ongelijkheid zullen leiden;

3. verzoekt de Commissie bij het uitstippelen van haar beleid te blijven samenwerken met 
zowel de gezondheidszorg als patiëntenorganisaties en de bevoegde autoriteiten van de 
lidstaten;

4. dringt bij de Commissie aan op wetgevingsvoorstellen die een oplossing bieden voor de 
juridische lacunes die op dit moment een belemmering vormen voor een doeltreffende 
toepassing van het systeem op Europees niveau;

5. onderstreept dat artsen en andere zorgmedewerkers toegang moeten hebben tot een 
specifieke opleiding over e-gezondheid;

6. beveelt aan dat zowel bij de ontwikkeling van elektronische toepassingen als bij de 
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evaluatie en monitoring daarvan rekening wordt gehouden met de standpunten van artsen 
en andere zorgmedewerkers en patiëntenverenigingen;

7. verzoekt de lidstaten en de Commissie bewustzijns- en informatiecampagnes over e-
gezondheid op te starten voor burgers; wijst erop dat deze campagnes moeten worden 
toegespitst op de sociale doelgroep, aangezien de informatievoorziening en de actieve 
deelname van burgers randvoorwaarden zijn voor een goede ontwikkeling van het nieuwe 
model gezondheidsdiensten;

8. verzoekt de lidstaten hun ervaringen, kennis en optimale werkwijzen via onderlinge 
samenwerking en samenwerking met de Commissie te delen, om zo de doeltreffendheid 
van de e-gezondheidssystemen te vergroten;

9. spoort de lidstaten aan de samenwerking op het gebied van e-gezondheid voort te zetten 
en te intensiveren, zowel op nationaal, regionaal als grensoverschrijdend niveau, zodat de 
meest gevorderde landen hun kennis kunnen overdragen aan de minder ervaren landen;

10. dringt er bij de Commissie en de lidstaten op aan dat zij blijven werken aan proefprojecten 
zoals het epSOS-project, zodat interoperabiliteit op Europees niveau tot stand kan worden 
gebracht;

11. verzoekt de Commissie en de lidstaten zich te blijven inspannen voor de tenuitvoerlegging 
van artikel 14 van Richtlijn 2011/24/EU betreffende de toepassing van de rechten van 
patiënten bij grensoverschrijdende gezondheidszorg, waarmee het e-gezondheidsnetwerk 
tot stand wordt gebracht;

12. spoort de Commissie en de lidstaten aan samen te werken met het oog op het vaststellen 
van instrumenten en modellen voor e-gezondheid die van pas kunnen komen bij de 
tenuitvoerlegging of ontwikkeling van artikel 12 van Richtlijn 2011/24/EU met betrekking 
tot de ontwikkeling van Europese referentienetwerken;

13.  vraagt de Commissie en de lidstaten wetgeving te ontwikkelen over de juridische 
aspecten en de gegevensbescherming met betrekking tot de e-gezondheid;

14. wijst erop dat internationale normen moeten worden toegepast bij de vormgeving en 
uitwisseling van de informatie;

15. onderstreept dat een technische standaardisatie en interoperabiliteit tussen de Europese 
gezondheidssystemen tot stand moet worden gebracht;

16. benadrukt dat meer onderzoek moet worden gedaan naar e-gezondheidssystemen, maar 
zonder dat de onderzoekskosten een rechtstreeks effect hebben op de kosten van de 
diensten;

17. meent dat de ontwikkeling van e-gezondheidsinstrumenten niet alleen door technologische 
of economische belangen mag worden gedreven, maar gericht moet zijn op de 
doeltreffendheid en de bruikbaarheid van de instrumenten, en dat de belangen van de 
patiënten daarbij voorop moeten staan;
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18. verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad, de Commissie, het 
Comité van de Regio's en de regeringen van de lidstaten.
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TOELICHTING

e-Gezondheid is een middel om in de 21e eeuw een doeltreffendere en universelere 
gezondheidszorg van betere kwaliteit te waarborgen.

Er is een solide potentiële markt voor e-gezondheid. Zo is de wereldmarkt voor 
telegeneeskunde gegroeid van 9 800 miljoen dollar in 2010 tot 11 600 miljoen dollar in 2011, 
en zal deze zich naar verwachting in 2016 uitbreiden tot 27 300 miljoen dollar, wat een 
jaarlijks groeipercentage van 18,6% inhoudt.

Hoewel de toegang tot een kwalitatief hoogwaardige gezondheidszorg een erkend grondrecht 
is, vormen de toegenomen vraag naar gezondheidsdiensten als gevolg van de vergrijzing, de 
effecten van chronische ziekten en de mobiliteit van patiënten en zorgmedewerkers, in 
combinatie met de steeds hogere verwachtingen van burgers met betrekking tot de kwaliteit 
van de gezondheidszorg en steeds kleinere zorgbegrotingen, momenteel grote uitdagingen 
voor de zorgstelsels van de EU.

e-Gezondheid kan deel uitmaken van het antwoord op deze problemen door te zorgen voor 
betere toegang tot gezondheidsdiensten voor personen die in afgelegen of dunbevolkte 
gebieden wonen, gunstigere werkomstandigheden, kortere wachttijden en het 
allerbelangrijkste: een veilige, doeltreffende en kwalitatief hoogwaardige gezondheidszorg.

Om deze doelstellingen te bereiken, moeten aanbieders van gezondheidsdiensten onderling 
samenwerken en daarbij de grenzen van hun bevoegdheden en taalkundige grenzen 
overschrijden, met het oog op het bieden van op de veiligheid van de patiënt gerichte 
kwaliteitsdiensten. Daarvoor is een technische standaardisatie, interoperabiliteit tussen 
Europese gezondheidsdiensten en een EU-definitie van certificerings- en 
authenticatieregelingen nodig. 

Om ervoor te zorgen dat zowel burgers als zorgmedewerkers vertrouwen hebben en geloven 
in de voordelen van elektronische zorgtoepassingen, moet er sprake zijn van rechtszekerheid. 
Gegevensbescherming, vertrouwelijkheid, privacy en verantwoordelijkheid zijn enkele 
kwesties die moeten worden opgehelderd als we willen dat de toepassing van e-
gezondheidsdiensten een succes wordt.

Het is van essentieel belang dat de lidstaten hun ervaringen, kennis en optimale werkwijzen 
uitwisselen via onderlinge samenwerking en samenwerking met de Commissie, om zo de 
doeltreffendheid van de e-gezondheidssystemen te vergroten. Het is wenselijk dat e-
gezondheid in de toekomst een doeltreffende realiteit wordt. De landen die pionier zijn op dit 
gebied kunnen daaraan bijdragen door hun kennis te delen met de minder ervaren landen. 

Het is van essentieel belang dat rekening wordt gehouden met de standpunten van artsen, 
zorgmedewerkers en patiëntenverenigingen, zowel vóór als na de ontwikkeling van deze 
gezondheidsdiensten. De e-gezondheidsdiensten zijn uiteindelijk voor hen bestemd en daarom 
moeten zij niet alleen overtuigd zijn van het nut ervan maar ze ook kunnen gebruiken. Zowel 
de openbare als de private sector moeten alle nodige informatie verstrekken, aangepast aan de 
sector waarvoor zij bestemd is.
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Ten slotte is het cruciaal dat bij de ontwikkeling van deze projecten de belangen van de 
patiënt voorop staan, aangezien dit beslist de voornaamste doelstelling is: het verbeteren van 
de kwaliteit van de zorg voor EU-burgers, zonder de culturele verschillen tussen de EU-
lidstaten met betrekking tot de gezondheidszorg uit het oog te verliezen.


