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BEKNOPT VERSLAG 

Werkgroep Gezondheid, onder voorzitterschap van de heer Maroš Šefčovič, vicevoorzitter van de 

Europese Commissie 

Vrijdag 11 maart 2022, 9.00 - 11.00 uur 

 

1. Inleidende opmerkingen van de voorzitter 

 

De vierde vergadering van de werkgroep vindt plaats in hybride vorm en wordt gewebstreamd op 
het meertalig digitaal platform van de Conferentie.  

Het debat s opgebouwd rond de vier thematische clusters. De voorzitter, de heer Maroš Šefčovič, schetst 
de aanbevelingen en geeft een samenvatting van de eerdere besprekingen in de werkgroep, het debat in 
de plenaire vergadering van 22 januari 2022 en de bijdragen die via het digitale platform zijn aangeleverd. 
Vervolgens verzoekt hij de leden te reageren en hun opmerkingen te delen. 

Sommige leden benadrukken dat een aantal aanbevelingen (met name aanbevelingen 1, 4, 5, 6, 15 en 16 
en mogelijk ook 8, 10 en 13) die zijn toegewezen aan de werkgroep Klimaatverandering en milieu ook een 
belangrijke gezondheidsdimensie hebben, waarmee rekening moet worden gehouden. 

 

2. Discussie 

 

Cluster 1: “Gezonde voeding en een gezonde levensstijl” 

 

Een lid benadrukt dat het recht op voedsel een standaard mensenrecht zou moeten zijn. Een ander lid 
zegt dat voorlichtingscampagnes over preventie en een gezonde levensstijl verder moeten worden 
ontwikkeld. Sommige leden plaatsen vraagtekens bij aanbeveling 191 en benadrukken dat het effect van 
dit soort maatregelen moet worden beoordeeld en dat aandacht moet worden besteed aan de mogelijke 
gevolgen ervan voor activiteiten in sommige lidstaten. De voorzitter antwoordt dat het uitvoeren van een 
effectbeoordeling behoort tot de standaard werkwijze van de Commissie alvorens zij 
wetgevingsvoorstellen goedkeurt. 

 

 

 
1 De aanbevelingen zijn hier te vinden. 
 

https://multimedia.europarl.europa.eu/webstreaming/conference-on-future-of-europe-workgroup-on-health_20220121-1400-SPECIAL-OTHER-2
https://futureu.europa.eu/assemblies/citizens-panels/f/300/
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Cluster 2: “Sterkere gezondheidszorgstelsels” 

 

Een lid onderstreept het belang van minimumkwaliteitsnormen in de zorg. Een ander lid benadrukt dat 
lering moet worden getrokken uit de COVID-19-pandemie en de belangrijke rol die bij regionale en 
lokale overheden ligt voor de levenskwaliteit van burgers. 

Onder verwijzing naar aanbevelingen 39 en 40 zegt een lid dat minimumnormen voor 
gezondheidswerkers van cruciaal belang zijn. 

Onder verwijzing naar aanbeveling 40 stelt een lid voor om op EU-niveau een lijst van essentiële 
geneesmiddelen op te stellen en deze medicijnen gezamenlijk in te kopen en/of op voorraad te houden. 
Er moet meer aandacht komen voor zeldzame ziekten. Behandelingen in het buitenland moeten 
gemakkelijker toegankelijk worden gemaakt, zodat burgers altijd kunnen profiteren van het beste dat de 
geneeskunde heeft te bieden. 

Sommige leden kunnen in principe instemmen met aanbeveling 41, maar merken daarbij wel op dat 
medische gegevens beschermd moeten worden en niet voor marktonderzoek gebruikt mogen worden, 
en dat er dus met geschikte datasets gewerkt moet worden. Een lid merkt op dat het 
“gezondheidspaspoort” — zoals uiteengezet in aanbeveling 41 — een goed idee is om de bevoegdheden 
van de EU te versterken, maar dat het de vrijheid van mensen niet mag beperken. Een ander lid 
benadrukte echter dat de bevoegdheden van de lidstaten in dit verband moeten worden geëerbiedigd.  

Sommige leden kunnen aanbevelingen 42 en 43 over gezondheidsonderzoek steunen, waarbij één lid 
voorstelt de begroting op EU-niveau te verhogen. 

 

Cluster 3: “Een bredere interpretatie van gezondheid” 

 

Een lid stelt voor aanbeveling 44 niet te beperken tot geestelijke gezondheid, maar bijvoorbeeld via een 
jaarlijkse roulatie verschillende onderwerpen aan bod te laten komen.  
 
Meerdere leden benadrukken dat er actie moet worden ondernomen op het gebied van geestelijke 
gezondheid. Een lid voegt hieraan toe dat geestelijke en lichamelijke gezondheid onderdeel moeten zijn 
van een holistische aanpak. Een ander lid wijst erop dat ondersteuning voor geestelijke gezondheid al 
vroeg moet beginnen, bijvoorbeeld door vroegtijdige diagnose bij jonge kinderen. 
 
Met betrekking tot aanbeveling 45 verzoekt een lid om ook aandacht te schenken aan 
menstruatiearmoede en babyproducten. 
 
Een ander lid zegt dat om aanbeveling 46 uit te voeren financiële steun nodig zou zijn. 
Een ander lid steunt aanbeveling 46, maar benadrukt ook dat er aandacht moet zijn voor gezond ouder 
worden, gezondheidszorg voor ouderen en voor mensen met een handicap. Ook wordt gewezen op de 
noodzaak om genderspecifieke kwesties in kaart te brengen. 
 
Een lid verklaart dat seksuele gezondheid een belangrijk onderwerp is waaraan aandacht besteed moet 
worden, terwijl een ander lid opmerkt dat reproductieve en seksuele gezondheid tot de bevoegdheden 
van de lidstaten behoren. 
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Een lid stelt met betrekking tot een aanbeveling2 van één van de andere panels, over euthanasie, dat dit 
een uiterst gevoelig onderwerp is en dat lidstaten hierover verschillen in hun wetgeving, benaderingen 
en gevoeligheden. 
 
Sommige leden benadrukken de mondiale dimensie van gezondheid en het belang van de “één 
gezondheid” -benadering. 
 

Cluster 4: “Gelijke toegang tot gezondheid voor iedereen” 

 

Onder verwijzing naar aanbeveling 48 vestigt een lid de aandacht op het bedroevende feit dat voor een 
belangrijk deel van de bevolking tandheelkundige zorg onbetaalbaar is, en dat er ook problemen zijn 
met de beschikbaarheid van tandzorg. 

Sommige leden stellen dat er meer gedaan moet worden op het gebied van kanker, zeldzame ziekten, 

betaalbare zorg tegen eerlijke prijzen en de toegankelijkheid van behandelingen in het buitenland. Ook 

ondersteuning voor mensen met een handicap, en wel specifiek door de inzet van technologie, wordt 

genoemd.  

 
Over aanbeveling 49 stelt een lid dat het goed is de bevoegdheden van de EU te delen met nationale en 

regionale overheden, maar dat de EU tegelijkertijd meer bevoegdheden moet krijgen. Een ander lid vindt 

dat de bevoegdheden op dit beleidsterrein bij de lidstaten moet blijven liggen. Nog een ander lid heeft 

een voorstel voor een gezondheids- en welzijnspact met als doel het bestrijden van ongelijkheden, en 

voor een Europese gezondheidsgarantie. 

 
Sommige leden benadrukken de noodzaak van strategische autonomie voor Europa op het vlak van de 
gezondheid. Hierbij moet niet alleen gedacht worden aan nu gangbare behandelingen, maar ook aan de 
behandelingen van de toekomst, innovatie en onderzoek.  

 

3. Afrondende opmerkingen van de voorzitter 

 

Ter afsluiting van de vergadering deelt de voorzitter mee dat hij voornemens is om samen met de 

woordvoerder van de werkgroep en het gemeenschappelijk secretariaat ontwerpvoorstellen op te 

stellen, die gebaseerd zullen zijn op alle tot dusver ontvangen bijdragen via de gereglementeerde 

kanalen van de Conferentie. Deze voorstellen zullen vóór de volgende vergadering van de werkgroep op 

25 maart, met de leden van de werkgroep worden gedeeld. 

 

________________________________ 

 

 

  

 
2 Aanbevelingen 24 van panel 1: “Wij bevelen de EU aan palliatieve zorg en hulp bij overlijden [euthanasie] te 
ondersteunen op basis van een concrete reeks regels en voorschriften” 
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BIJLAGE: Ledenlijst van de Werkgroep Gezondheid 

Werkgroep Gezondheid van de plenaire vergadering van de 
Conferentie over de toekomst van Europa (49) 

 

    

Voorzitter: Maroš ŠEFČOVIČ (Europese Commissie)  

    

Aanspreektitel Voornaam Achternaam Organisatie 

        

Dhr. Pascal ARIMONT Europees Parlement 

Mevr. Alina BÂRGĂOANU 
Nationale 

burgerpanels/evenementen 

Mevr.  Katerina BAT'HOVÁ Raad 

Mevr. Linette Eleni BLANKENSTEINER  Europese burgerpanels 

Mevr. Claudette  BUTTIGIEG Nationale parlementen 

Mevr. Anda  ČAKŠA Nationale parlementen 

Mevr. Susanna CECCARDI Europees Parlement 

Dhr.  Roberto CIAMBETTI Comité van de Regio’s 

Dhr. Alain  COHEUR  
Europees Economisch en Sociaal 

Comité 

Mevr. Nathalie COLIN-OESTERLÉ Europees Parlement 

Mevr. Margarita DE LA PISA CARRIÓN Europees Parlement 

Mevr. Isabel  DÍAZ AYUSO  Comité van de Regio’s 

Mevr. Ewa NOWACKA Raad 

Mevr. Ines GASMI  Europese burgerpanels 

Mevr. Camille GIRARD  Europese burgerpanels 

Mevr. Daniela  GÎTMAN Raad 

Dhr. Ilenia Carmela GRECO  Europese burgerpanels 

Dhr. Sebastián GUILLEN  Europese burgerpanels 

Mevr. Kinga JOÓ 
Nationale 

burgerpanels/evenementen 

Dhr. Louis TELEMACHOU Raad 

Mevr. Boudraa MAGHNIA LINDA (MOUSTAKIM)  Europese burgerpanels 

Mevr. Radka MAXOVÁ Europees Parlement 

Mevr. Rūta  MILIŪTĖ Nationale parlementen 

Dhr. Alin Cristian MITUȚA Europees Parlement 

Mevr. Dolors MONTSERRAT Europees Parlement 

Dhr. Nicolas MORAVEK  Europese burgerpanels 

Dhr. Renaud MUSELIER Lokaal/regionaal vertegenwoordiger 

Mevr. Ria  OOMEN-RUIJTEN Nationale parlementen 

Dhr. Dimitrios PAPADIMOULIS Europees Parlement 

Mevr. Troels de Leon PETERSEN  Europese burgerpanels 

Dhr. Mark PLEŠKO 
Nationale 

burgerpanels/evenementen 

Dhr. Jean-François  RAPIN Nationale parlementen 
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Dhr. Ivo RASO  Europese burgerpanels 

Mevr. Michèle RIVASI Europees Parlement 

Mevr.  Valeria RONZITTI Sociale partners 

Mevr. Christa  SCHWENG  
Europees Economisch en Sociaal 

Comité 

Dhr. Maroš ŠEFČOVIČ Europese Commissie 

Mevr.  Elisaveta SIMEONOVA Raad 

Dhr. Ivan Vilibor SINČIĆ  Europees Parlement 

Mevr. Niamh  SMYTH Nationale parlementen 

Mevr. Paola  TAVERNA Nationale parlementen 

Dhr.  Jesús TERUEL TERUEL  Europese burgerpanels 

Dhr. Zoltán  TESSELY Nationale parlementen 

Mevr. Patrizia TOIA Europees Parlement 

Mevr. Kathleen VAN BREMPT Europees Parlement 

Mevr. Assya  KAVRAKOVA Maatschappelijk middenveld 

Mevr.  Anna  VIKSTRÖM Nationale parlementen 

Dhr. Claude  WISELER Nationale parlementen 

Dhr.  Stefan ZRINZO AZZOPARDI Raad 

 


