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BEKNOPTE MOTIVERING

Complementariteit van vrouwen en mannen eerbiedigen, het rechtvaardigheidsbeginsel 
toepassen

Wanneer de Europese wetgever regelgeving maakt over de rechten van patiënten, moet het 
rechtvaardigheidsbeginsel worden toegepast. Vrouwen en mannen zijn complementair. 
Niemand betwist dat de medische behoeften van vrouwen en mannen verschillend zijn. Aan de 
vaste gemeenschappelijke fundamentele waarden voor de gezondheidsstelsels in de EU, die de 
Raad in juni 2006 heeft goedgekeurd, met name universaliteit, toegang tot hoogwaardige zorg, 
rechtvaardigheid en solidariteit, wordt het beginsel "rechtvaardigheid op het gebied van 
gezondheid" toegevoegd, wat betekent dat mannen en vrouwen gelijk worden behandeld 
wanneer ze dezelfde behoeften hebben, maar dat hun verschillen daarnaast op 
rechtvaardige wijze worden aangepakt.

De rapporteur dringt aan op het waarborgen van de toegang tot gezondheidszorg in een 
grensoverschrijdende context. Uiteraard gaat het hier om het beschikbaar stellen van 
gynaecologische en verloskundige gezondheidszorg en zorgen met betrekking tot de 
bescherming van moeders en kinderen, zoals gedefinieerd door de 
Wereldgezondheidsorganisatie op haar 56ste wereldgezondheidsvergadering in Alma Ata 
(resolutie A56/27)1.

Verder benadrukt de rapporteur haar inzet binnen de Commissie rechten van de vrouw voor de 
behandeling van borstkanker, die momenteel in de EU de belangrijkste doodsoorzaak is bij 
vrouwen tussen 35 en 55 jaar. Preventie, screening en behandeling van borst- of 
baarmoederhalskanker zouden moeten worden opgenomen in de lijst van vergoede 
grensoverschrijdende gezondheidszorgen. Dezelfde eisen gelden voor mannen, die tevens 
zouden moeten kunnen genieten van maatregelen op het gebied van preventie, screening en 
behandeling van long-, prostaat-, alvleesklier- of teelbalkanker. Wij kunnen het leven van tal van 
vrouwen/moeders en mannen/vaders die nog niet weten dat ze door kanker getroffen zijn, redden 
als de wetgever nauwere grensoverschrijdende samenwerking op dit gebied niet belemmert en 
als de lidstaten zich verbinden tot vrijwillige samenwerking ter zake.

Uit de voorwaarden voor de vergoeding van behandelings- en verzorgingskosten blijkt dat 
de twee geslachten verschillend worden behandeld. Ziekteverzekeringsmaatschappijen en
ziekenfondsen moeten een einde maken aan elke vorm van discriminatie, met inbegrip van 
verdoken discriminatie, bijv. op basis van risicofactoren gekoppeld aan erfelijke of genetische 
ziekten. Ook mogen zij de ziekteverzekeringskosten en verzekeringspremies niet langer 
berekenen volgens het geslacht en volgens de aard van aan prijsindexering gekoppelde arbeid. 
Wat de berekening van kosten en premies betreft, moeten de desbetreffende mechanismen een 
einde maken aan elke discriminatie op grond van aan prijsindexering gekoppelde arbeid. Veel 
vrouwen zijn immers niet actief op de formele arbeidsmarkt, maar zetten zich wel in op andere 
gebieden zoals solidariteitsnetwerken tussen de generaties, maatschappelijk werk, opvoeding van 
de kinderen en zorg voor ouderen. Daarom herinnert de rapporteur eraan dat kosten en premies, 
met name voor vrouwen, meer in termen van levenscyclus moeten worden berekend.

                                               
1 (Internationale conferentie over primaire gezondheidszorg, Alma Ata: 25ste verjaardag, rapport van het 
secretariaat, punt 14.18 op de ontwerpagenda van 24 april 2003).
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Om elke discriminatie tussen patiënten op grond van vermogen of nationaliteit te 
vermijden, suggereert de rapporteur gebruik te maken van de ervaringen van de Europese 
farmacopee, een instelling van de Raad van Europa te Straatsburg, die ijvert voor een betere 
circulatie van geneesmiddelen onder haar leden, waarbij hun kwaliteit optimaal wordt 
gewaarborgd.

De instelling van grensoverschrijdende gezondheidszorgen houdt een immens potentieel 
voor interregionale samenwerking in. Deze is verschillend volgens de geografische ligging 
van de oude lidstaten (EU-15) ten opzichte van de nieuwe lidstaten (EU-12), maar kent ook 
enkele raakvlakken tussen nieuwe en oude lidstaten, met name in Centraal-Europa. De vaak 
ongelijke sociaal-economische regionale ontwikkeling heeft eveneens een ongelijke organisatie 
van de gezondheidszorg tot gevolg. Deze situatie laat zich met name voelen op de kruising van 
een oude met een nieuwe lidstaat. Bijgevolg moeten de lidstaten alle maatregelen nemen om te 
anticiperen op de economische en organisatorische gevolgen voor de gezondheidssector, de 
zorgaanbieders en de ziekteverzekeringsfondsen. Daarom moeten de eisen van de patiënten die 
gebruik maken van grensoverschrijdende gezondheidsdiensten worden verzoend met de 
verplichtingen van de zorgaanbieders, die zelf nog vertrouwd moeten raken met zorgverlening 
als economische term. Gezondheid en de bijbehorende diensten kunnen immers niet in louter 
economische termen worden gevat en aan de mededingingsregels worden onderworpen. Deze 
benadering verklaart overigens het feit deze richtlijn niet te baseren op artikel 95 van het Verdrag 
(werking van de interne markt), maar wel op artikel 152 (volksgezondheid). Het is de 
verantwoordelijkheid van de lidstaten de duurzaamheid van de nationale publieke 
gezondheidsdiensten te waarborgen evenals de toegang onder gelijke voorwaarden tot deze 
diensten, en prioritair in te staan voor een goede gezondheid van al hun burgers. De lidstaten 
blijven immers meester over hun nationale gezondheidskaart.

AMENDEMENTEN

De Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid verzoekt de ten principale bevoegde 
Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid onderstaande amendementen in 
haar verslag op te nemen:

Amendement 1

Voorstel voor een richtlijn
Visum 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– gelet op het Verdrag tot oprichting van 
de Europese Gemeenschap, en met name 
op artikel 95,

- gelet op het Verdrag tot oprichting van de 
Europese Gemeenschap, en met name op 
artikel 152,

Or. fr

Motivering

Een Europese richtlijn betreffende de toepassing van de rechten van patiënten bij 
gezondheidszorg moet hoe dan ook gebaseerd zijn op artikel 152 van het Verdrag, dat het beleid 
en de acties van de Gemeenschap op het gebied van volksgezondheid vaststelt.
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Amendement 2

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 13

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(13) Bovendien moeten patiënten uit 
andere lidstaten gelijk worden behandeld 
als onderdanen van de lidstaat waar de 
behandeling plaatsvindt en mogen zij 
overeenkomstig de algemene beginselen 
van rechtvaardigheid en non-discriminatie, 
zoals vastgelegd in artikel 21 van het 
Handvest, op generlei wijze worden 
gediscrimineerd op grond van geslacht, ras, 
kleur, etnische of sociale afkomst, 
genetische kenmerken, taal, godsdienst of 
overtuigingen, politieke of andere 
denkbeelden, het behoren tot een nationale 
minderheid, vermogen, geboorte, een 
handicap, leeftijd of seksuele geaardheid. 
De lidstaten mogen bij behandelingen 
alleen onderscheid naar verschillende 
groepen patiënten maken wanneer zij 
kunnen aantonen dat dit om legitieme 
medische redenen gerechtvaardigd is, zoals 
bij specifieke maatregelen voor vrouwen of 
bepaalde leeftijdsgroepen (bv. gratis 
vaccinatie van kinderen of ouderen).
Voorts moet deze richtlijn, omdat zij de 
grondrechten eerbiedigt en uitgaat van de 
beginselen die met name in het Handvest 
van de grondrechten van de Europese 
Unie zijn vastgelegd, ten uitvoer worden 
gelegd en worden toegepast met 
inachtneming van het recht op gelijkheid 
voor de wet en het beginsel van non-
discriminatie, overeenkomstig de algemene 
rechtsbeginselen die zijn neergelegd in de 
artikelen 20 en 21 van het Handvest. Deze 
richtlijn is van toepassing onverminderd 
Richtlijn 2000/43/EG van de Raad van 
29 juni 2000 houdende toepassing van het 
beginsel van gelijke behandeling van 
personen ongeacht ras of etnische 
afstamming en andere richtlijnen ter 
uitvoering van artikel 13 van het Verdrag. 

(13) Bovendien moeten patiënten uit 
andere lidstaten gelijk worden behandeld 
als onderdanen van de lidstaat waar de 
behandeling plaatsvindt en mogen zij 
overeenkomstig de algemene beginselen 
van rechtvaardigheid en non-discriminatie 
op generlei wijze worden gediscrimineerd 
op grond van geslacht, ras, kleur, etnische 
of sociale afkomst, genetische kenmerken, 
taal, godsdienst of overtuigingen, politieke 
of andere denkbeelden, het behoren tot een 
nationale minderheid, vermogen, geboorte, 
een handicap, leeftijd of seksuele 
geaardheid. Bijgevolg moet worden geëist 
dat de gemeenschappelijke fundamentele 
waarden voor de gezondheidsstelsels in de 
Europese Unie, die de Raad in juni 2006 
heeft goedgekeurd, met name 
universaliteit, toegang tot hoogwaardige 
zorg, rechtvaardigheid en solidariteit, een 
essentieel onderdeel vormen van de 
sociale bescherming in Europa. De 
lidstaten wordt met name verzocht bij 
behandelingen alleen onderscheid naar 
verschillende groepen patiënten te maken 
wanneer zij kunnen aantonen dat dit om 
legitieme medische redenen 
gerechtvaardigd is, zoals bij specifieke 
maatregelen voor vrouwen of bepaalde 
leeftijdsgroepen. Voorts moet deze 
richtlijn, omdat zij de grondrechten 
eerbiedigt en uitgaat van de beginselen die
zijn vastgelegd, ten uitvoer worden gelegd 
en worden toegepast met inachtneming van 
het recht op gelijkheid voor de wet en het 
beginsel van non-discriminatie, 
overeenkomstig de algemene 
rechtsbeginselen. Bovendien is deze 
richtlijn van toepassing onverminderd 
Richtlijn 2000/43/EG van de Raad van 
29 juni 2000 houdende toepassing van het 
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Daarom is in de richtlijn bepaald dat 
patiënten gelijk moeten worden behandeld 
als onderdanen van de lidstaat waar de 
behandeling plaatsvindt en overeenkomstig 
het Gemeenschapsrecht en de wetgeving 
van de lidstaat waar de behandeling 
plaatsvindt tegen discriminatie moeten 
worden beschermd.

beginsel van gelijke behandeling van 
personen ongeacht ras of etnische 
afstamming en andere richtlijnen ter 
uitvoering van artikel 13 van het Verdrag. 
Daarom is in de richtlijn bepaald dat 
patiënten gelijk moeten worden behandeld 
als onderdanen van de lidstaat waar de 
behandeling plaatsvindt en overeenkomstig 
het Gemeenschapsrecht en de wetgeving 
van de lidstaat waar de behandeling 
plaatsvindt tegen discriminatie moeten 
worden beschermd.

Or. fr

Amendement 3

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 13 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(13 bis) Het is belangrijk te benadrukken 
dat er specifieke maatregelen moeten 
worden getroffen om te waarborgen dat 
vrouwen eerlijke toegang hebben tot 
gezondheidszorg, met name 
gynaecologische en verloskundige 
gezondheidszorg en zorgen met 
betrekking tot de bescherming van
moeders en kinderen, overeenkomstig de 
definitie van primaire gezondheidszorg 
zoals vastgesteld door de 
Wereldgezondheidsorganisatie op haar 
56ste wereldgezondheidsvergadering op 
24 april 2003(1).
(1) Internationale conferentie over 
primaire gezondheidszorg te Alma Ata: 
vijfentwintigste verjaardag: rapport van 
het secretariaat (A56/27).

Or. fr
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Amendement 4

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 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. De lidstaten moeten de 
voorwaarden voor het verstrekken van 
niet toegelaten geneesmiddelen vaststellen 
om elke discriminatie tussen patiënten te 
vermijden.

Or. fr

Amendement 5

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 28

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(28) De lidstaten mogen ook voor 
patiënten die zich in een andere lidstaat 
willen laten behandelen, algemene 
voorwaarden, behandelingscriteria en 
wettelijke en administratieve formele eisen 
aan de ontvangst van gezondheidszorg en
de vergoeding van de kosten daarvan 
blijven stellen, mits deze voorwaarden 
noodzakelijk zijn, in redelijke verhouding 
staan tot het doel en niet discretionair en 
discriminerend zijn; zo kunnen zij 
verlangen dat de patiënten een huisarts 
raadplegen alvorens een specialist te 
consulteren of intramurale zorg te 
ontvangen. Het is daarom passend te 
verlangen dat deze algemene voorwaarden 
en formele eisen op objectieve, 

(28) De lidstaten moeten ook voor 
patiënten die zich in een andere lidstaat 
willen laten behandelen, algemene 
voorwaarden, behandelingscriteria en 
wettelijke en administratieve formele eisen 
aan de ontvangst van gezondheidszorg, de 
vergoeding van de kosten daarvan en de 
nabehandeling door de 
gezondheidswerkers in de lidstaat van 
aansluiting blijven stellen, mits deze 
voorwaarden noodzakelijk zijn, in redelijke 
verhouding staan tot het doel en niet 
discretionair en discriminerend zijn; zo 
kunnen zij verlangen dat de patiënten een 
huisarts raadplegen alvorens een specialist 
te consulteren of intramurale zorg te 
ontvangen. Het is daarom passend te 
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transparante en niet-discriminerende wijze 
worden toegepast, vooraf bekend zijn, 
primair op medische overwegingen 
berusten en voor patiënten die zich in een 
andere lidstaat willen laten behandelen 
geen extra belasting vormen ten opzichte 
van patiënten die in hun lidstaat van 
aansluiting worden behandeld, en dat de 
beslissingen zo snel mogelijk worden 
genomen. Dit laat de rechten van de 
lidstaten om criteria of voorwaarden inzake 
voorafgaande toestemming vast te stellen 
voor patiënten die zich in hun lidstaat van 
aansluiting willen laten behandelen, 
onverlet.

verlangen dat deze algemene voorwaarden 
en formele eisen op objectieve, 
transparante en niet-discriminerende wijze 
worden toegepast, vooraf bekend zijn, 
primair op medische overwegingen 
berusten en noch voor de 
gezondheidswerker in de lidstaat van 
aansluiting, noch voor patiënten die zich 
in een andere lidstaat willen laten 
behandelen geen extra belasting vormen 
ten opzichte van patiënten die in hun 
lidstaat van aansluiting worden behandeld, 
en dat de beslissingen zo snel mogelijk 
worden genomen. Dit laat de rechten van 
de lidstaten om criteria of voorwaarden 
inzake voorafgaande toestemming vast te 
stellen voor patiënten die zich in hun 
lidstaat van aansluiting willen laten 
behandelen, onverlet.

Or. fr

Motivering

Er moet worden gewaarborgd dat de kosten voor de nabehandeling van een medische interventie 
in een andere lidstaat geen extra kosten met zich brengen voor de gezondheidswerkers in de 
lidstaat van aansluiting van de patiënt, met name bij een dringende interventie.

Amendement 6

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 29

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(29) Alle soorten gezondheidszorg die 
overeenkomstig deze richtlijn niet als 
intramurale zorg worden beschouwd, 
moeten als extramurale zorg worden 
beschouwd. Gezien de rechtspraak van het 
Hof van Justitie inzake het vrije verkeer 
van diensten is het passend dat geen 
voorafgaande toestemming wordt verlangd 
voor de vergoeding van de kosten van in 
een andere lidstaat verstrekte extramurale 
zorg door het wettelijk 
socialezekerheidsstelsel van een lidstaat 
van aansluiting. Voor zover de vergoeding 
van deze zorg binnen de grenzen van de 
dekking van de ziektekostenregeling in de 

(29) Alle soorten gezondheidszorg die 
overeenkomstig deze richtlijn niet als 
intramurale zorg worden beschouwd, 
moeten als extramurale zorg worden 
beschouwd. Gezien de rechtspraak van het 
Hof van Justitie inzake het vrije verkeer 
van diensten is het passend dat geen 
voorafgaande toestemming wordt verlangd 
voor de vergoeding van de kosten van in 
een andere lidstaat verstrekte extramurale 
zorg door het wettelijk 
socialezekerheidsstelsel van een lidstaat 
van aansluiting. De lidstaat van 
aansluiting moet evenwel maatregelen 
nemen om vooraf de voorwaarden en de 
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lidstaat van aansluiting blijft, zal het 
ontbreken van een eis van voorafgaande 
toestemming het financiële evenwicht van 
de socialezekerheidsregelingen niet 
aantasten.

vergoeding vast te stellen voor de 
nabehandeling door de 
gezondheidswerkers in de lidstaat van 
aansluiting, met name bij een dringende 
interventie. Voor zover de vergoeding van 
deze zorg binnen de grenzen van de 
dekking van de ziektekostenregeling in de 
lidstaat van aansluiting blijft, zal het 
ontbreken van een eis van voorafgaande 
toestemming het financiële evenwicht van 
de socialezekerheidsregelingen niet 
aantasten.

Or. fr

Amendement 7

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – lid 1 – letter c bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c bis) ziekteverzekeringsmaatschappijen 
en ziekenfondsen een einde maken aan 
elke vorm van discriminatie, ook verdoken 
discriminatie, op grond van risicofactoren 
gekoppeld aan erfelijke of genetische 
ziekten, en ziekteverzekeringskosten en 
verzekeringspremies niet langer 
berekenen volgens het geslacht en volgens 
de aard van aan prijsindexering 
gekoppelde arbeid, en de mechanismen 
ter berekening van kosten en premies een 
einde maken aan elke discriminatie, met 
name ten aanzien van vrouwen, op grond 
van de aard van aan prijsindexering 
gekoppelde arbeid. Veel vrouwen zijn 
immers niet actief op de formele 
arbeidsmarkt, maar zetten zich wel in op 
andere gebieden zoals 
solidariteitsnetwerken tussen de 
generaties, maatschappelijk werk, 
opvoeding van de kinderen of zorg voor 
ouderen. Daarom herinnert deze richtlijn 
eraan dat kosten en premies, met name 
voor vrouwen, meer in termen van 
levenscyclus moeten worden berekend.

Or. fr
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Amendement 8

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – lid 1 – letter g bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

g bis) er rechtvaardigheid op het gebied 
van gezondheid is, wat betekent dat 
mannen en vrouwen gelijk worden 
behandeld wanneer ze dezelfde behoeften 
hebben, maar dat hun verschillen
daarnaast op rechtvaardige wijze worden 
aangepakt.

Or. en

Amendement 9

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 10 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaat van aansluiting waarborgt dat 
mechanismen zijn ingesteld om patiënten 
op verzoek informatie te geven over het 
ontvangen van gezondheidszorg in een 
andere lidstaat en de voorwaarden die 
daarop van toepassing zijn, onder meer in 
geval van schade als gevolg van in een 
andere lidstaat ontvangen 
gezondheidszorg.

1. De lidstaat van aansluiting waarborgt dat 
mechanismen zijn ingesteld om patiënten 
op verzoek informatie te geven over het 
ontvangen van gezondheidszorg in een 
andere lidstaat en de voorwaarden die 
daarop van toepassing zijn, onder meer in 
geval van schade als gevolg van in een 
andere lidstaat ontvangen 
gezondheidszorg, de voorwaarden voor de 
nabehandeling door de 
gezondheidswerkers in de lidstaat van 
aansluiting en de 
vergoedingsvoorwaarden.

Or. fr
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