
 
 
 
 
 
 
College 1 – Health and Regulation – Permanente vertegenwoordiging van Nederland bij de 

Europese Unie 

Spreker: Bart Ooijen, hoofd VWS-afdeling Permanente vertegenwoordiging 

Link: http://www.masterclassnieuwezorg.nl/wp-content/uploads/2018/10/Presentation-PV-

VWS_small.pdf 

De permanente vertegenwoordiging van Nederland is de ambassade van Nederland bij de Europese 

Unie en heeft een aantal taken: 

1. Het verdedigen van de belangen van Nederland in Europa 

2. Het doorgeven van signalen aan Den Haag over wat er in de EU gebeurd 

De Raad van Europa houdt zich vooral bezig met mensenrechten. Dit is geen bindend orgaan en 

maakt geen wetgeving op zich. Het is een groot Europa verband wat wat anders is dan de Europese 

Unie (EU). 

Het Lissabon verdrag (VWEU) – Hier staat alles in over hoe de EU werkt en waar ze zich mee bezig 

houden. Het bevat de grondrechten, de bevoegdheden van de EU, maar ook hoe de EU functioneert 

en welke EU-instanties er zijn. 

De competenties van de EU (de bevoegdheden) zijn onderverdeeld in  

- Exclusieve bevoegdheid (bijv. de Euro) 

- Gedeelde bevoegdheden (samen beslissen met andere Lidstaten) 

- Aanvullende bevoegdheid  

o Voorbeeld: het probleem rondom Ebola 

o Wat betekent dat voor Europa en wat moeten we ermee? 

o Hoe gaan we met dit soort bedreigingen om? 

Zorg – Zorg is een sociale zekerheid en daarmee een nationale bevoegdheid. De Europese Unie 

bemoeit zich niet met de nationale zorgsystemen van de Lidstaten. Maar er staan wel aspecten in het 

Lissabon verdrag opgenomen die betrekking hebben op gezondheid. Bijvoorbeeld: 

Artikel 4 – bevat onderwerpen zoals milieu, landbouw & visserij en volksgezondheid. 

Artikel 168 – bevat veiligheidseisen hoe om te gaan met stoffen van menselijke oorsprong, maar ook 

over genees- en hulpmiddelen. Hulpmiddelen is lange tijd een discussie geweest. Er is jaren 

gediscussieerd over wat er nu precies onder medische hulpmiddelen valt. 

Artikel 6 – beschrijft dat de EU mag ondersteunen, coördineren of aan mag vullen op o.a. het gebied 

van bescherming en verbetering van de menselijke gezondheid. 

Maar hoe voert men dit uit? 

- Gedeeltelijk door wet- en regelgeving 

o Er wordt een algemene generale wet opgesteld. 

o Deze moet vervolgens in Nederland en alle andere Lidstaten in een eigen taal 

worden vertaald en in de nationale wetgeving worden geïmplementeerd. 

o Soms geeft de Europese regelgeving ruimte voor vrije invulling. 

o Richtlijn patiëntenrechten is ook onderdeel van de wet- en regelgeving van de EU. 

http://www.masterclassnieuwezorg.nl/wp-content/uploads/2018/10/Presentation-PV-VWS_small.pdf
http://www.masterclassnieuwezorg.nl/wp-content/uploads/2018/10/Presentation-PV-VWS_small.pdf


 
 
 
 
 
 
Zorg is dus een nationale bevoegdheid, maar er lopen (grensoverschrijdende) gezondheidszaken die 

vragen om Europese aandacht. Zo loopt er nu een regeling die ervoor moet zorgen dat artsen die 

doorgehaald zijn door een nationaal medisch tuchtcollege die niet zomaar in andere landen aan de 

slag kunnen.  

Trends en tendensen m.b.t. gezondheid en de EU 

- Meer gezondheidstoerisme  

- Er is een groeiende vraag naar zorgprofessionals 

o Zou mooi zijn als medische diploma’s op zijn minst vergelijkbaar zijn in de Lidstaten 

o Zo kunnen vanuit het buitenland gemakkelijker werknemers gehaald worden 

- Digitalisering 

o Meer gaan doen op gebied van kwaliteit en veiligheid? 

Heel veel Nederlandse wet- en regelgeving is gebaseerd op wat er op Europees niveau al eerder is 

afgesproken. Het eigen land moet die wet- en regelgeving ook zelf bewaken en handhaven. De 

wetgevingstrajecten worden gemonitord door de Europese Unie. 

Innovatie - Een andere trend is dat er veel innovaties zijn, maar de impact van de innovaties blijkt 

soms nog ingewikkeld te liggen. Nu hebben we nog genoeg geld om o.a. de zorg te betalen, maar 

wanneer het macro budgettair een probleem gaat vormen dan gaan we waarschijnlijk meer naar 

technologie kijken. Nu zijn er nog verstrengelde belangen, omdat er geen DOT is om innovaties in te 

plaatsen of omdat het EPD nog voldoende werkt.  

Europese Commissie - De commissie is het enige orgaan wat initiatieven mag nemen: bijvoorbeeld 

mededelingen over vaccinaties of over E-health. De Commissie houdt toezicht op de wettelijke 

naleving van landen. De Commissie vertegenwoordigt soms de Lidstaten in vergaderingen 

bijvoorbeeld over het tabaksgebruik.  

Europese Raad en de Raad - De Europese Raad is de Raad waar Mark Rutte Angela Merkel e.d. 

ontmoet. Naast de Europese Raad heeft elke minister ook nog een vakraad. Daar wordt gesproken 

over specifieke onderwerpen zoals milieu of gezondheid. Minister Bruins komt vaak naar Brussel 

voor de gezondheidsraad en praat dan bijvoorbeeld over vaccinaties en digital health. Ze komen 

iedere zes maanden bijeen en stellen eventueel wetten vast op voorstel van de Commissie, maar ook 

vinden er informele debatten plaats. Zo is elke minister uit Nederland wel één keer in het halfjaar 

aanwezig en bespreken ze ontwikkelingen. 

Europees Parlement – Dit is de wetgever. Ze gaat ook over het geld (budgetrecht). Meer kan het 

parlement eigenlijk niet doen. Ze kan wel resolutie uitroepen, maar dan vragen ze alleen aandacht 

voor een onderwerp. Wanneer het gaat over geld en wetten dan staat het parlement helemaal klaar. 

Nu wordt er bepaald wat er in 2021 en 2027 aan bdget wordt vrijgemaakt en hoe de begroting voor 

de komende zeven jaar wordt vastgesteld. 

Triloog - De Europese Commissie legt een wet of raad voor aan de Europese Raad en het Europees 

Parlement. Deze gaan beiden apart overleggen. Als ze het beide individueel eens zijn dan komt er 

een discussie: de triloog genoemd. Het Parlement, de Raad en de Commissie proberen dan samen tot 

een besluit te komen. Dit kn even duren, want het parlement heeft soms hele andere opvatting over 



 
 
 
 
 
 
het oorspronkelijke voorstel bijvoorbeeld. Dan komt er wat uit: 1) een verordening waar iedereen 

aan moet voldoen of bijvoorbeeld een richtlijn wat minder strict is. 

Permanente vertegenwoordiging EU – De meeste mensen van de Permanente Vertegenwoordiging 

zijn van buitenlandse zaken, maar ook sociale zaken en VWS hebben hier mensen zitten. 

Werkzaamheden 

- Het beleid van de Europese Commissie proberen te beïnvloeden 

- Het contact hebben met andere landen (gelijkgestemden) 

- Het communiceren met den Haag over EU-ontwikkelingen en initiatieven 

Den Haag en de departementen denken mee over instructies. De permanente vertegenwoordiging 

geeft wel tegengas, omdat ze meer kennis hebben van de andere landen. Minister gaat dan praten 

met een aantal collega’s. 

Voorzitterschap –  

- Voorzitters mogen iedere keer een specifiek thema uitlichten 

- Als voorzitter zit je in die triloog en onderhandel je namens die 27 landen. Daar kan je het 

verschil maken. Daarnaast vooral agenderen 

- Oostenrijk is nu voorzitter.  

- Roemenië voorzitter per 1 januari 2019 → willen antimicrobiële resistentie (AMR) onder de 

aandacht brengen 

- Finland voorzitter per 1 juli 2019 → wil het graag over mental health hebben. 

-  Nederland heeft vooral AMR (One Health) als thema gehad) 

  



 
 
 
 
 
 
College 2 – Health and research – Horizon 2020, Horizon Europe and the General Data Protection 

Regulation 

Spreker: Annick Zweers, beleidsmedewerker Neth-ER 

Link: http://www.masterclassnieuwezorg.nl/wp-content/uploads/2018/10/Annick-Zweers-Health-

and-Research-Horizon-2020-Horizon-Europe-and-the-General-Data-Protection-Regulation_small.pdf 

Neth-ER – Dit is een vertegenwoordiger van het kennisveld van Brussel. Er zijn elf leden. Neth-ERU 

zorgt voor informatievoorziening en beleidsbeïnvloeding. Het wordt gedeeltelijk gesubsidieerd door 

het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en lidmaatschapsbijdragen.  

Horizon 2020 – Is een kaderprogramma voor onderzoek en innovatie. Dit project loopt van 2014 tot 

en met 2020. Er is €70.2 miljard beschikbaar voor drie pijlers. Het gaat over bottom-up onderzoek en 

innovatie, maar ook over top-down onderzoek. 

Horizon Europe (2021 – 2027) – Heeft een totaalbudget van €94.1 miljard. Het bestaat uit drie 

pijlers:  

 

Pijler 1 – ‘Open science’: ERC, MRCA, Onderzoeksinfrastructuren (€25,8 miljard) 

 De onderzoeker zelf bepaalt het thema en het onderzoeksvraagstuk (bottom-up) 

Pijler 2 – ‘Global challenges and Industrial Competitiveness’ (€52,7 miljard) 

Focust op uitdagingen en is daarom top-down geclusterd.  

Bestaat uit vijf clusters variërend van health, tot secure society, en cllimate, energy and mobility 

Pijler 3 – Open innovation: EIC, innovatie-ecosystemen en EIT (€13,5 miljard) 

Op dit moment lopen we lopen achter op Amerika, Japan en China. Kleine startups sneuvelen omdat 

ze niet genoeg financiering voor elkaar krijgen en niet in aanmerking komen voor een lening bij de 

bank. Daar is pijler 3 voor: het snel opschalen van innovatie en dit naar de markt brengen. 

Daarnaast is er een horizontaal gedeelte wat gericht is op gender equality en het verbeteren van 

onderzoek en innovatie in bepaalde EU-lidstaten. Vooral de EU13 doet het nog wat minder in het 

kaderprogramma.  

Alles is gebaseerd op excellentie. Alleen de beste projectvoorstellen worden gehonoreerd. Heel 

competitief, en moeten werken aan onderzoeks- en innovatiecapaciteiten. Budget beschikbaar om 

samen te werken aan centres of excellence of het opzetten van een goed onderzoeksteam, vooral 

voor ondersteuning. 

Cluster 1 Health – Beschikbaar budget: €7,7 miljard. Denk hierbij aan: een health throughout the life 

course, environmental and social health determinants, non-communicable and rare diseases, 

infectious diseases, tools technologies and digital solutions for health and care, health care systems 

Wat is er nieuw in Horizon Europe? 

Missies - Er wordt mee aandacht besteed aan innovatie. De focus ligt op het bewerkstelligen van 

betere communicaties. Horizon Europe heeft missies opgesteld waaraan ze duidelijk aan de burger 

kunnen laten zien wat voor onderzoek ze hebben gefinancierd en wat de resultaten daarvan zijn. Een 

duidelijke doelstelling moet bereikt kunnen worden: ‘moon shot’. Dit wil de commissie samen met 

het Europees parlement, stakeholders en lidstaten vaststellen en bestaat uit 3 – 5 missies. 
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Simplificatie partnerschappen – Er wordt kritisch gekeken met welke partnerschappen we doorgaan, 

gaan stoppen of samenvoegen.  

Open science – resultaten moeten openlijk beschikbaar zijn omdat het van publiek geld gefinancierd 

wordt. Alle publicaties moeten open acces worden. 

 

  



 
 
 
 
 
 
College 3 – Health and Digital: health across borders and e-health 

Spreker: Roger Lim, policy officer, cross border 

Link: http://www.masterclassnieuwezorg.nl/wp-content/uploads/2018/10/Roger-Lim-Health-and-

Digital-health-across-borders-and-e-health.pdf 

Brussel is sinds kort pas gaan inzien dat er wat gedaan moet worden met digital health/eHealth. 

Pas sinds 2015 heeft het echt een vogelvlucht gekregen.  

Digital Single Market Strategy - Doel: een gezamenlijk single market te realiseren die grote business 

opportunities gaat bieden zo ook in de zorg.  

In 2015 werd de strategie gepubliceerd en in 2017 vonder een evaluaties plaats met waar we nu 

staan en wat we moeten doen. Alle Europese burgers en het bedrijfsleven kunnen input leveren over 

hoe we nu verder moeten. Eigenlijk was iedereen het erover eens dat er ook wat met de zorgsector 

moest gebeuren.  

Drie onderwerpen m.b.t. de zorg: 

1. Geef de patiënt toegang tot zijn eigen zorggegevens. 

2. Alle data in Europa met elkaar koppelen om beter onderzoek mogelijk te maken 

3. Er zijn al veel EHealth initiatieven maar deze krijgen geen voet aan wal door de grotere 

initiatieven die lopen. Deze kleinere initiatieven moeten dus worden geholpen. 

Voorbeelden van effecten van Digital Single Market Strategy:  

1. Het afschaffen van kosten voor roaming 

2. Het afschaffen van geoblocking 

Maar weinig Lidstaten en burgers weten wat de effecten zijn van deze strategieën en van de EU. 

Commission Communication COM(2018)233 - Gepubliceerd in april 2018. De burger moet in control 

zijn van zijn eigen zorg. De mededelingen zijn niet bedoeld om te zeggen hoe Lidstaten het precies 

moeten doen. Iedereen kan het op zijn eigen manier implementeren op welke manier dat gebeurt 

ligt aan de nationale overheid.  

De mededeling is opgedeeld in drie pilaren/mededelingen: 

1. Veilige toegang voor burgers en het delen van hun data 

a. Digitale recepten en samenvattingen betreffende de patiënt 

i. Richtlijnen opgesteld: als patiënt van land 1 naar land 2 gaat en hij wil zijn 

recepten opvragen dan moet er aan bepaalde voorwaarden op Europees 

niveau worden voldaan. Dit gebeurt nog niet, omdat de infrastructuur dit 

niet toelaat. 

b. Meer interoperabiliteit van de elektronische dossiers 

i. Uitgebreide patiënt summary 

ii. Met alle lidstaten aan het kijken hoe zoiets eruit moet zien en welke 

standaarden er gebruikt moeten worden. 

c. Het implementeren van een decision and commission recommendation 
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2. Het linken van alle data in Europa zodat dit gebruikt kan worden voor onderzoek in de zorg 

zoals personalised medicine. 

a. We zijn van het idee afgestapt dat we data willen poolen.  

b. Dus laat de data waar het is, maar probeer het wel te linken 

c. 1 miljoen genomen in 2022: per 2022 zijn onze genoom databanken interoperabel en 

met elkaar gelinkt tussen Lidstaten. 

 

3. Op lokaal niveau hebben we al heel veel eHealth oplossingen, maar hoe kunnen we lokaal 

ingezette initiatieven op groot niveau inzetten. 

  



 
 
 
 
 
 
College 4 – Brexit and the European Medical Profession 

Spreker: Paul Laffin, EU Public Affais Manager 

Link: http://www.masterclassnieuwezorg.nl/wp-content/uploads/2018/10/Paul-Laffin-Brexit-and-

the-European-Medical-Profession_small.pdf 

The British Medical Association includes four distinct nations: 

1) Northern Ireland, 2) Scotland, 3) Wales and 4) England. This results in four distinct health systems 

as well. Four distinct health systems. 

On forehand, nobody thought Brexit would be actually ‘a thing’ and would happen. So, potential 

damage to the health system of the UK was thought of.  

A big leaf campaign stated that 350 million pounds were sent to the EU a week and that this amount 

of money would be saved when the Brexit would happen. This money could be used to fund the NHS. 

Many people were convinced to support Brexit bearing in mind this statement. 

The root of the problem: negative impact of the EU interference in the allocation of doctors working 

hours in the UK. This is contrary on what most health professionals believe: it’s nonsense. 

From 2013 the campaign on the NHS was built on a lie. 

The Great Repeal Bill: 

1. Return power to the UK by ditching the European Communities Act 1972. 

a. This Act includes a working time directive 

b. It protects doctors from the dangers of overwork 

c. And it protects patients of overtired doctors  

d. This protection is realised by an average working week of 48 hours and a minimum 

rest period of 11 hours between shifts  

2. Convert EU law into UK law. Parliament can amend, repeal or improve this once we have left. 

3. Past European Court of Justice case law will have same weight as past decisions of our own 

Supreme Court 

The Equality Act 2010 

1. Equal treatment for part-time workers 

2. Health and safety protections for pregnant workers 

3. Rights to maternity leave 

4. Parental leva 

5. Emergency time off for dependents 

This all is concerning because people have fought to obtain this legislation for a reason.  

British people in the Operation Room are a very small minority. If you look at the top 10 countries 

supplying doctors to UK: 21,000 thousand doctors are supplied by foreign countries. The NHS will 

collapse if all these doctors leave the UK to work somewhere else.  

7000 doctors were asked: what does Brexit mean to you? 50% said they were planning to leave  the 

UK if the Brexit would continue. 10% plan to leave Europe entirely. This would be terrible because:  

http://www.masterclassnieuwezorg.nl/wp-content/uploads/2018/10/Paul-Laffin-Brexit-and-the-European-Medical-Profession_small.pdf
http://www.masterclassnieuwezorg.nl/wp-content/uploads/2018/10/Paul-Laffin-Brexit-and-the-European-Medical-Profession_small.pdf


 
 
 
 
 
 

- These people will leave to go to Harvard, Princeton etcetera to perform research. They will 

bring the expertise elsewhere leaving the UK. 

The government does recognise the problem except for one issue: free movement. The key issue is 

the free movement: thee migration into the UK. If you want to attract these doctors and researchers, 

you must allow free movement. The government will not undertake any action because they need to 

follow the choice of the voters and block free movement. 

The migration of medical professions will continue after Brexit. A very useful iniative is the alert 

mechanism: if you were struck off of the professional list than this will be announced and spread 

across other members in 42 hours. Push the UK to continue this alert mechanism.  

Euratom (most striking example) – the UK would have to operate outside of Euratom and source 

Brexit reduction or total reduction of medial supply radioisotopes for cancer treatment. This might 

cause: 

- Potential delays in diagnosis and cancelled operations for patients in the UK 

- Restrict the UK and EU collaboration in radiation research, radiation protection and the 

disposal of radioactive waste. 



 
 
 
 
 
 
College 5 – Health and pharmaceuticals 

Spreker: Elizabeth Kuiper, Executive Director European Federation of Pharmaceutical Industries 

and Associations (EFPIA) 

Link: http://www.masterclassnieuwezorg.nl/wp-content/uploads/2018/10/Elizabeth-Kuiper-Health-

and-Pharmaceuticals_small.pdf 

De leeftijdsverwachting is toegenomen, maar daarmee ook de kennis en het begrip over 

ziektebeelden en hoe ons lichaam functioneert. Dit resulteert in een betere benadering van ziekten.  

De prijzen zijn substantieel waardoor systemen zich anders voor moeten gaan bereiden. Er is veel 

onbegrip over hoe de prijzen tot stand komen via bijvoorbeeld external reference pricing en 

gebaseerd op de waarde van medicijnen. Er is internationaal gezien geen consensus over één 

systeem. Frankrijk en Duitsland geven aan dat ze genoeg volume afnemen waardoor ze een goede 

onderhandelingspositie hebben tegenover de farmaceuten. 

Nederlands’ gemiddelde budget voor medicijnen is 9% van het BNP. Op Europees niveau is het 15%. 

In perspectief met de rest van Europa vallen de uitgaven in Nederland dus wel mee. We vinden ons 

initiatiefnemers. Maar toch zijn er bijvoorbeeld discussies over of de overheid de research and 

development van medicijnen moet gaan doen en daar miljarden aan uit moet gaan geven.  

We kunnen nu veel meer van tevoren inschatten of een geneesmiddel gaat werken. Daar kunnen we 

naar een betaalmodel wat outcome-based is: niet betalen wanneer een middel niet werkt: no cure 

no pay.  

De stakeholders in het systeem moeten samenwerken. Nieuwe lichting medicijnen die op de markt 

komt, vraagt veel nieuwe skills van dokters en verpleegkundigen. We moeten toe naar een discussie: 

waar staan we? Hoe kunnen we samenwerken? Die tendens ontbreekt nog. Kijkend naar 

ziekenhuizen: zodra je de discussie aangaat van wat de toegevoegde waarde is van een bepaalde arts 

dan gaat men direct steigeren, omdat dat als een bedreiging voor sommigen voelt. 

Verdienmodel om juist de periode van R&D zo lang mogelijk te houden, omdat alleen de grote 

bedrijven dat kunnen betalen waardoor de kleinere bedrijven allemaal het nakijken hebben. Kleinere 

bedrijven worden dan opgekocht door de grotere bedrijven na fase 1 en fase 2 studies, zodat zij 

alleen fase 3 hoeven te betalen. Zit echter ook een andere kant aan, want een langere R&D zorgt ook 

voor een kortere tijd om alles terug te verdienen omdat de R&D periode in de patentperiode valt. 

Problemen met de ontwikkeling van antimicrobiële middelen, omdat je nieuwe middelen pas wilt 

gebruiken wanneer er resistentie is voor de andere antibiotica. Dat is niet interessant, omdat de 

middelen pas gebruikt worden wanneer er resistentie is waardoor de kans om het terug te verdienen 

veel kleiner is.  
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College 6 – Het belang van Health Technology Assessment 

Spreker: Marjolein van Griethuysen, Founder and Director at Global Scientific 

Link: http://www.masterclassnieuwezorg.nl/wp-content/uploads/2018/10/Marjolein-van-

Griethuyzen-State-of-Health-European-Union.pdf 

Brief van minister Bruins: in 2017 is er €130 miljoen bespaart op medicijnen. Dit zou nog meer 

kunnen worden. We zouden nog minder geld aan medicijnen kwijt zijn door middel van 

internationale samenwerking. Minister Bruins refereerde niet naar Europa.   

Iedereen praat over preventie, terwijl maar 3% van het totale zorgbudget wordt uitgegeven aan 

preventie. 

Wat zegt de Europese Commissie (uitvoeringsorgaan): eigenlijk vinden we “integrated care” de beste 

mogelijkheid om goede gezondheidszorg te realiseren. Aan de ene kant mag EU daar niks over 

zeggen (vanwege het subsidiariteitsbeginsel), maar aan de andere kant steunen ze het enorm. Nu is 

de zorg onder de 28 lidstaten heel gefragmenteerd waardoor patiënten tussen wal en schip vallen. 

Dat moet integrated care kunnen oplossen. 

Op de agenda staat nu bijvoorbeeld prostaatkanker. In Noordwest Europa worden mannen 

overbehandeld. Dit in tegenstelling tot bijvoorbeeld Roemenië waar patiënten te laat worden 

behandeld. Dit is een ongelijkheid die je niet wil.  

Tegelijk zeggen we dat we veel meer patiënten willen gaan monitoren: mobile health. Maar wat we 

niet wilden is dat er een provider in Roemenië zegt dat inwoners gratis een mobieltje krijgen. Dit 

slokt allemaal data op en die data wordt verhandeld voor geld. Patiëntendata mag niet onttrokken 

worden van patiënten als ze niet weten dat dat plaatsvindt. Belangrijk: iedereen in Europa kan 

meepraten om tekortkomingen op de agenda te zetten. Horizon doet onderzoek naar dit soort 

ongelijkheden.   

Nederland moet wat gaan doen op basis van de groei van uitgaven voor de langdurige zorg. Ons 

systeem is te gefragmenteerd. Er moet aansluiting komen van verschillende zorgdisciplines op elkaar. 

Dit is integrated care: alle medische diensten op elkaar afgesteld. 

Er zou sprake zijn van inbreuk op onafhankelijkheid en soevereiniteit van het gezondheidsstelsel 

wanneer we integrated care in zouden voeren. In Nederland willen we de ZvW niet veranderen, de 

huidige vergoedingssystemen in Nederland zullen daardoor leidend blijven. Maar we hebben alleen 

één ding gemeenschappelijk: de clinical trials. De ontwikkelingen in kwaliteit gaan vorm krijgen in 

variabelen. Het ZiN gaat transformeren naar een andere organisatie wanneer we clinical trials op 

Europees niveau krijgen. We gaan meer patiënten betrekken. Op dit moment zijn er weinig patiënten 

verbonden aan Brussel. We moeten nadenken over hoe Nederland dit gaat oppakken en hoe we 

hierover mee kunnen praten. 

Op dit moment is er een proposal for regulation: er is wetgeving in de maakt. Nederland heeft alleen 

al een eigen structuur. Het niet-medische willen we zelf subsidiëren en het medisch-klinische geven 

we aan Europa. Maar zitten in deze groep wel de juiste mensen?  

 

  



 
 
 
 
 
 
College 7 – Shaping the future: Health trends to look out for 

Spreker: Karin Sipido, Professor of Cardiology, Department of Cardiovascular Sciences, KU Leuven 

and Member of the Scientific Panel for Health 

 

Het is geen competentie van Europa om te zeggen hoe de zorg nationaal gestuurd moet worden. Dat 

wordt echt op nationaal niveau geregeld. Het is nooit de bedoeling geweest dat op basaal niveau 

onderzoek gefinancierd zou worden via de EU. Nu komt 10 – 12% van de public funding voor 

research and development uit Europ. 

JRC in house science service. Data en onderzoek wordt verricht wat belangrijk kan zijn voor de policy 

setting in de Europese Unie. Science for policy: de vraag aan wetenschappers om informatie voor 

beslissingen om de politiek leiding te geven.  

CONNECT Advisory Forum Working Groups – dit is een adviesgroep binnen H2020, maar deze groep 

bestaat niet meer.  

 

The scientific panel for health - een groep opgericht en welke onder Horizon Europe valt. Hierin 

zitten experts met brede achtergrondkennis en grote netwerken. Deze groep is onder druk van 

boven ontstaan. Ze organiseren en maken contact met verschillende stakeholders. Ze rapporteren 

binnen de commissie aan andere commissies.  

 

Een van de thema’s is de complexiteit van het regelgevingskader. Een ander belangrijk onderwerp: 

op Europees niveau is er te weinig sprake van beleid die bij elkaar brengt wat er leeft, wat de 

regelgeving is op het niveau van alle lidstaten. Op lange termijn moet er een overkoepelend platform 

komen. Hierover is ook een artikel in de Lancet gepubliceerd. Dit is een langetermijnproces. Het is 

belangrijk om het onderwerp aan te kaarten en de dialoog aan te gaan. Een belangrijke, toekomstige 

verandering welke veel tijd vraag is dat patiënten in het hele verhaal centraal gaan staan.  

 

 

 


