Dit kan zowel als een op zichzelf staande therapie als in
combinatie met chemotherapie en andere medische ingrepen.

De leden van COCIR zijn sterk gemotiveerd om innovatieve
technologieën op de markt te brengen. Toch blijft
ondersteuning van het Europese beleidsniveau noodzakelijk
om deze innovaties op grotere schaal in te kunnen zetten.
MEDISCHE BEELDVORMINGSTECHNOLOGIE is essentieel om
een nauwkeurige diagnose te stellen en om de effectiviteit van
de behandeling op te volgen. In combinatie met Kunstmatige
Intelligentie (KI) kan de beeldvormingstechnologie helpen
bepalen waar en wanneer er moet ingegrepen worden.

DIGITALE GEZONDHEIDSTECHNOLOGIE laat toe om
op grote schaal analyses en KI toepassingen uit te voeren.
Bevolkingsgroepen kunnen doorgelicht worden, prognoses
kunnen gesteld worden en kwetsbare groepen kunnen
geprioritiseerd worden. Deze handelingen ondersteunen het
klinisch personeel on the job of wanneer ze een beslissing
dienen te nemen.

RADIOTHERAPIE is geëvolueerd tot een onmisbare technologie
die een vroegtijdige dood ten gevolge van kanker kan
voorkomen en ook een aantal kankers beter weet te behandelen.

Vermits onze gezondheidszorg zwaar onder druk staat om
aan de stijgende vraag tot zorg te voldoen, IS HET NU TIJD
VOOR ACTIE.
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OM HET POTENTIEEL
VOOR DE TOEKOMST VAN DE
EUROPE GEZONDHEIDSZORG
TE REALISEREN
Is het NU tijd voor actie!

COCIR, the European Coordination Committee of the Radiological, Electromedical and Healthcare IT Industry

DE BELANGRIJKSTE AANBEVELINGEN VAN COCIR VOOR:

EEN BETERE GEZONDHEIDSZORG
1. D
 E EFFICIËNTIE VAN ONS ZORGSYSTEEM STERK OMHOOG DRIJVEN
MET BEHULP VAN TECHNOLOGIE EN EEN VALUE-BASED AANPAK.
COCIR ROEPT DE EUROPESE UNIE OP OM:
• Kwaliteitsvolle, effectieve indicatoren en aangepaste methodologieën op te stellen om
multifunctionele medische en digitale technologieën te beoordelen.
• Een vlotte toegang tot de markt te verzekeren, alsook een innovatief aankoopbeleid
dat de snelle opname van innovatieve medische en digitale technologieën in de markt
aanmoedigt.

2. N
 IEUWE ZORGMODELLEN ONTWIKKELEN VERTREKKEND
VAN DE VISIE VAN EEN GEÏNTEGREERDE ZORG.
COCIR ROEPT DE EUROPESE UNIE OP OM:
• De Europese lidstaten te ondersteunen en aan te moedigen bij het ontwikkelen van
nationale en regionale plannen om geïntegreerde zorg in te voeren.
• Meer te investeren in het scalen van succesvolle geïntegreerde zorgprojecten.

3. H
 ET ENORME POTENTIEEL BEVRIJDEN DAT UITGAAT VAN HET
UITVOERIGE GEBRUIK EN DELEN VAN GEZONDHEIDSGEGEVENS.
COCIR ROEPT DE EUROPESE UNIE OP OM:
• De huidige standaarden voor digitale gezondheid te versterken door nieuwe modellen
voor het delen van data te definiëren, te implementeren en uit te rollen, waar nodig op
basis van bestaande standaarden en modellen van interoperabiliteit.
• Alle betrokken partijen de nodige kennis, vertrouwen en enthousiasme te geven om het
delen van data en de voordelen van gerelateerde technologieën naar waarde te schatten.

EEN BLOEIENDE MEDISCHE EN DIGITALE SECTOR
IN EUROPA
1. D
 E EUROPESE ECONOMIE EN ARBEIDSMARKT ONDERSTEUNEN DOOR IN
ONDERZOEK EN INNOVATIE IN DE ZORG TE INVESTEREN.
COCIR ROEPT DE EUROPESE UNIE OP OM:
• De fondsen voor, en investeringen in, medische en digitale technologie voor het volgende
Meerjarig Financieel Kader te verhogen.
• Te investeren in de volledige innovatiecyclus, van onderzoek en ontwikkeling, tot de
commercialisatie, standaardisatie en ontplooiing.
• Innovatie in de zorg een integraal onderdeel te maken van de Horizon Europe en Digital
Europe programma’s, alsook onderdeel van het Cohesiefonds.

2. B
 ETERE WETGEVING IMPLEMENTEREN DIE DE EUROPESE EENGEMAAKTE
MARKT TOT EEN VLOTTE EN AANEENSLUITENDE MARKT MAAKT.
COCIR ROEPT DE EUROPESE UNIE OP OM:
• Te strijden voor een tijdige en effectieve invoering van wetgeving en marktcontrole in de
lidstaten.
• Wetgeving zo in te voeren dat deze een gelijk speelveld waarborgt voor producenten.
• Ervoor te zorgen dat het systeem van geharmoniseerde Europese standaarden doeltreffend is.
• Na te gaan of wetgeving het beoogde effect heeft na de invoering.

3. I NTERNATIONALE HANDEL VERSTERKEN OM DE EUROPESE SECTOR
VAN GEZONDHEIDSTECHNOLOGIE COMPETITIEF TE HOUDEN OP
WERELDNIVEAU.

• Het bestaande kader met betrekking tot gegevensbescherming te harmoniseren voor de
zorgsector.

COCIR ROEPT DE EUROPESE UNIE OP OM:

• Innovatie en technologie niet af te remmen door een onaangepast wetgevend beleid te
voeren.

• Het gebruik van internationale standaarden te promoten in handelsakkoorden.

• Werk te maken van convergente wetgeving en processen op wereldniveau.
• Meer inspanningen te leveren om handelsovereenkomsten en akkoorden van wederzijdse
erkenning voor medische apparatuur te onderhandelen wereldwijd.

