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BEKNOPT VERSLAG 

Werkgroep Gezondheid, onder leiding van de heer Maroš Šefčovič, 

vicevoorzitter van de Europese Commissie 

Vrijdag 22 oktober 2021, 14.00 - 16.00 uur 

1. Inleidende opmerkingen van de voorzitter 

 

Deze eerste vergadering van de werkgroep vindt plaats in hybride vorm. De voorzitter, Maroš Šefčovič, 

heet de leden welkom en maakt inleidende opmerkingen waarin hij onderstreept dat de rol van de 

werkgroep bestaat uit het voorbereiden van het werk van de plenaire vergadering van de Conferentie. Hij 

informeert de leden over de tot dusver geopperde ideeën voor het meertalig digitaal platform met als 

onderwerp gezondheid, over de prioritaire thema’s die tijdens de eerste sessie van Europees 

burgerpanel 3 op het gebied van gezondheid zijn bovengekomen, en over recente EU-initiatieven op het 

gebied van gezondheid. Hij benadrukt dat de vergadering twee doelstellingen heeft: een 

gedachtewisseling houden over de debatten omtrent gezondheid die zullen plaatsvinden op het platform 

en tijdens het Europees burgerpanel (zie streams), en elkaar leren kennen. Vervolgens worden de leden 

uitgenodigd het woord te nemen. 

 

2. Discussie 

 
De sprekers wijzen erop dat het belangrijk is een goede samenwerking binnen de groep op te bouwen en 
inbreng, vooral van burgers, te zoeken. Ze onderstrepen ook dat het relevant kan zijn verbanden te leggen 
met het werk van aanverwante werkgroepen van de plenaire vergadering, bijvoorbeeld tussen klimaat en 
gezondheid. De discussies spitsen zich toe op de volgende onderwerpen:  

 

 Er zijn enkele oproepen tot nauwere samenwerking en betere coördinatie op EU-niveau, 
grensoverschrijdende interoperabiliteit van gezondheidszorgstelsels, en een betere paraatheid van 
de EU op toekomstige uitdagingen op het gebied van gezondheid. Volgens sommigen is de huidige 
EU-samenwerking wat betreft de COVID-19-vaccins en het COVID-19-certificaat ongekend, maar moet 
de verdere coördinatie van nationaal beleid worden besproken en versterkt. 
 

 Anderen benadrukken de behoefte rekening te houden met de mondiale dimensie van gezondheid.  
 

 De behoefte meer te investeren in de gezondheidszorg wordt ook aangehaald. Enkele sprekers 
onderstrepen dat investeren vóór gezondheidscrises van essentieel belang is en dat tijdens de COVID-
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19-pandemie de investeringen ontoereikend zijn gebleken. Sommigen wijzen op de onderlinge 
verbanden tussen economie en gezondheid. 
 

 Sommige sprekers geven aan dat het Europees kankerbestrijdingsplan als model voor andere ziektes 
gebruikt kan worden, en beklemtonen het belang van gelijke behandeling en kennisdeling. De rol van 
de bijzondere commissie kankerbestrijding van het EP (BECA) wordt ook sommigen benadrukt.  
 

 Andere leden wijzen op het belang van investeringen in onderzoek en ontwikkeling en pleiten voor 
meer uitwisseling van gegevens in de gezondheidszorg. Er wordt gesuggereerd dat de EU een 
voortrekker moet worden op het gebied van digitale gezondheidszorg. Sommigen voegen daaraan toe 
dat de telegeneeskunde verder moet worden ontwikkeld.  
 

 Er wordt ook gewezen op de uitdagingen van gezond ouder worden en de groeiende behoeften van 
de gezondheidszorg voor ouderen. 
 

 Sommigen wijzen op de behoefte aan een actieplan voor chronische en zeldzame ziekten, alsook één 
voor cardiovasculaire en neurologische aandoeningen.  
 

 Andere leden leggen nadruk op het feit dat gezondheid de voornaamste bezorgdheid van de burger 
is en dat de afstand tussen de EU en de mensen verkleind moet worden. Enkele sprekers roepen op 
tot veerkrachtigere gezondheidsvoorzieningen, modernere gezondheidszorgstelsels en meer 
gemeenschappelijke instrumenten en mechanismen op EU-niveau. Sommigen maken ook gewag van 
de behoefte aan betere toegang tot geneesmiddelen en gezondheidsvoorzieningen voor iedereen, de 
invoering van minimale kwaliteitsnormen voor gezondheidsvoorzieningen in de EU, en een betere 
respons op toekomstige crises. Anderen wijzen op de verschillen tussen lidstaten wat betreft de 
toegang tot gezondheidszorg. 
 

 Sommigen wijzen erop dat de EU, in het bijzonder tijdens de COVID-19-pandemie, op 
gezondheidsgebied afhankelijk is van derde landen, bijvoorbeeld met betrekking tot grondstoffen, 
medische hulpmiddelen en geneesmiddelen. Ze beklemtonen hierbij dat het noodzakelijk is te zorgen 
voor strategische autonomie/“EU-soevereiniteit op gezondheidsgebied”, zodat tekorten vermeden 
en toeleveringsketens veiliggesteld kunnen worden. 
 

 Enkele andere kwesties die de revue passeren zijn de duurzaamheid van nationale 
gezondheidszorgstelsels, de versnippering van gezondheidszorgstelsels in de interne markt, toegang 
tot hoogwaardige geneesmiddelen, en de farmaceutische strategie. 
 

 Een van de geopperde ideeën is het opzetten van een EU-fonds voor de oprichting van ziekenhuizen 
en de ondersteuning van onderzoek. Een ander idee gaat over het invoeren van een EU-
gezondheidspaspoort, dat EU-burgers in staat stelt in elke lidstaat gepaste gezondheidszorg te 
ontvangen. 
 

 Volgens sommige sprekers moet onderzocht worden waar de EU een toegevoegde waarde biedt en 
waar bevoegdheden naar het EU-niveau moeten worden overgeheveld. Anderen vinden dat de rol 
van de EU moet worden verduidelijkt. Weer anderen vinden dat de lidstaten hun bevoegdheden 
moeten behouden. 
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 Op het gebied van preventieve gezondheidszorg benadrukken sommigen dat men al op jonge leeftijd 
van start moet gaan met gezondheidswijsheid en -educatie. Bewustmaking van het belang van een 
gezonde levensstijl kan ook vele ziekten voorkomen en zo de kosten drukken. Sommigen voegen 
daaraan toe dat seksuele voorlichting, anticonceptie en gezinsplanning ook meer aandacht vereisen. 
 

 Enkele sprekers vinden dat geestelijke gezondheid een prioritaire kwestie is, waarbij ze in het 
bijzonder verwijzen naar de negatieve impact van de COVID-19-pandemie. 

 

3. Slotopmerkingen van de voorzitter 

 

Ter afsluiting van de vergadering bedankt de voorzitter alle leden voor hun bijdragen en vat hij de 

tussenkomsten en suggesties samen. Hij merkt op dat ze de huidige uitdagingen op gebied van 

gezondheid, en de onderlinge afhankelijkheid van gezondheid en een gezonde, natuurlijke omgeving, 

veilige en gezonde voeding, economie, en klimaatsverandering weergeven. Tot slot herinnert hij eraan 

dat de rol van de werkgroep eruit zal bestaan inbreng te leveren voor de voorbereiding van de debatten 

en de voorstellen van de plenaire vergadering van de Conferentie, door de aanbevelingen van de 

nationale en Europese burgerpanels en de bijdragen van het meertalig digitaal platform omtrent 

gezondheid te bespreken. 

________________________________ 
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