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Bij deze maak ik u, onder parlementair voorbehoud, de reactie van de Nederlandse 
regering kenbaar op het Groenboek gezondheidswerkers in Europa.  
 
De in het Groenboek opgenomen maatregelen ziet Nederland als een goede aanvulling 
op het Nederlandse arbeidsmarktbeleid in de zorgsector, zoals uiteengezet in de brief 
van de Minister en Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 5 
november 2007 inzake arbeidsmarktbeleid en opleidingen zorgsector (Tweede Kamer, 
vergaderjaar 2007-2008, 29 282, nr 46, zie bijgaand). 
 
Nederland waardeert het dat de Commissie een verband legt tussen demografische 
ontwikkelingen, opleiding en behoefte aan gezondheidszorgprofessionals en de 
effecten van nieuwe technologie die daarbij optreden (hoofdstuk 5 en paragraaf 4.2). 
Veranderingen in benodigde vaardigheden van zorgverleners als gevolg van nieuwe 
behandelmethoden en nieuwe technologieën zijn ook in Nederland een punt van 
aandacht. Het betreft met name de consequenties voor de opleidingscapaciteit en de 
opleidingseisen van zorgverleners en clinici in het bijzonder. 
Belangrijk daarbij is dat het aanbod van nieuwe technologie behandelmethoden kan 
veranderen. Nederland verzoekt U tevens aandacht te besteden aan de fase van 
ontwerp van nieuwe medische technologie. Een beter design, dat rekening houdt met 
volksgezondheidsaspecten (bijvoorbeeld ergonomie), kan ertoe bijdragen dat 
opleidingstrajecten bekort kunnen worden. Daarnaast kan het van invloed zijn op de 
werklast van de gezondheidswerkers doordat de patiëntveiligheid beter gegarandeerd 
is. 
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De aansluiting, meer in het algemeen, tussen (het aanbod aan) medische technologie en 
volksgezondheid is een thema dat volgens Nederland apart aandacht verdient. Ook 
meent Nederland dat de focus op informatietechnologie en telegeneeskunde verbreed 
moet worden. Nederland stelt het op prijs indien u de verwachtingen over de rol van de 
medische technologie, die in hoofdstuk 5 van het Groenboek zijn weergegeven, nader 
fundeert en in breder verband uitwerkt. 
 
Voor wat betreft de mobiliteit van gezondheidswerkers van binnen en van buiten de 
Unie is Nederland van mening dat een duidelijk onderscheid gemaakt moet worden 
tussen de positie van gezondheidswerkers van binnen en van buiten de Europese Unie. 
De Europese Unie kent het principe van vrij verkeer van werknemers. Dat is een 
belangrijk uitgangspunt. Voorts is Nederland van mening dat alleen niet-
discriminatoire kwaliteitsvereisten reden mogen zijn om werknemers van binnen de 
Europese Unie niet toe te laten tot de nationale arbeidsmarkt. Ten aanzien van die 
vereisten dient er in voldoende mate ruimte te zijn voor het toepassen van nationale 
wet- en regelgeving.  
Nederland wil  tenslotte benadrukken dat het werven van zorgpersoneel van buiten de 
Unie een sluitpost dient te zijn van het arbeidsmarktbeleid. Actieve werving vanuit 
ontwikkelingslanden met een tekort aan gezondheidswerkers dient vermeden te 
worden. Dit vooral vanwege de sociaal-maatschappelijke negatieve effecten die dit kan 
hebben op de gezondheidssituatie in deze landen zelf. 
 
 
Hoogachtend, 
 

De Permanente vertegenwoordiger 
Voor deze 
 
 
Jos G.H. Draijer 
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