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Ontwerpresolutie van het Europees Parlement over de instelling van een Europese Dag 
van de Therapietrouw

Het Europees Parlement,

– gezien artikel 2 van het Verdrag van de Europese Unie en de artikelen 8, 9 en 168 van 
het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

– gezien artikel 35 van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie,

– gezien het verslag van de Wereldgezondheidsorganisatie, getiteld “Adherence to 
long-term therapies: evidence for action” (Therapietrouw bij langdurige behandelingen: 
redenen om tot actie over te gaan)1,

– gezien het Europees Handvest voor therapietrouw2, 

– gezien artikel 143 van zijn Reglement,

A. overwegende dat recente demografische ontwikkelingen ertoe leiden dat de 
gezondheidszorgstelsels onder druk staan, omdat een groeiende groep ouderen te maken 
heeft met comorbiditeit en chronische ziekten3;

B. overwegende dat verminderde therapietrouw, naast een negatief effect op de kwaliteit 
van leven van de patiënt aangezien het risico op terugval en ziekenhuisopname hierdoor 
verhoogt, ook aanzienlijke economische gevolgen heeft en tegenwoordig een van de 
belangrijkste oorzaken is van ongepaste uitgaven in de gezondheidszorg4;

1. pleit voor de instelling van een “Europese Dag van de Therapietrouw” om meer 
bewustzijn te creëren over de negatieve gevolgen van verminderde therapietrouw en de 
voordelen van betere naleving van behandelingen, als essentieel onderdeel van 
kwaliteitsvolle gezondheidszorg op maat.

1 https://www.who.int/chp/knowledge/publications/adherence_report/en/
2 http://siha.cloud.agoramed.it/wp-content/uploads/2016/11/European-Charter-on-Adherence-to-Therapy-
web.pdf
3 
http://www.europarl.europa.eu/RegData/bibliotheque/briefing/2014/140811/LDM_BRI(2014)140811_REV1_E
N.pdf
4 http://siha.cloud.agoramed.it/wp-content/uploads/2016/11/European-Charter-on-Adherence-to-Therapy-
web.pdf
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