Programma college Brussel, 7 en 8 november 2019.

Verschillende zorgstelsels binnen de EU, de rol van Europa in de zorg,
EU Health Horizon 2020.

Donderdag 7 november 2019
Algemene literatuur: • 4 miljoen EU-subsidie voor onderzoek naar leeftijdsgerelateerde ziekte
• AIM Memorandum 2019
• Europa van belang voor gezondheid
• Nederland vangt €3 miljard aan Europese techsubsidie
• Health at a Glance - Europe 2018 STATE OF HEALTH IN THE EU CYCLE
• Kabinet wil Europese aanpak tegen medicijnafhankelijkheid van China en India
• Kamerbrief over verslag informele EU gezondheidsraad 15 april 2019
• Dit is de Nederlandse afgevaardigde voor Europees miljardenprogramma
tegen kanker
• Kamerbrief over verslag EU gezondheidsraad 14 juni 2019
• Brusselse farmalobby slijpt messen in strijd tegen lagere medicijnprijzen
• Europese samenwerking medisch specialisten kan beter

08.45 - 09.00

Ontvangst en welkom. Introductie.

09.00 - 09.30

Tour de table, verwachtingen bespreken

09.30 - 10.00

Wandeling naar Permanente Vertegenwoordiging

10.00 - 11.30

Bart Ooijen, Gezondheidsattaché, Nederlandse Permanente Vertegenwoordiging
bij de EU.
Health and Regulation

Onderwerp:
11.30 - 12.00

Wandeling naar lunch.

12.00 - 13.15

Lunch bij Frietkot ‘Maison Antoine’, Jourdanplein.

13.30 - 14.45
Onderwerp:

Milan Petkovich, Head of the Data Science Department, Philips Research.
Health and Research: Horizon 2020, with the example of the BigMedilytics EU
funded project.

14.45 – 15.45

Andrzej Rys, Director for health systems and products at the Directorate-General for
Health and Food Safety (DG SANTE), European Commission.
Health and Digital: health across borders and e-health.

Onderwerp:
15.45 - 16.00

Pauze
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16.00 - 17.30
Onderwerp:
17.30 - 18.30

Elizabeth Kuiper, Executive Director European Federation of Pharmaceutical
Industries and Associations (EFPIA).
Health and Pharmaceuticals.
Pauze, uitgifte sleutels hotelkamers.

19.00

Lagerhuisdebat onder leiding van Welmer de Groot over de moties
in café Le Roy d’Espagne, Grote Markt.

21.00

Diner in restaurant ‘Belga Queen’, Wolvengracht 32.

22.30

Borrel op ‘Place Lux’, Luxemburgplein (optioneel).
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Programma college Brussel, 7 en 8 november 2019.

Verschillende zorgstelsels binnen de EU, de rol van Europa in de zorg,
EU Health Horizon 2020.

Vrijdag 8 november 2019
08.30 - 08.45

Ontvangst en welkom. Introductie.

08.45 - 09.15

Terugblik, samenvatting 7 november.

09.15 - 10.15

Marjolein van Griethuysen, Founder and Director at Global Scientific
Business Innovations.
Het belang van Health Technology Assessment.

Onderwerp:
10.15 - 10.30

Pauze

10.30 - 11.30

Anna Lonnroth, Head of Unit ‘Healthy Lives’, DG Research and Innovation (RTD),
European Commission.
Horizon Europe, missions and partnerships, faster development and safer use of
health innovations for European patients, healthy lives and prevention

Onderwerp:

11.30 - 11.45

Wandeling naar Europees Parlement.

11.45 - 12.00

Security check Europees Parlement.

12.00 - 13.00

Kennismaking en lunch met Europarlementariër Caroline Nagtegaal (VVD/Renew
Europe).
Het Europees Parlement en gezondheidsonderzoek- en innovatie.

Onderwerp:
13.00 - 13.15

Bezoek plenaire zaal.

13.15 - 13.30

Wandeling naar Hotel

13.45 - 14.45

Paneldiscussie met Marjolein van Griethuysen, Founder and Director at Global
Scientific Business Innovations, Jelena Malinina, Policy Officer Digital Health at the
European Consumers’ Organisation (BEUC) and Yannis Natsis, Policy Manager
Universal Access and Affordable Medicines at the European Public Health Alliance
(EPHA).
Shaping the future: Health trends to look out for.

Onderwerp:
14.45 - 15.00

Afsluiting
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Inleiding Bart Ooijen
De Permanente Vertegenwoordiging van het Koninkrijk der Nederlanden bij de Europese Unie wordt ook
wel PV EU genoemd. Bij de PV EU werken experts van alle ministeries. Doelstelling van de PV EU is om
de Nederlandse belangen in de Europese Unie (EU) zo goed mogelijk te behartigen. De PV EU
bewerkstelligt dit door te onderhandelen en lobbyen namens Nederland in de EU. Dit betekent dat de
PV EU dagelijks in contact staat met vertegenwoordigers van andere lidstaten, de Europese Commissie
en het Europees Parlement. De PV EU kent verschillende afdelingen die ieder eigen dossiers behandelen
en onderhandelen. Zo is er ook de afdeling Volksgezondheid, Welzijn en Sport, die zich bezighoudt met
het volgen en onderhandelen van de gezondheidsrelevante EU dossiers, zoals op het gebied van
Antimicrobiële Resistentie (AMR), gezondheidssystemen, grensoverschrijdende gezondheidsbedreigingen, preventie, leefstijl, e-health, etc. De PV EU geeft u een uitleg over specifieke dossiers die
op dit moment worden behandeld door Bart Ooijen, het afdelingshoofd, en zijn collega’s.
Inleiding Rob Smeets:
Drs. Rob Smeets behaalde zijn Master Economics in 1995, aan de Universiteit van Tilburg, met een
specialisatie in International Economic Affairs. In 2006 trad Rob in dienst bij Philips, waar hij
verantwoordelijk was voor het informeren en raadplegen van de R & D-gemeenschap van Philips over
deelname aan Europese samenwerkingsprogramma's, zoals FP7 en Horizon 2020. Zijn expertise op
voornamelijk het gebied van medische technologie (gezondheidszorg en medische
beeldvormingssystemen) , zorgen voor deelname van Philips aan de programma's Health, ICT en Marie
Skłodowska-Curie actions (MSCA) in Horizon 2020. In zijn huidige functie als Director Public-Private
Partnerships vertegenwoordigt Rob Philips bij de Europese overheidsinstanties op het gebied van ICT en
gezondheid. In zijn huidige functie is Rob verantwoordelijk voor het beheer van Philips’ deelname aan
meer dan 20 lopende European Training Networks- en European Industrial Doctorate-projecten en vele
voorstellen in het kader van de Marie Skłodowska-Curie-acties. Hij zal u meer vertellen over een van de
Horizon 2020 projecten gericht op health data.
Inleiding Andrzej Rys:
Andrzej Rys is een arts gespecialiseerd in radiologie en volksgezondheid, afgestudeerd aan de
Jagiellonian University, Krakau (Polen), en is de huidige directeur verantwoordelijk voor
gezondheidssystemen, medische producten en innovatie bij het directoraat-generaal Gezondheid en
voedselveiligheid bij de Europese Commissie. Hij is lid van de Raad van Bestuur van het Innovative
Medicines Initiative (IMI) en plaatsvervangend lid van de Raad van het European Medicines Agency
(EMA). Tot 2011 was Andrzej directeur voor gezondheidssystemen en -producten bij het directoraatgeneraal Gezondheid en voedselveiligheid en tot 2006 directeur voor volksgezondheid en
risicobeoordeling bij het directoraat-generaal Gezondheid en consumenten bij de Europese Commissie.
Andrzej was oprichter en directeur van het Centre for Innovation and Technology Transfer en van de
School of Public Health aan de Jagiellonian University (Krakau, Polen). Van 1999 tot 2002 was hij viceminister van Volksgezondheid in Polen en lid van het Poolse onderhandelingsteam voor toetreding. Hij
geeft graag een toelichting op gezondheid over de grenzen heen en e-health.
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Inleiding Elizabeth Kuiper:
De Europese Federatie van Farmaceutische Industrie en Verenigingen (EFPIA) vertegenwoordigt de
farmaceutische industrie die actief is in Europa. Door zijn directe lidmaatschap van 33 nationale
verenigingen en 40 toonaangevende farmaceutische bedrijven, is EFPIA de stem op het EU-toneel van
1.900 bedrijven die zich inzetten voor onderzoek naar, ontwikkeling en het brengen van nieuwe
medicijnen voor de gezondheid en de kwaliteit van leven in de wereld. Vanuit Nederland is de Vereniging
Innovatieve Geneesmiddelen bij EFPIA aangesloten. Elizabeth Kuiper is de executive director Public
Affairs bij EFPIA en heeft jarenlange ervaring binnen de sector. Zo is ze vanuit VWS terechtgekomen op
de PV EU en heeft daar o.a. aan de Geneesmiddelenrichtlijn gewerkt. Kuiper zal ons meer vertellen over
de taken van EFPIA en haar specifieke werkzaamheden.
Inleiding Marjolein van Griethuysen:
Van Griethuysen heeft haar eigen business en brengt de wereld van de business en wetenschap samen.
Zij zal een bijdrage geven op basis van haar ervaring op het wereldwijde toneel van het belang van HTA,
met een specifieke focus op de EU. Health Technology Assessment (HTA) is een algemene naam voor
multidisciplinair onderzoek waarbij verschillende aspecten van een interventie in de gezondheidszorg
worden geëvalueerd. De evaluatie van gezondheidstechnologie is in de meeste EU-landen een
belangrijke voorwaarde voor een wetenschappelijk onderbouwd beleid. EU-samenwerking heeft op dit
gebied twee hoofdcomponenten:
•

Het netwerk voor de evaluatie van gezondheidstechnologie brengt nationale autoriteiten of
instanties die hiervoor bevoegd zijn met elkaar in verbinding. Het netwerk werd ingevoerd
bij Richtlijn 2011/24/EU betreffende de toepassing van de rechten van patiënten bij
grensoverschrijdende gezondheidszorg om strategische begeleiding en beleidsoriëntatie te
bieden voor wetenschappelijke en technische samenwerking.
Hoewel de deelname vrijwillig is, hebben alle EU-lidstaten zich erbij aangesloten. Het netwerk
ontwikkelt beleidsdocumenten en bespreekt op welke gebieden meer samenwerking mogelijk is, wat
vervolgens in overeenstemming met het werkplan wordt uitgevoerd.
Inleiding Anna Lonnroth:
Anna is het Hoofd van de ‘Healthy Lives Unit’ bij het directoraat-generaal Onderzoek en Innovatie van
de Europese Commissie. Ze is al meer dan 24 jaar werkzaam bij de Europese Commissie in verschillende
functies, maar altijd op het gebied van levenswetenschappen. Zo was ze Hoofd van de wetenschappelijke
departement voor Life Sciences van de European Research Council en plaatsvervangend hoofd Infectious
Diseases en Public Health. Ze is Zweedse en Doctor of Philosophy in Molecular Genetics van het
Karolinksa Instituut in Zweden.
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Inleiding Caroline Nagtegaal:
Tijdens deze meeting zal er een bezoek worden gebracht aan het Europees Parlement, waar er kennis
wordt gemaakt met Europarlementariër Caroline Nagtegaal. Nagtegaal zit sinds 2017 namens de VVD in
het EP en wel in de Europese politieke partij Renew Europe (een nieuwe partij sinds 2019 die is
voortgevloeid uit de voormalige ALDE partij), waarbij de VVD is aangesloten. Zij was o.a. lid van de
Commissie ITRE, de Commissie is die zich bezighoudt met industrie, onderzoek en innovatie en is sinds
de nieuwe parlementsperiode lid van o.a. de Commissie Transport en Toerisme. Zij zal meer vertellen
over haar werkzaamheden, en bijvoorbeeld ook ingaan op de rol van gezondheidszorgonderzoek en haar
bijdrage aan de onderhandelingen voor Horizon Europe, het nieuwe EU programma voor onderzoek en
innovatie van 2021 tot 2027.

Inleiding einde vrijdag:
Aan het einde van het Brussel bezoek zal er een interactief panel plaatsvinden waarbij gekeken zal
worden naar de toekomst. Wat zijn de verschillende trends waar Europa op moet inspelen? Waar
moeten Europa nog een tandje bijzetten en waar is Europa al goed op weg om de burgers gezond te
houden? Met welke technologieën moeten we rekenen, zoals de opkomst van artificiële intelligentie?
En welke wet- en regelgeving moet veranderd worden voor en door Europa om op
gezondheidszorgterrein concurrerend te blijven? Vanuit verschillende perspectieven en invalshoeken
wordt op deze vragen gereflecteerd en stilgestaan.
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