EC komt met consultatie over mHealth
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De Europese Commissie begint een publieke consultatie over mHealth. De EC vraagt partijen
om hun inzichten te geven in de mogelijkheden om de gezondheid en het welzijn van
EU-burgers te verbeteren met inzet van mobiele apparaten (smartphones, tablets,
patiëntmonitoringapparaten en andere draadloze apparatuur), netwerken en diensten.
Volgens Neelie Kroes, Europees Commissaris voor de Digitale Agenda, zal het breed inzetten
van mHealth het aantal dure ziekenhuisbezoeken verminderen, burgers helpen om hun
gezondheid en welzijn in eigen hand te nemen en de nadruk te verschuiven in de zorg van
genezing naar preventie. EU-commissaris voor gezondheid Tonio Borg benadrukt dat
mHealth gezondheidsprofessionals meer mogelijkheden zal bieden in hun werk. Het
onderzoeken van de mHealth-oplossingen kan volgens Borg bijdragen tot moderne, efficiënte
en duurzame gezondheidszorgstelsels.
Kroes wijst verder op de kansen die mhealth ondernemers biedt in de zich snel ontwikkelende
app-economie. Voorbeelden zijn: apps die vitale indicatoren zoals bloeddruk meten via
smartphones of wearables; een app die via een controlesignaal vanaf een mobiel device
aangeeft wanneer een insulinepomp insuline aan een patiënt met suikerziekte moet afgeven;
een app die patiënten herinnert aan het nemen van hun medicatie.
Er zijn al bijna 100 000 mobiele gezondheidszorg-apps beschikbaar via zoals iTunes, Google
play, Windows Marketplace en BlackBerry World. De 20 bekendste gratis sport- fitness- en
gezondheidsapps zijn volgens een persbericht van de EC wereldwijd al 231 miljoen keer
gedownload. In 2017 zullen mondiaal 3,4 miljard mensen een smartphone hebben, de helft
daarvan zal mobiele gezondheidszorg-apps gebruiken. In 2017 zou, als alle mogelijkheden
worden benut, met mobiele gezondheidszorg 99 miljard euro kunnen worden bespaard op de
gezondheidszorgkosten in de EU.
Kroes verwacht dat met het doorvoeren van hervormingen zoals voorgesteld in het Telecoms
Single market-pakket (vorige week goedgekeurd door het Europees parlement) het
veiligstellen van innovatieve diensten in de EU een stap dichterbij komt.
Uitdagingen om op te lossen zijn volgens Kroes onder meer de veiligheid van mHealth-apps
zorgen over het gebruik van de gegevens, het gebrek aan interoperabiliteit tussen
beschikbare oplossingen en het gebrek aan kennis van de belanghebbenden van de
wettelijke eisen die gelden voor lifestyle- en welzijnsapps, zoals naleving van de

gegevensbeschermingsregels en of deze apps medische apparaten zijn en een
CE-markering moeten krijgen. Ook is het volgens Kroes belangrijk dat zorgverleners en
burgers vertrouwen krijgen in mHealth-diensten, zodat mensen het echt doelgericht gaan
gebruiken.
De consultatie stelt vragen zoals:




Welke veiligheids- en prestatie-eisen moeten van toepassing zijn op lifestyle- en
welzijnsapps?
Welke veiligheidswaarborgen zouden ervoor kunnen zorgen dat gezondheidsgegevens
veilig zijn in een mHealth-omgeving.
Hoe kan mHealth-ondernemerschap in Europa het best worden bevorderd?

Partijen hebben tot en met 2 juli 2014 de tijd om te reageren. De Commissie zal de
samenvattingen in het vierde kwartaal van 2014 publiceren. Mogelijke beleidsacties op basis
van de reacties verwacht de Commissie in 2015 te nemen.

