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COMMUNAUTAIR ACTIEPROGRAMMA
VOOR GEZONDHEIDSMONITORING

WERKPROGRAMMA 2001
(art. 5, lid 2, onder b), van Besluit nr. 1400/97/EG)

1. Inleiding

De activiteiten van de Europese Unie op het gebied van de volksgezondheid moeten
worden geschraagd door informatie van hoge kwaliteit, die doeltreffend geanalyseerd
is en op de juiste wijze wordt gepresenteerd aan degenen die de beslissingen nemen of
beïnvloeden. Gezondheidsmonitoring is een essentieel onderdeel van het hele
beleidsproces, dat loopt van de formulering van het beleid via de planning ervan tot
de uitvoering en evaluatie. Ook zullen de gezondheidsmonitoringgegevens van de
Europese Unie het de lidstaten gemakkelijker maken hun eigen
verantwoordelijkheden op volksgezondheidsgebied na te komen doordat zij
vergelijkende informatie bieden.

De voornaamste drijfveer voor het opzetten van het actieprogramma voor
gezondheidsmonitoring is de noodzaak om adequate, betrouwbare en vergelijkbare
gegevens en indicatoren voor de volksgezondheid te ontwikkelen en uit te wisselen en
de benodigde structuren te creëren om de desbetreffende gegevens uit te wisselen. Het
programma dient voort te bouwen op en gebruik te maken van de in de lidstaten
opgebouwde expertise en als een katalyserende en coördinerende kracht te fungeren
tussen en met die structuren en met internationale organisaties.

Het actieprogramma heeft tot doel bij te dragen tot de totstandbrenging van een
consistent, permanent en coherent communautair systeem voor
gezondheidsmonitoring, waarmee:

•  de gezondheidstoestand, de trends in en de determinanten van de gezondheid
binnen de Gemeenschap kunnen worden gemeten;

•  de planning, follow-up en evaluatie van de communautaire programma's en
acties worden vergemakkelijkt;

•  de lidstaten de beschikking krijgen over passende gegevens over gezondheid,
die onderling vergelijkbaar zijn en waarop het nationale
volksgezondheidsbeleid kan worden gebaseerd.

De gezondheidsmonitoring zoals die op dit moment in Europa plaatsvindt, is
geleidelijk tot stand gekomen. Diverse organisaties hebben hieraan elk volgens hun
eigen beleid bijgedragen. Tal van uiteenlopende uitgangspunten hebben de
ontwikkeling gestuurd en het heeft daarbij wel eens ontbroken aan coördinatie tussen
de verschillende initiatieven.
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Deze situatie heeft de volgende consequenties gehad:

•  de lidstaten zenden gegevens aan een aantal instanties;

•  er wordt onnodig dubbel werk gedaan;

•  de vergelijkbaarheid van de gegevens en informatie tussen landen is vaak
beperkt en de kwaliteit soms matig of zelfs slecht;

•  de beschikbare gegevens voor een aantal belangrijke ziekten vertonen
aanzienlijke lacunes.

Tegen deze achtergrond wordt het alsmaar belangrijker om de inspanningen van de
vele instanties die zich in Europa met gezondheidsmonitoring bezighouden te
bundelen teneinde de kwaliteit en het nut daarvan te verbeteren. Tegelijkertijd spreekt
het vanzelf dat de toekomstige werkzaamheden op het gebied van de Europese
gezondheidsmonitoring uit moeten gaan van de beschikbare gegevens en expertise, in
het bijzonder op nationaal, maar ook op internationaal niveau.

Deze taak van het programma is vastgelegd in Besluit nr. 1400/97/EG van het
Europees Parlement en de Raad. Het programma bestaat in hoofdzaak uit drie
onderdelen die gericht zijn op verschillende aspecten van de bovengenoemde
problematiek:

•  onderdeel A betreft de vaststelling van communautaire
gezondheidsindicatoren, waaronder het selecteren van de relevante informatie
en gegevens die tussen de lidstaten, de Commissie en internationale
organisaties worden uitgewisseld en conceptuele en methodologische
werkzaamheden om de gegevens vergelijkbaar te maken en geschikte
indicatoren te identificeren en te ontwikkelen;

•  onderdeel B betreft de ontwikkeling van een communautair netwerk voor het
gemeenschappelijk gebruiken en uitwisselen van gezondheidsgegevens door
de lidstaten, de Commissie en internationale organisaties;

•  onderdeel C behelst de ontwikkeling van methoden en instrumenten voor
analyses en rapportage en het ondersteunen van analyses en rapporten over de
gezondheidstoestand, de trends daarin, de determinanten van de gezondheid
en het effect van beleidsmaatregelen op de gezondheid.

De voornaamste actoren van het programma zijn dus de Commissie en de lidstaten,
met inbegrip van de verantwoordelijke instellingen in de lidstaten. Bij specifieke
acties kunnen echter internationale organisaties en andere partijen, zoals ngo's,
onderzoeksinstellingen, consultants enz., worden betrokken.

Er moet nauwe synergie zijn tussen de uit hoofde van het programma gesteunde acties
en het voorstel van de Commissie COM(2000) 285 inzake een communautair
actieprogramma op het gebied van de volksgezondheid (2001-2006).
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2. Begroting

De begroting voor het jaar 2001 moet door de begrotingsautoriteit worden
goedgekeurd.

3. Tenuitvoerlegging van het programma

De projecten moeten vermelden hoe de informatiebehoefte bepaald is, hoe de
informatie en gegevens worden verzameld, wat zal worden ondernomen om ze
vergelijkbaar te maken en hoe ze zullen worden gebruikt. Projecten op alle niveaus,
zowel lokaal, regionaal als nationaal, zullen in aanmerking worden genomen.
Voorrang krijgen projecten die op alle of bijna alle lidstaten betrekking hebben.

Het programma mag er niet toe leiden dat nu nog meer gegevens gerapporteerd gaan
worden, maar moet er juist naar streven dit te beperken en de kwaliteit van de
uitgewisselde informatie en gegevens te verbeteren. Om dit te bereiken moeten de
ondersteunde acties een bijdrage leveren aan het volgende:

•  het verbeteren van de procedures om relevante gegevens te verkrijgen en die
op internationaal niveau vergelijkbaar te maken, alsmede de informatie die
nodig is om een prioritair stelsel van communautaire indicatoren te vormen
die uit die gegevens worden berekend;

•  het vaststellen van mechanismen voor gegevensuitwisseling, gekoppeld aan
het EUPHIN/HIEMS-systeem (European Union Public Health Information
Network/Health Indicators Exchange and Monitoring System);

•  het initiëren van analyses van specifieke gezondheidsproblemen.

Onder bepaalde voorwaarden staat het programma open voor deelname door de EVA-
landen (sedert 1998) en door in aanmerking komende kandidaat-lidstaten (afhankelijk
van de door de Associatieraden genomen besluiten).

 3.1. Evaluatie van de projecten

 Evaluatie van de projecten is voortdurend een integrerend onderdeel van elke actie die
in het kader van dit programma wordt ondernomen. Bij deze evaluatie moet ook
gekeken worden naar het niveau en de omvang van de beoogde nationale en
communautaire uitvoeringsmaatregelen. De projectvoorstellen moeten duidelijk
aangeven hoe de resultaten in de lidstaten en op communautair niveau zullen worden
toegepast. Er moet speciaal worden bekeken in hoeverre de projecten van nut zijn
voor de ontwikkeling van een permanent systeem voor gezondheidsmonitoring en
uiteindelijk voor de Europese Unie en haar burgers, zoals in dit programma is
aangegeven.

3.2. Kwaliteitscriteria voor oproepen tot het indienen van voorstellen/aanbestedingen

Het doel van het programma is bij te dragen tot de totstandbrenging van een
permanent communautair systeem voor gezondheidsmonitoring.
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Dit betekent dat:

– de meeste lidstaten, EVA-landen, in aanmerking komende kandidaat-lidstaten en
relevante organisaties voorzover mogelijk bij de projecten betrokken moeten worden;

– de meest relevante instanties in elke lidstaat erbij betrokken moeten worden;

– de deelnemende instanties een aan het programma verbonden permanent systeem
moeten implementeren of daartoe voorstellen moeten doen;

– steeds wanneer projecten in de productie van gegevens voorzien, deze gebaseerd
moeten zijn op hetzij bestaande informatiesystemen, hetzij nieuw verzamelde
gegevens die in de tijd en in de ruimte reproduceerbaar zijn;

– de door het programma geproduceerde gegevens ter beschikking moeten worden
gesteld van alle landen die via het HIEMS-systeem aan het programma deelnemen.
Daarom moet in de projecten worden aangegeven hoe deze gegevens in HIEMS-
formaat beschikbaar zullen worden gesteld en regelmatig zullen worden bijgewerkt.
De verslagen moeten ook op de internetsite van HIEMS toegankelijk worden
gemaakt.

Alle projecten moeten proberen na te gaan welke relevante bestaande gegevens nodig
zijn om het systeem in de praktijk te laten functioneren en welke indicatoren daaruit
voortkomen die voor de nationale besluitvormers rechtstreeks van belang zijn.
Hiervoor moeten de gegadigden gezamenlijk een pan-Europees project voor een
welomschreven gebied/onderwerp opzetten, dat de volgende drie resultaten levert:

– Vergelijkbare nationale gegevensverzamelingen voor iedere lidstaat. Hiervoor zijn
ten minste de volgende stappen nodig:

� beschrijving van de normaliter op nationaal niveau en voor de relevante
onderverdelingen (bv. leeftijd, geslacht) beschikbare informatie;

� identificatie van bestaande gemeenschappelijke Europese of internationale
bronnen (bv. NOMESKO, OESO, WHO), projecten of gegevensverzamelingen;

� een beoordeling van de mate van vergelijkbaarheid van bestaande
gegevensverzamelingen en ontwikkelingsniveau van de methodologie voor de
aanpassingen die nodig zijn om de bestaande gegevensverzamelingen
vergelijkbaar te maken.

– Specificaties van de landspecifieke "aanpassingen" die nodig zijn om
bovengenoemde gegevensverzamelingen vergelijkbaar te maken. Deze specificaties
moeten in een zodanige vorm worden gegoten dat zij permanent gebruikt en verder
ontwikkeld kunnen worden. Dit vereist:

� de definitie en selectie van een "referentie" (bv. ICD);
� nagaan of de landgegevens in overeenstemming zijn met de "referentie";
� zo niet, dan moeten de precieze landspecifieke "ante"- of "post"-harmonisatie of

de veranderingen worden aangegeven die nodig zijn om deze in overeenstemming
te brengen met de "referentie";
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� maatregelen om de landspecifieke veranderingen uit te voeren en de daaruit
voortvloeiende "vergelijkbare" gegevensverzamelingen beschikbaar te stellen.

– Metagegevens die de gegevensverzamelingen beschrijven:

� identificatie van de belangrijkste bestaande bronnen/gegevensverzamelingen (bv.
primaire nationale bron/gemandateerde organisaties zoals CBS, ministerie van
Volksgezondheid, onderzoekinstituten, ngo's, andere ministeries, enz.);

� methode/instrument van primaire gegevensverzameling (bv. enquêtes –
volkstellingen en andere, metingen, routineverslaggeving)

� periodiciteit.

Daarnaast moeten er aanbevelingen voor toekomstige werkzaamheden worden
gedaan. Deze zouden onder andere betrekking moeten hebben op:

� kwaliteit van primaire registratie uit het oogpunt van betrouwbaarheid en
nauwkeurigheid;

� aantal lidstaten dat de gegevensverzameling volledig, gedeeltelijk of helemaal niet
kan leveren of daartoe bijdragen;

� voorstellen om het bestreken gebied te vergroten;
� de hulp die de lidstaten eventueel nodig hebben om met gebruikmaking van de

ontwikkelde transformatie regelmatig "vergelijkbare" gegevensverzamelingen te
kunnen blijven leveren;

� voorstellen voor permanente, stabiele toevoer/koppeling aan IDA (HIEMS)
wanneer bijvoorbeeld de gegevensverzamelingen van een onderzoekproject
afkomstig zijn;

� voorgestelde "kern"- en "achtergrond"-indicatoren.

3.3. Termijn voor de indiening van voorstellen: 15 november 2000.

3.4. Aanbesteding

 Op sommige prioritaire gebieden zullen specifieke oproepen tot het indienen van
voorstellen/aanbestedingen worden gebruikt om de ontwikkeling op deze gebieden te
waarborgen.

3.5. Jaarlijkse evaluatie

Er zal een jaarverslag worden uitgebracht met samenvattingen van de ontvangen
projectvoorstellen en beschrijvingen van de in de gehonoreerde voorstellen geplande
acties, op basis van een jaarlijkse bijeenkomst van de projectleiders, alsmede
verslagen van de projecten die al in het kader van het programma zijn gerealiseerd.
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4. Prioriteiten voor 2001

4.1. Onderdeel A: Vaststelling van communautaire gezondheidsindicatoren

Teneinde de bestaande gegevensverzamelingen op Europees niveau aan te vullen en
de kwaliteit en vergelijkbaarheid van de gegevens te waarborgen, krijgen in het jaar
2001 de volgende onderwerpen prioriteit:

Gezondheidstoestand

– functioneren en kwaliteit van leven, inclusief subjectief ervaren gezondheid en
screeningpraktijken
– ziekten van de ademhalingswegen
– kanker
– reproductieve en seksuele gezondheid
– gezondheid van kinderen (0-15 jaar)

Gezondheidsdeterminanten

– omgevingsfactoren zoals lucht- en waterverontreiniging en geluidshinder
– tabaksgebruik/roken

Gezondheidszorg

– geneesmiddelen: uitgaven, consumptie, gebruik

– preventie en screening: gegevensbronnen en indicatoren betreffende de
beschikbaarheid en het bereik van programma’s voor bv. screening op kanker,
prenatale en neonatale screening of de vaccinatiegraad.

4.2. Onderdeel B: Ontwikkeling van een communautair netwerk voor
gemeenschappelijk gebruik van gezondheidsgegevens

– uploaden van gegevens en coördinatie van gegevensbanken
– interface om de overdracht van gegevens en informatie naar HIEMS te
vergemakkelijken.

4.3. Onderdeel C: Analyses en verslagen

– gezondheidseffectbeoordeling van verschillende beleidsonderdelen, zoals het
landbouwbeleid, het vervoerbeleid, het belastingbeleid en de interne markt

– inventarisatie van gegevensbronnen bij de gezondheidsmonitoring en de bestaande
netwerken

– coördinatie van het gezondheidsmonitoringprogramma op Europees en
lidstaatniveau
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– inventarisatie van de mechanismen, procedures en verantwoordelijkheden in de
lidstaten betreffende de productie, het onderhoud en de verspreiding van
gezondheidsinformatie

– ontwikkeling van vergelijkbare gegevens en gezondheidsmonitoring in de
kandidaat-lidstaten

– benodigde gezondheidsgegevens voor het vaststellen van streefdoelen voor de
volksgezondheid

– het volgende verslag over de gezondheidstoestand in de Gemeenschap zal de
geestelijke gezondheid als thema hebben.


