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Inleiding 

 

Tijdens zijn vergadering van 12 maart 2009 heeft het Bureau van de Nationale Raad 
voor Ziekenhuisvoorzieningen kennis genomen van de vraag om advies van Minister 
Onkelinx in verband met bovenstaand onderwerp.  

 
Het gaat er voor de NRZV om thema’s en evenementen voor te stellen die België, in 

het kader van zijn voorzitterschap van de Europese Unie in 2010 zou kunnen op de 
voorgrond plaatsen op het gebied van de Volksgezondheid. 
 

Een gemengde werkgroep, samengesteld uit leden van de twee afdelingen van de 

NRZV is op 6 april 2009 bijeengekomen en heeft een aantal concrete thema’s 
voorgesteld. 
 

In dit ontwerpadvies worden enerzijds de thema’ opgesomd die zouden kunnen in 

aanmerking komen en wordt anderzijds herinnerd aan de problematieken waarover 
ons land een kennelijke expertise bezit en waarrond academische evenementen 
zouden kunnen worden opgezet. 

 
 

1. voorgestelde thema’s 
 

De werkgroep zou willen dat de hierna vermelde thema’s als belangrijke items aan 
bod komen tijdens het Belgische voorzitterschap van de Europese Unie: 

 

• Europese wetgeving en vrij verkeer van goederen, diensten en 
personen; 

• Kwaliteitsgarantie in het kader van de telegeneeskunde; 

• Vrij verkeer van goederen:  
 - wegwerken van de juridische obstakels voor de ziekenhuizen om 

geneesmiddelen en apparatuur aan te kopen in andere lidstaten 
 (cfr. De toepassing van de procedure van de openbare aanbesteding) 

met positieve impact op het budget van de ziekteverzekering; 
 - harmonisering van de BTW op medische apparatuur 

• Grensoverschrijdende ziekenhuisdiensten; 

• Grensoverschrijdend elektronisch medisch dossier ( E health ) 
• De problematiek van het tekort aan gezondheidszorgpersoneel: 
 - opleiding van het personeel 

 - workforce… 

• Actieplan ten gunste van de sociale inclusie van personen met 
geestelijke gezondheidsproblemen  

• De verklaring van de Europese ministeriële conferentie van de 

Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) in Helsinki van 15 januari 2005 
over geestelijke gezondheid: “Facing the Challenges, Building 
Solutions”; 



• Het Groenboek van de Commissie “Improving the mental health of the 
population. Towards strategy on mental health for the European Union 
(COM(2005)0484) ; 

• De resolutie van 6 september 2006 van het Europees Parlement: “Naar 
een strategie inzake geestelijke gezondheid voor de Europese Unie”; 

• The EC European Pact for Mental Health and Well-being, (Brussels, 
2008); 

• De resolutie van 19 februari 2009 van het Europees Parlement over 
geestelijke gezondheid (2008/2209 INI) 

• Reglement m.b.t. de arbeidtijdsregeling  
 

 
2. Suggesties voor thema’s/evenementen  

 

 
Ons land heeft een duidelijke expertise opgebouwd in de onderstaande domeinen; 

hierrond zouden in het kader van het Europees voorzitterschap evenementen kunnen 
worden georganiseerd. 

 

• Patiëntveiligheid 

• Ziekenhuishygiëne 

• Zorgprogramma voor de geriatrische patiënt 

• Sensibilisatie op de domeinen van Welzijn en de Gezondheidszorg 
 

 
De NRZV houdt zich ter beschikking indien mevrouw de minister een aantal thema’s 

verder wil uitdiepen in het kader van het Belgisch voorzitterschap van de Europese 

Unie. 
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