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ONTWERPRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over de mobiliteit van patiënten en ontwikkelingen in de gezondheidszorg in de 
Europese Unie
(2004/2148(INI))

Het Europees Parlement,

– onder verwijzing naar de mededeling van de Commissie "Follow-up van het denkproces 
op hoog niveau over de mobiliteit van patiënten en de ontwikkelingen in de 
gezondheidszorg in de Europese Unie" (COM(2004)0301,

– gelet op artikel 152 en artikelen 5, 18, 43 en 47 van het EG-Verdrag,

– onder verwijzing naar de mededeling van de Commissie aan de Raad, het Europees 
Parlement, het Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de regio's over de 
"Modernisering van de sociale bescherming voor de ontwikkeling van hoogwaardige, 
toegankelijke en duurzame gezondheidszorg en langdurige zorg: steun aan de nationale 
strategieën door middel van de “open coördinatiemethode”"(COM(2004)0304),

– onder verwijzing naar de mededeling van de Commissie aan de Raad, het Europees 
Parlement, het Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de regio's over "eEurope 
2002: Kwaliteitscriteria voor websites met medische informatie" (COM(2002)0667),

– onder verwijzing naar de arresten van het Hof van Justitie van de Europese 
Gemeenschappen in de zaken Decker (C-120/95, 28 april), Kohll (C-158/96, 28 april 
1998), Geraets-Smits & Peerbooms (C-157/99, 12 juli 2001), IKA (C-326/00, 25 februari 
2003) en Müller-Fauré & van Riet (C-385/99, 13 mei 2003),

– onder verwijzing naar het voorstel van de Commissie voor een Richtlijn van het Europees 
Parlement en de Raad betreffende de erkenning van beroepskwalificaties 
(COM(2002)0119-COD 2002/0061),

– onder verwijzing naar het voorstel van de Commissie voor een Richtlijn van het Europees 
Parlement en de Raad betreffende de diensten op de interne markt,

– gelet op artikel 45 van zijn Reglement,

– gezien het verslag van de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid 
(A6-0000/2005),

A. overwegende dat de gezondheidszorg in de EU aan grote veranderingen onderhevig is 
door ontwikkelingen in de geneeskunde, de technologie, de egezondheid, de zeggenschap 
van de patiënten en de wetgeving;

B. overwegende dat het E111 systeem voor onvoorziene medische behandeling bij tijdelijk 
verblijf in een andere lidstaat wordt vervangen door de Europese Gezondheidskaart, en dat 
het inefficiënte E 122 systeem voor geplande medische behandeling in een andere lidstaat 
moet worden vervangen;
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C. overwegende dat het beleid inzake de gezondheidszorg fragmentarisch wordt aangestuurd 
door arresten van het Europese Hof van Justitie over de mobiliteit van patiënten, en dat 
het in het belang is van zowel de patiënten als de overheid dat er onverwijld een duidelijke 
beleidskoers en procedures worden overeengekomen en ingevoerd;

D. overwegende dat de belangrijkste verantwoordelijkheid voor de organisatie, de 
financiering en de verlening van gezondheidsdiensten en medische zorg bij de lidstaten 
ligt, terwijl de Europese Unie een taak heeft op het gebied van de volksgezondheid en de 
bevordering van de volksgezondheid, alsook een rol op het gebied van de 
grensoverschrijdende mobiliteit;

E. overwegende dat er meer duidelijkheid geschapen moet worden om patiënten, 
zorgverleners, budgetbeheerders en verzekeraars in staat te stellen de 
grensoverschrijdende gezondheidszorg te doorgronden en hieraan deel te nemen;

F. overwegende dat  er grote logistieke, administratieve, culturele en klinische uitdagingen 
verbonden zijn aan het opzetten van een consistent, veilig en toegankelijk kader voor 
patiëntenmobiliteit in de EU;

G. overwegende dat de mobiliteit van patiënten bemoeilijkt wordt door verschillen in de 
nationale gezondheidszorgsystemen en traditionele praktijken;

1. juicht de mededeling van de Commissie over de mobiliteit van patiënten en de daarin 
uiteengezette ideeën over structurering van de samenwerking in de gezondheidszorg toe;

2. benadrukt dat de Europese Unie snel een samenhangend beleid moet ontwikkelen inzake 
de mobiliteit van patiënten in het licht van de arresten van het Hof van Justitie van de 
Europese Gemeenschappen en het verslag van het denkproces op hoog niveau over de 
mobiliteit van patiënten en de ontwikkelingen in de gezondheidszorg in de Europese Unie, 
en richtsnoeren moet vastleggen ten behoeve van patiënten, zorgverleners en 
financieringsinstanties;

3. meent dat dit een afzonderlijk Commissievoorstel vergt en geen onderdeel moet zijn van 
de algemene dienstenrichtlijn;

4. betreurt het dat de mededeling van de Commissie over de mobiliteit van patiënten geen 
tijdpad voor maatregelen bevat;

5. is van mening dat de richtsnoeren het volgende moeten inhouden: procedures voor de 
verkrijging van behandeling, informatiebronnen over zorgverleners en medische 
faciliteiten, regelingen voor de vergoeding van zorg, regelingen voor reizen en hulp bij 
taalproblemen, regelingen voor voortzetting van behandeling, nabehandeling, herstel en 
revalidatie voor of na terugkeer en klachtenprocedures;

6. juicht de mededeling van de Commissie toe over uitbreiding van de open 
coördinatiemethode"" tot de gezondheidszorg en langdurige zorg en ziet uit naar de 
tenuitvoerlegging die moet zorgen voor een mechanisme voor de structurering van de 
samenwerking tussen de lidstaten met specifieke doelstellingen en regelmatige 
herzieningen;
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7. beschouwt het gebrek aan vooruitgang op het gebied van patiëntenvoorlichting als een 
ernstige bedreiging van de ontwikkeling van de gezondheidszorg in de EU; verzoekt de 
Commissie en de Raad dringend een kader voor patiëntenvoorlichting voor te stellen;

8. denkt dat de lidstaten het beste in staat zijn om binnen de lidstaat duidelijke 
patiëntenvoorlichting met betrekking tot hun eigen gezondheidszorgsysteem op te zetten, 
moedigt de lidstaten aan om in nauwe samenwerking met de Commissie afspraken te 
maken over gemeenschappelijke kernelementen;

9. spoort de Commissie aan termijnen vast te leggen voor de verzameling en evaluatie van 
gegevens over de bestaande grensoverschrijdende mobiliteit van patiënten; wijst nogmaals 
op het belang van evaluatie van en uitwisseling van ervaringen met grensoverschrijdende 
overeenkomsten zoals Euregioprojecten;

10. dringt aan op een verslag van de Commissie over de aard en de omvang van medisch 
toerisme en de mate waarin dit momenteel wordt vergoed door ziekenfondsen en de 
particuliere verzekeringssector of wordt betaald uit eigen zak;

11. steunt ten stelligste de inspanningen tot verbetering van kennis en wetgeving inzake de 
mobiliteit van beroepskrachten die werkzaam zijn in de medische en sociale zorg; 
herinnert de Commissie eraan dat in de richtlijn over de wederzijdse erkenning van 
beroepskwalificaties efficiënte mechanismen moeten worden opgenomen om een hoge 
mate van veiligheid voor de patiënt te garanderen;

12. onderkent de inspanningen om een register voor de gehele EU op te stellen van artsen en 
andere beroepskrachten in de medische en gezondheidszorg die geschorst of geroyeerd 
zijn wegens incompetentie of verkeerde behandeling; dringt bij de Commissie aan op 
regelmatige voortgangsverslagen;

13. wijst op het potentiële risico van een 'braindrain' uit de nieuwe lidstaten naar lidstaten die 
hogere salarissen bieden, en de daaruit voortvloeiende bedreiging van de capaciteit en de 
kwaliteit van hun eigen gezondheidszorgsystemen; meent dat een bescheiden mate van 
patiëntenmobiliteit een rem kan zetten op deze emigratie; stimuleert onderzoek naar de 
toekomstige behoefte aan beroepskrachten in de gezondheidszorg en het aanbod via de 
hogere beroepsopleidingen in de EU;

14. juicht de inspanningen toe om te komen tot referentiecentra en de potentiële positieve 
effecten hiervan voor de behandeling van zeldzame ziektes;

15. merkt op dat in een onderzoek van de Universiteit van York naar Britse patiënten die zich 
in het buitenland lieten behandelen 87% van de patiënten verklaarden dat zij hiertoe 
hadden besloten vanwege het vooruitzicht van langere wachttijden in Engeland voor het 
verkrijgen van een behandeling; denkt niettemin dat de grote meerderheid van patiënten 
de voorkeur geeft en zal blijven geven aan behandeling in eigen land;

16. is ingenomen met de toezegging van de Commissie om de bestaande wet ter bescherming 
van persoonsgegevens te handhaven; wijst op het belang van een efficiënte en veilige 
methode voor de uitwisseling van dossiers van patiënten tussen lidstaten;  
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17. is ingenomen met de mededeling van de Commissie over een "actieplan eGezondheid", en 
onderkent dat de toegang tot en de kwaliteit en efficiency van gezondheidsdiensten 
kunnen worden verbeterd door informatie- en communicatietechnologieën, in het 
bijzonder Internet, ook al bestaat ook de mogelijkheid dat de ongelijkheid wordt vergoot 
als gevolg van de 'digitale kloof'; benadrukt dat er kwaliteitscriteria moeten worden 
ingevoerd voor websites over gezondheidszorg;

18. spoort de Commissie aan de invoering van de Europese Gezondheidskaart in de lidstaten 
te begeleiden om te waarborgen dat lidstaten het publiek heldere en begrijpelijke 
informatie verschaffen over het gebruik van de kaart;

19. verzoekt de Commissie te overwegen of de Europese Gezondheidskaart als basis moet 
worden gebruikt voor het bevorderen van een gemeenschappelijke aanpak van de 
identificatie van de patiënt, en voor het ontwikkelen van nieuwe functies zoals een dossier 
voor medische noodgevallen, in overeenstemming met het door de Europese Raad van 
Sevilla in juni 2002 goedgekeurde actieplan eEurope 2005;

20. merkt dat er echter met betrekking tot mogelijke nieuwe functies van de Europese 
gezondheidskaart een solide gegevensbescherming moet worden verzekerd en dat bij de 
gegevens die worden vermeld op de kaart en de informatie die wordt uitgewisseld tussen 
bevoegde instanties rekening moet worden gehouden met de bestaande bepalingen inzake 
gegevensbescherming;

21. juicht de oprichting toe van de Groep op hoog niveau inzake gezondheidsdiensten en 
medische zorg; verzoekt de Commissie het Parlement regelmatig op de hoogte te stellen 
van de activiteiten van de groep;

22. meent dat de veiligheid van de patiënt van cruciaal belang is bij de ontwikkeling van een 
efficiënt gezondheidsbeleid in de EU; erkent dat er een nauwe samenwerking nodig is met 
de World Alliance for Patient Safety van de WHO; spoort de Groep op hoog niveau 
inzake gezondheidsdiensten en medische zorg ten stelligste aan zo vroeg mogelijk in 2005 
voorstellen in te dienen voor een Europees netwerk voor de veiligheid van de patiënt;

23. benadrukt dat overwegingen met betrekking tot de gezondheidszorg en veiligheid van de 
patiënt speciale aandacht verdienen als deze worden opgenomen in andere 
beleidsterreinen; betreurt de frictie die zich af en toe voordoet tussen de interne markt en 
de doelstellingen van de gezondheidszorg; meent dat de gezondheid van de burgers een 
randvoorwaarde is voor de prestaties en het concurrentievermogen van de Europese 
economie;

24. meent dat er behoefte is aan een netwerk met relevante informatie voor patiënten, 
zorgverleners en managers in de hele EU;

25. onderschrijft dat de burgers een duidelijk overzicht moeten krijgen van hun rechten en 
plichten als patiënt met betrekking tot medische zorg en vergoeding van kosten in een 
andere lidstaat;

26. verzoekt de Commissie richtsnoeren op te stellen met een duidelijke omschrijving van 
begrippen als "tijdig", "standaardpraktijken" en "vergelijkbare kosten";
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27. benadrukt dat grensoverschrijdende gezondheidszorg niet een automatische activiteit moet 
worden maar alleen mag worden verleend indien nodig omdat er tijdelijk onaanvaardbare 
wachttijden zijn voor behandeling; meent dat de lidstaten verantwoordelijk blijven voor de 
instelling van diensten die grootschalige mobiliteit van patiënten overbodig maken;

28. wijst erop dat de behandelingsvoorwaarden patiënten met lage inkomens niet mogen 
discrimineren, zodat zij bijvoorbeeld niet de volledige behandelingskosten hoeven te 
betalen alvorens deze worden vergoed;

29. verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad en de Commissie, 
alsmede aan de regeringen en parlementen van de lidstaten.
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TOELICHTING

"La science ne connaît pas de frontière parce que la connaissance appartient à l’humanité 
et que c’est la flamme qui illumine le monde." Louis Pasteur 1876

(De wetenschap kent geen grenzen, immers kennis behoort toe aan de mensheid en is de 
toorts die de wereld verlicht)

De nieuwe rechten die het Europese Hof van Justitie patiënten in een serie arresten heeft 
toegekend zijn goed nieuws voor patiënten maar kosten budgetbeheerders voor 
gezondheidsdiensten en verzekeraars veel hoofdbrekens. Tot dusver is het tempo van deze 
veranderingen bepaald door de rechtbanken en pressie van patiënten. Als het voor ons geen 
probleem is dat rechtbanken besluiten over beleids- en uitgavenprioriteiten, hoeft de Europese 
Unie niets te doen behalve hoge en onvoorspelbare rekeningen te betalen telkens wanneer 
opiniepeilingen onder patiënten en juridische adviezen worden gepubliceerd.

Op die manier kan een land niet gerund worden, laat staan het omvangrijke project van het 
nieuwe Europa. De kiezers onderschrijven het idee van de mobiliteit van patiënten als optie; 
maar tegelijk willen en verwachten ze dat deze in goede banen wordt geleid en willen en 
verwachten ze goede voorlichting inzake beleid en procedures. Sommige lidstaten denken 
misschien liever dat als ze de zaken maar lang genoeg op hun beloop laten de kwestie vanzelf 
zal verdwijnen, en dat de verlening van gezondheidszorg krachtens de verdragen het 
exclusieve domein is van de lidstaten. Toch zijn het juist die verdragen op grond waarvan het 
Europese Hof zijn arresten heeft gewezen, en die een proces in gang hebben gezet dat 
patiënten meer zeggenschap kan geven en de gezondheid van de Europese burgers kan 
verbeteren.

Lidstaten die liever zien dat hun burgers de eigen nationale gezondheidsdiensten en 
zorgverlening gebruiken kunnen er maar beter voor zorgen dat deze diensten tot de beste 
diensten binnen de Unie horen. De meeste patiënten en hun familie geven zeker de voorkeur 
aan plaatselijk beschikbare diensten. Maar als de kwaliteit te wensen over laat en er 
onaanvaardbare wachttijden zijn zal in elk geval een aantal bereid zijn om naar een ander land 
te reizen, wetende dat de rekening door hun eigen land wordt betaald.

Naar aanleiding van de arresten van het EHJ is het dringend geboden procedures voor 
patiënten, hun artsen, patiëntenverenigingen en steungroepen, gezondheidsdiensten en 
verzekeraars overeen te komen. Daarvoor is de Denkgroep op hoog niveau opgericht. De 
daaropvolgende mededeling is welkom; deze bevestigt de constitutionele context en de 
realiteit van de rechten van de patiënt inzake mobiliteit en zet uiteen over welke onderwerpen 
en procedures een besluit moet worden genomen. Er wordt echter niet met absolute 
duidelijkheid onderkend dat hierbij spoed geboden is, als we willen vermijden dat deze zaken 
weer aan de rechtbanken worden voorgelegd. Ook is het niet duidelijk waarom andere 
diensten van de Commissie de gelegenheid hebben gehad gezondheidsdiensten in het voorstel 
voor de algemenedienstenrichtlijn te stopppen. Vanuit het oogpunt van patiënten, 
zorgverleners en beleidsmakers zou het beter zijn onderwerpen inzake de mobiliteit van 
patiënten en beroepskrachten in de gezondheidszorg afzonderlijk en uitputtend te behandelen.

In feite komt het hier op neer: als ik wacht op behandeling voor een pijnlijke, ongemakkelijke 
of levensbedreigende ziekte of aandoening wil ik graag weten wat mijn opties zijn. Waar kan 
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ik heen; hoe krijg ik zekerheid over de professionele competentie en de kwaliteit van de zorg 
en de behandeling; hoe kan ik of mijn familie of de specialist weten waar opnamecapaciteit 
bestaat in ziekenhuizen of klinieken en in de agenda's van de betrokken specialisten; welke 
formulieren moet ik invullen en onder welke voorwaarden wordt mijn aanvraag goedgekeurd; 
wat betekent "tijdig" met betrekking tot mijn persoonlijke situatie; welke financiële 
vergoeding is er voorzien voor de operatie en andere medische en zorgkosten, voor reiskosten 
en herstel, en voor familie die meereist of op bezoek komt; als de kosten te hoog zijn kan ik  
boven het plafond zelf bijbetalen en wie bepaalt deze plafonds; zijn er complicaties als ik reis 
van een Eurozone naar een niet-Eurozone of andersom; wat als er iets mis gaat of als ik een 
klacht heb - welke klachtenprocedures zullen er zijn en komt er een Europees register van  
beroepskrachten in de gezondheidszorg die zich schuldig hebben gemaakt aan verkeerde 
behandeling. Dit zijn onder meer de vragen die een patiënt stelt.

De financiële uitvoerders hebben vragen over de vergoeding van onvoorziene uitgaven die 
voortvloeien uit de nieuwe vrijheid van de patiënt en de overheid wil weten hoe zij 
plaatselijke of nationale prioriteiten voor behandeling kunnen invoeren als deze onderuit 
gehaald kunnen worden door ongeduldige patiënten. Het lijkt echter zeer onwaarschijnlijk dat 
meer dan een handvol patiënten naar een andere lidstaat zullen gaan voor zorg; dat de prikkel 
om zelfs dit te voorkomen door verhoging van de kwaliteit van de plaatselijke diensten een 
voor de hand liggend en positief effect zal zijn; en dat het concept van een budget dat meegaat 
met de patiënt nog niet zo slecht is, als het verstandig wordt uitgevoerd. Veel 
overheidsinstanties doen dit al door patiënten door te sturen naar andere districten, naar de 
vrijwilligers- en particuliere sector en via bilaterale overeenkomsten met ziekenhuizen in 
andere landen om wachtlijsten terug te dringen.

De spoed waarop wordt aangedrongen is reëel, maar de angst voor grote aantallen patiënten 
die afreizen of uit de pan rijzende kosten is dat niet - tenzij rechtbanken in plaats van politici 
het beleid gaan uitmaken.
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