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Inleiding
Op 4 & 5 oktober heeft het College van Geneeskundige Specialismen (CGS) een kort bezoek gebracht
aan Brussel. Tijdens dit bezoek is er kennisgemaakt met de Europese instellingen en de bijbehorende
bevoegdheden.

Presentatie Friso Coppes, lobbyist in Brussel
Friso Coppes gaf als aftrap tijdens de lunch op de eerste dag van het bezoek een presentatie over het
ontstaan van de Europese Unie, de verschillende instellingen en de mogelijkheden voor beïnvloeding.
De presentatie beoogde de deelnemers gelegenheid te geven om beter bekend te raken met het
Europees besluitvormingsproces en vormde een basis voor de rest van het bezoek.

Bezoek aan de Permanente Vertegenwoordiging van Nederland bij de EU
Na de presentatie stond een bezoek aan de Nederlandse Permanente Vertegenwoordiging bij de EU
(PV) op het programma, waar de deelnemers met Marianne Vaes (Afdelingshoofd Volksgezondheid),
Balazs Lengyel (DG SANTE) en Roger Lim (DG SANTE) spraken.
Marianne Vaes gaf een presentatie over gezondheidsbeleid in de EU, de rol van de Europese
instellingen en de Nederlandse Permanente Vertegenwoordiging, en de onderwerpen die momenteel
spelen in deze sector. Ze gaf na haar presentatie het stokje door aan Roger Lim, die specifiek inging op
eHealth en de digitale uitdagingen die gepaard gaan met grensoverschrijdende patiëntenzorg.
eHealth speelt een belangrijke rol in de Digital Single Market Strategy die de Europese Commissie in mei
2015 gelanceerd heeft. Tenslotte ging Balazs Lengyel dieper in op de rechten van patiënten bij
grensoverschrijdende zorg. Een belangrijke rol van de EU op dit onderwerp is de coördinatie (niet
harmonisatie) van de nationale sociale zekerheidsstelsels.
Uit de verschillende gesprekken kwam duidelijk naar voren dat input van professionals, zoals de leden
van CGS, zeer gewaardeerd wordt door de Europese Commissie en de Permanente
Vertegenwoordiging. Marianne Vaes benadrukte na het gesprek nog eens dat het belangrijk is gevolg
te geven aan deze eerste kennismaking met de Europese instellingen.

Bezoek aan Europees Parlement, afdeling Science and Technology Options Assessment (STOA)
Vervolgens hebben de deelnemers een bezoek gebracht aan STOA, waar gesproken werd met
Gianluca Quaglio. STOA is een dienst van het Europees Parlement die wetenschappelijk onderzoek
doet met betrekking tot bepaalde wetgevingsvoorstellen die bij het Europees Parlement terecht
komen. Het gaat hierbij voornamelijk om sectoren als gezondheid, milieu, transport, etc.
Gianluca Quaglio vertelde over de werkzaamheden van STOA en over de rol die deze dienst speelt
bij het verschaffen van wetenschappelijke input aan Europarlementariërs op wetgevingsvoorstellen.
Dit geldt in het bijzonder ook voor de gezondheidssector. Wel bestaan er nog veel uitdagingen.
Politici brengen namelijk een heel andere boodschap dan wetenschappers. Deze boodschap moet
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namelijk ook aantrekkelijk zijn voor hun kiezers. De twee groepen gebruiken tevens een andere soort
taal (‘simpel’ versus technisch). Het blijft daarom nog een uitdaging om in de toekomst dit beter op
elkaar aan te laten sluiten.
Naast het uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek organiseert STOA ook veel evenementen.
Deze evenementen worden vaak voorgezeten door een Europarlementariër. Een evenement dat
onlangs georganiseerd werd ging over ‘toekomstige gezondheidssystemen’. De centrale vraag was
hoe de verschillende systemen meer toekomstbestendig en innovatief zouden kunnen worden.
Na afloop van het gesprek nodigde Gianluca Quaglio de deelnemers uit om eens terug te komen.
Een vervolggesprek zou samen met een Europarlementariër gehouden kunnen worden.

Bezoek aan Europees Parlement, gesprek met de Standing Committee of European Doctors
(CPME)
In het hoofdgebouw van het Europees Parlement werd het werkbezoek voortgezet. Hier kregen de
deelnemers de kans om met de CPME, in gesprek te gaan. Namens CPME stond Annabel Seebohm,
Secretaris-Generaal, de groep te woord. Na een korte inleiding over hun rol als koepel in het
algemeen en over hun leden, ging Annabel Seebohm dieper in op de verschillende onderwerpen
waar ze zich mee bezig houden. CPME houdt zich bezig met een breed scala aan onderwerpen,
variërend van beroepskwalificaties tot eHealth en farmaceutische producten.
Een interessant element in het gesprek met Annabel Seebohm was dat ze dieper in ging op het
onderwerp dat voor CGS van belang was, namelijk het kostenbewustzijn en de kosteneffectiviteit
binnen de huidige geneeskundige zorgverlening. CGS geeft aan dat dit bewustzijn met name
meegenomen zou moeten worden in regelgeving voor geneeskundig- specialistische
vervolgopleidingen. Maar ook vanuit een grensoverschrijdend perspectief zou het belangrijk zijn dat
dit aspect breed gedragen wordt. Bij een ongeluk tijdens een vakantie in Italië zouden patiënten
graag dezelfde zorgkwaliteit willen ontvangen als in eigen land. Liggen hier Europese
mogelijkheden? Annabel Seebohm geeft aan dat het lastig is om dit soort onderwerpen Europees
op te lossen. De inrichting van de zorgsystemen, en met name ook het budget dat daarbij
vrijgemaakt wordt, zijn nationale aangelegenheden. Overheden zouden niet graag zien dat de EU
hierover beslissingen zou nemen. Wellicht zouden er op dit onderwerp wel kansen liggen binnen een
Benelux setting.

Diner met gastspreker Thomas Tindemans, Hill & Knowlton
Na afloop van het gesprek met CPME heeft de groep zich verplaatst voor een diner met gastspreker
Thomas Tindemans als afsluiting van de eerste dag. Thomas Tindemans loodste de deelnemers met
verve door de geschiedenis van de Europese Unie. Tijdens dit gesprek werd duidelijk dat de
Europese Unie vanuit een sociaal perspectief (‘nooit meer oorlog’) tot stand is gekomen en dat
economische samenwerking niet de onderliggende basis maar een logisch voortvloeisel hieruit was.
Met Thomas Tindemans vond vervolgens een interessante discussie plaats over Europese
beïnvloeding, maar ook over onderwerpen zoals de uitdagingen m.b.t. Brexit en de rol van de EU
tijdens het Amerikaans Presidentschap van Donald Trump.

Gesprek met de European Union of Medical Specialists (UEMS)
Op de tweede dag stond allereerst een gesprek met de UEMS op het programma. Hier werd
gesproken met Francesco Tanzi van de European Society of Radiology (ESR), dat een onderdeel
van UEMS is. Francesco Tanzi ging in op de werkzaamheden van UEMS in het algemeen en van ESR
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specifiek. Een groot deel van zijn presentatie wijdde hij aan EACCME (European Accreditation
Council for Continuing Medical Education). Het doel van EACCME is om te streven naar hoge
standaarden in de ontwikkeling, levering en harmonisatie van medische vervolgopleidingen.
EACCME zorgt daarbij voor de accreditatie van internationale medische vervolgopleidingen in
Europa en het faciliteren van de erkenning van credits tussen verschillende Europese landen. Uit het
gesprek met UEMS werd duidelijk dat ze met een beperkt budget te maken hebben en dat hun
mogelijkheden voor Europese beïnvloeding daarom ook wat beperkter zijn. Daarnaast hebben ze te
maken met een zeer groot ledenbestand.

Gesprek met Directoraat-Generaal SANTE
Na het gesprek met UEMS heeft de groep zich verplaatst naar het kantoor van Bureau Brussels voor
een gesprek met Stan van Alphen van DG SANTE. Stan van Alphen ging in zijn presentatie in op het
‘Europees Semester’ en op de ‘State of Health in the EU cycle’. Binnen het Europees Semester wordt
er onder andere gekeken naar de verschillende zorgstelsels van de EU-lidstaten. De nationale
zorgstelsels vertonen namelijk grote organisatorische en financiële verschillen die het Europees
Semester graag aan zou willen pakken.
Met de ‘State of Health in the EU cycle’ wil de Europese Commissie internationaal erkende
deskundigheid ter versterking van landspecifieke en Europa brede kennis op gezondheidsgebied
verzamelen. Bij de rapporten die hierbij tot stand komen werkt de Europese Commissie samen met
de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) en de Europese
Waarnemingspost voor Gezondheidszorgstelsels en Beleid.
Stan van Alphen benadrukt dat DG SANTE, vooral sinds de economische crisis, te maken heeft met
een zeer beperkt budget. Dit betekent dat slechts een klein aantal ambtenaren zich met een groot
en belangrijk onderwerp bezig houdt. Externe input is daarom zeer gewenst.
Op 23 november 2017 zijn de country health profiles gepubliceerd.

Lunch met gastspreker Fried Kramer, Netherlands House for Research and Education (Neth-ER)
Tijdens de lunch op dag 2 werd gesproken met Fried Kramer, directeur van Neth-ER. Neth-ER is de
vereniging van het Nederlandse kennisveld in Brussel. Het geeft informatie over EU-beleid (ook via
een wekelijkse nieuwsbrief) en steunt bij de beïnvloeding daarvan. Het ledenbestand bestaat uit
onderzoeksorganisaties, universiteiten en hogescholen. Neth-ER houdt zich met een breed aantal
onderwerpen op zowel het gebied van onderwijs als onderzoek en innovatie bezig, waaronder
Horizon2020, het Europese financieringsprogramma voor onderzoek en innovatie.

Debriefing met deelnemers CGS
Na afloop van het gesprek met Neth-ER vond er nog een afsluitende debriefing met de deelnemers
van CGS en Bureau Brussels plaats. Friso Coppes gaf een korte samenvatting van de afgelopen twee
dagen en de belangrijke punten die hierbij naar voren zijn gekomen. Vervolgens is gevraagd wat de
deelnemers zelf van het bezoek vonden. Uit reacties bleek dat het werkbezoek een verhelderend
inzicht heeft gegeven in de werkwijze van de Europese instellingen, maar voornamelijk ook de
transparantie en ‘gastvrijheid’. Overal werd de groep warm ontvangen en waren er levendige
discussies mogelijk met de verschillende sprekers. Tevens is duidelijk geworden dat het leveren van input
zeer gewenst is en dat er daarom veel behoefte is om het bezoek aan Brussel vervolg te geven in de
nabije toekomst. Belangrijk hierbij is dat CGS eerst kijkt naar een gezamenlijk (Europees) belang om op
basis hiervan een nadere strategie te bepalen.
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