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SAMENVATTING 
 
Eind 2006 heeft de Commissie een raadpleging opgestart over het document 'Health in 
Europe: A Strategic Approach - Discussion Document for a Health Strategy'1 om alle 
betrokken partijen de kans te geven informatie te verstrekken over de ontwikkeling en 
de uitvoering van een nieuwe gezondheidsstrategie.2 Het overleg werd in februari 2007 
afgesloten. Alles samen ontving de Commissie 153 reacties, waarin het voorstel voor 
een nieuw, overkoepelend, strategisch en coherent kader voor het gezondheidsbeleid 
van de volgende tien jaar werd toegejuicht. Volgens de respondenten is gezondheid niet 
alleen waardevol an sich, maar ook een belangrijke factor van economische groei in 
Europa. Veel respondenten vinden het daarom belangrijk dat de Europese Unie in 
gezondheid investeert. 
 
Over het algemeen werd de door de Commissie voorgestelde methode ondersteund. 
Volgens de Commissie is het zaak zich op een aantal cruciale gezondheidsthema's te 
concentreren, bij alle beleidsmaatregelen meer aandacht aan het thema gezondheid te 
schenken en zich meer met wereldwijde problemen bezig te houden. De meeste 
respondenten beklemtoonden het belang van maatregelen als de Europese 
meerwaarde evident is en de problemen grensoverschrijdend zijn. 
 
Volgens veel respondenten moet de Europese samenwerking op een aantal gebieden 
worden versterkt (gezondheidsrisico's, gezondheidsongelijkheden, 
gezondheidsinformatie, de bevordering van een gezonde levensstijl enzovoort). De 
problemen van niet-overdraagbare ziekten werden bijzonder beklemtoond. Volgens de 
respondenten moet ook een Europees systeem voor gezondheidsinformatie worden 
ontwikkeld met vrije toegang tot vergelijkbare gegevens. Veel respondenten waren 
verheugd over de ontwikkeling van een mechanisme van gestructureerde 
samenwerking met de lidstaten op basis van methoden die in het kader van de open 
coördinatiemethode zijn getest. Er werden echter ook alternatieve methoden 
voorgesteld (onder meer de ontwikkeling van bestaande of nieuwe Europese structuren 
voor toezicht op de uitvoering van de strategie). 
 
Volgens de respondenten is het van essentieel belang doelstellingen voor de 
gezondheidsstrategie te formuleren en er werden een aantal doelstellingen voor de 
korte en lange termijn voorgesteld. Gepleit werd om samen met de lidstaten indicatoren 
vast te stellen om de verwezenlijking van de doelstellingen van de gezondheidsstrategie 
te evalueren. De lidstaten zouden gegevens moeten verstrekken en de Commissie zou 
voor een mechanisme moeten zorgen om de voortgang te monitoren en te evalueren. 
 
Ten slotte benadrukten veel respondenten dat de strategie alleen succes kan oogsten 
als er duidelijke links worden gelegd met de activiteiten van de lidstaten. Daarom 
moeten de gezondheidsautoriteiten en alle andere betrokken partijen actief bij de 
ontwikkeling van de strategie worden betrokken. Sommige respondenten pleitten in dit 
verband niet alleen voor een strategische aanpak van de Europese Gemeenschap maar 
ook voor aanvullende actieplannen in de lidstaten. 

                                                 
1 http://ec.europa.eu/health/ph_overview/Documents/strategy_discussion_en.pdf 
2 De Commissie had al eerder in 2004 een denkproces ("Enabling good health for all") opgestart met algemene 
concepten over de inhoud en de reikwijdte van een gezondheidsstrategie. 
http://ec.europa.eu/health/ph_overview/strategy/reflection_process_en.htm.  
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