
 

 

Brexit en MS 

 

Door ons Bestuurslid van EMSP & gastredacteur Georgina Carr (MS Society VK) 

 

Meer dan twee jaar geleden stemde het Verenigd Koninkrijk voor uitstap uit de EU. Het 

definitieve einde van het lidmaatschap is 29 maart 2019 maar onduidelijkheid blijft troef 

over de toekomstige relaties tussen het VK en de EU. 

Er wordt nog volop debat gevoerd over het al dan niet bereiken van een Brexit-deal en welke 

opties er dan zijn. Het valt moeilijk uit te maken wat de Brexit gaat inhouden voor mensen 

met MS in heel Europa. Wel weten we dat verschillende belangrijke beleidsfactoren 

beïnvloed zulken worden. In deze blog willen we drie voorname aspecten voor personen 

met MS bekijken. 

TOEGANG TOT GENEESMIDDELEN 

Op tal van manieren is er in de EU samenwerking om geneesmiddelen toegankelijk te maken 

en te houden.  Dat gaat over de invoering van leveringsketens voor medicijnen, regels voor 

klinische tests en voor nieuwe medicijnen. De Britse regering heeft verklaard dat leveranties 

problemen kunnen ondervinden als er geen Brexit-deal is. Ze heeft farmaceutische firma’s 

gevraagd om hun voorraden  voor zes extra weken te verhogen, wat MS-patiënten 

verzekerde toegang tot hun geneesmiddelen zou blijven garanderen.  De industrie heeft ons 

ook gezegd dat ze geen tekorten in MS-medicijnen verwacht. Die situatie blijven we heel 

aandachtig volgen. Momenteel is het EGA, het Europese Geneesmiddelen Agentschap, 

belast met de erkenning  van nieuwe middelen, maar over de toekomstige betrekkingen van 

het VK met het EMA is nog niets beslist. De Britse regering gaat ervan uit dat er een systeem 

voor geneesmiddelengoedkeuring zal komen, hoe de Brexit-onderhandelingen ook zullen 

eindigen. Komt er na de Brexit een nieuw nationaal systeem, dan kan dat een gelegenheid 

zijn om de huidige procedures van de EU te verbeteren en de beschikbaarheid van nieuwe 

geneesmiddelen te versnellen. Maar wordt dat systeem te verschillend van dat in de EU, dan 

zouden farmaceutische bedrijven kunnen proberen om middelen op de markt te krijgen 

voordat ze in het VK goedgekeurd zijn. Het hoeft geen betoog dat we er bij zowel de EU als 

het VK op aandringen om ervoor te zorgen dat, welk systeem er ook komt, mensen met MS 

tijdig toegang krijgen tot nieuwe geneesmiddelen. 

WERKERS IN DE ZORGSECTOR 

Het EU-beleid inzake vrij verkeer van personen en wederzijdse erkenning van getuigschriften 

en diploma’s heeft gemaakt dat tal van werknemers in de zorgsector die nu in het VK actief 

zijn, uit andere EU-lidstaten komen. Toch is er thans een tekort aan professionele werkers in 

de Britse Nationale Gezondheidsdienst en in de zorgsector in het algemeen. We hebben 



onvoldoende MS-verpleegkundigen en we beschikken per capita over veel minder 

neurologen in vergelijking met andere Europese landen. De NMC, de Britse Raad voor 

verpleeg- en verloskundigen, die de verpleegkunde in het VK reguleert, heeft al een daling 

van het aantal sollicitanten uit de lidstaten voor een job in het VK geconstateerd. De Brexit 

kan betekenen dat er minder EU-werknemers geïnteresseerd zijn om in het VK te komen 

werken. Dat er op het geschikte ogenblik genoeg zorgwerkers toegang tot het VK behouden, 

is heel belangrijk voor patiënten. De Britse regering heeft verklaard dat zij de toekomst van 

EU-burgers in het VK na de Brexit zal beschermen. Zij heeft niet duidelijk uitgelegd hoe zij 

het dalende aantal werknemers uit de EU gaat aanpakken en hoe beroepskwalificaties in de 

toekomst zullen worden erkend. Wij willen dat de Britse regering haar plannen 

bekendmaakt hoe zij sterk en divers zorgpersoneel gaat willen behouden. 

ONDERZOEK 

De EU subsidieert onderzoek in Europa, en daarbuiten; ook het VK heeft van die 

ondersteuning gebruik kunnen maken. Zo heeft het onderzoeksprogramma Horizon 2020 

meer dan 11 miljard euro toegekend ten voordele van projecten in het Verenigd Koninkrijk. 

De Britse regering heeft gemeld dat goedgekeurde projecten in het VK tot eind 2020 hun 

fondsen zullen uitgekeerd zullen krijgen, ook in het geval van een no-deal. Als het VK 

eenmaal buiten de EU zal staan, komt het nog steeds in aanmerking voor EU-

onderzoeksprogramma’s, zoals bij voorbeeld ook het geval is voor derdelanden als Israel, die 

een bijzonder statuut kennen waarmee subsidiëring is geregeld. MS een halt toeroepen via 

ondersteuning van het mees efficiënte onderzoek, is absoluut een wereldwijde uitdaging. 

Verdere samenwerking en subsidiëring is een duidelijke noodzaak. 

WAT DOET DE MS-GEMEENSCHAP ERAAN? 

Als Britse MS-Society willen wij alle mensen met MS verzekeren dat zij niet onredelijk nadeel 

ondervinden als de Brexit een feit is.  Om er zeker van te zijn dat MS-ers de gunstigste 

omstandigheden verkrijgen, hebben we samengewerkt met de NHS, zorgwerkers, medische 

onderzoekers en ngo’s. We blijven stevig samenwerken met MS-organisaties in heel Europa, 

ook via ons lidmaatschap van het European MS Platform, waarin we streven naar een 

collectieve visie op een wereld zonder MS. Nooit was samenwerking zo belangrijk. 

 

 

 

 

 

 

 




