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SUGGESTIES 

De Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid verzoekt de ten principale 

bevoegde Commissie werkgelegenheid en sociale zaken onderstaande suggesties in haar 

ontwerpresolutie op te nemen: 

A. overwegende dat in het kader van de doelstelling "Goede gezondheid en welzijn" in 

de Agenda 2030 onder meer wordt beoogd gezondheidszorg voor iedereen te 

bewerkstelligen, met inbegrip van bescherming tegen financiële risico's, veilige, 

doeltreffende en betaalbare geneesmiddelen en vaccins van goede kwaliteit voor 

iedereen; overwegende dat de lidstaten te vaak besparen op sociale uitkeringen en 

gezondheidszorg in verband met handicaps, waardoor het VN-Verdrag inzake de 

rechten van personen met een handicap wordt geschonden en de armoede en sociale 

uitsluiting verder toenemen; 

B. overwegende dat in artikel 168, lid 7, van het Verdrag betreffende de werking van de 

Europese Unie (VWEU) staat dat de lidstaten verantwoordelijk zijn voor de bepaling 

van hun gezondheidsbeleid en de verstrekking van gezondheidsdiensten; onderkent dan 

ook dat de Europese strategie inzake handicaps alleen een succes kan zijn indien met de 

lidstaten wordt overlegd en samengewerkt; 

C. overwegende dat volgens de Wereldgezondheidsorganisatie1 personen met een handicap 

verminderd toegang tot gezondheidsdiensten hebben en niet altijd de gezondheidszorg 

krijgen die zij behoeven omdat bij de bevordering van de gezondheidszorg slechts 

zelden specifiek aandacht wordt besteed aan deze doelgroep (zo worden vrouwen met 

een handicap minder vaak op borstkanker gecontroleerd dan vrouwen zonder handicap, 

en worden teenagers met een handicap vaker van programma's voor seksuele 

voorlichting uitgesloten dan leeftijdsgenoten zonder handicap);  

D. overwegende dat artikel 25 van het VN-Verdrag inzake de rechten van personen met 

een handicap deze groep meer rechten toekent om de hoogst realiseerbare 

gezondheidszorg te genieten, zonder discriminatie; 

E. overwegende dat de EU het voortouw neemt bij de ratificatie van mensenrechten; 

overwegende dat in de artikelen 21 en 26 van het Handvest van de grondrechten van 

de EU het beginsel wordt bevestigd van non-discriminatie en in artikel 35 het recht op 

gezondheidszorg; overwegende dat alle lidstaten het Verdrag moeten ratificeren en het 

Protocol moeten ondertekenen; 

F. overwegende dat alle personen met een handicap gelijke rechten hebben, dat niet kan 

worden getornd aan hun waardigheid en aan hun recht op gelijke behandeling en dat zij 

recht hebben op volledige deelname aan de samenleving; 

G. overwegende dat de incidentie van handicaps, die in Europa hoger is onder vrouwen, 

gezien de vergrijzing van de bevolking waarschijnlijk zal toenemen; 

                                                 
1 Disability and health Fact sheet, november 2016. 
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H. overwegende dat de acht aandachtsgebieden van de strategie nauw verband met elkaar 

houden; 

I. overwegende dat personen met een handicap bijzonder kwetsbaar zijn voor 

tekortkomingen in de gezondheidsdiensten, resulterend in risico's voor hun gezondheid 

en een grotere kans op een vroegtijdige dood; 

J. overwegende dat personen met een handicap bij de toegang tot 

gezondheidszorgdiensten op meerdere belemmeringen stuiten, waaronder onbetaalbare 

kosten, een beperkt aanbod van diensten, fysieke obstakels, en ontoereikende 

vaardigheden en kennis bij de gezondheidswerkers; 

1. benadrukt dat een op mensenrechten gebaseerde benadering van het beleid ten aanzien 

van personen met een handicap essentieel is om een zo goed mogelijke gezondheid als 

grondrecht te verwezenlijken; erkent dat er door het overwicht van de medische kijk op 

handicaps in de beleidsvorming te weinig aandacht is voor het effect van sociale en 

fysieke obstakels voor de algemene gezondheid en het algemene welzijn van personen 

met een handicap; 

2. beklemtoont dat, hoewel de toegang tot gezondheidszorg van de hoogste kwaliteit 

zonder discriminatie op grond van handicap een grondrecht is, personen met een 

handicap nog altijd op hardnekkige belemmeringen stuiten die verhinderen dat zij 

gelijke toegang tot gezondheidszorgdiensten hebben, waaronder te weinig beschikbare 

informatie over het recht op zorg, discriminatie door particuliere zorgverzekeraars, niet-

toegankelijke zorgfaciliteiten en - in veel gevallen - zorg van lagere kwaliteit die niet op 

de behoeften van het individu toegesneden is; is van oordeel dat problemen en 

belemmeringen bij de toegang tot kwalitatief hoogwaardige gezondheidszorg ertoe 

leiden dat personen met een beperking minder gemakkelijk een zelfstandig en inclusief 

leven kunnen leiden, op voet van gelijkheid met anderen; 

3. benadrukt dat de nodige sociale ondersteuning gewaarborgd moet worden opdat 

personen met een handicap, en met name personen met een psychosociale handicap, 

hun rechten kunnen uitoefenen en volledige zelfstandigheid genieten; vraagt in verband 

hiermee te vermijden dat deze mensen in een instelling worden geplaatst en stappen te 

ondernemen om ervoor te zorgen dat zij niet zonder hun toestemming aan 

behandelingen worden onderworpen; 

4. vindt het erg zorgwekkend dat veel meisjes en vrouwen met een handicap nauwelijks 

toegang tot seksuele en reproductieve rechten hebben, en verzoekt de lidstaten met klem 

op korte termijn richtsnoeren vast te stellen die waarborgen dat iedereen toegang heeft 

tot onderwijs, voorlichting en gezondheidszorg, alsmede tot diensten op de gebieden 

seksuele en reproductieve gezondheid, en dat de informatieverschaffing in passende 

formats plaatsvindt; is van oordeel dat geïnformeerde toestemming in verband met het 

gebruik van voorbehoedsmiddelen en medische procedures goed is voor de 

keuzevrijheid en het zelfbeschikkingsrecht van vrouwen met een handicap daar waar het 

gaat om hun seksleven en reproductie; 

5. wijst erop dat er dringend iets moet worden gedaan aan het algemene gebrek aan 

toegang tot multidisciplinaire specialistische zorg voor personen met een handicap en, 

als die er wel is, aan de lange wachttijden voor de patiënten, als groot obstakel voor 
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gelijke toegang tot preventieve gezondheidszorg en behandeling, waardoor vaak de 

conditie van de gehandicapte patiënt achteruitgaat en de gezondheidszorgstelsels 

onnodig onder druk komen te staan; 

6. herinnert aan de reproductieve rechten die in het VN-Verdrag inzake de rechten van 

personen met een handicap zijn vastgesteld, waaronder het recht op toegang tot 

alomvattende reproductieve gezondheidszorg, met inbegrip van geboorteplanning en 

gezondheidszorg voor moeders, en informatie over gezondheidszorg, en het recht alleen 

medische procedures, inclusief sterilisatie en abortus, te ondergaan nadat daarvoor 

geïnformeerde toestemming is verleend, en het recht vruchtbaar te blijven op voet van 

gelijkheid met anderen; 

7. geeft aan dat de gezondheidszorgstelsels garanties moeten bieden inzake de opsporing, 

aangifte en voorkoming van seksueel geweld en/of misbruik; 

8. beklemtoont dat de toegang tot gezondheidszorg een essentieel punt van aandacht blijft 

daar waar het gaat om het waarborgen van een optimale kwaliteit van gezondheidszorg 

voor personen met een handicap, waaronder personen met geestelijke 

gezondheidsproblemen; onderkent dat meer moet worden gedaan op de gebieden 

gezondheidsbevordering en preventie voor personen met een handicap, zoals 

campagnes die wijzen op het belang van vroegtijdige opsporing van bepaalde vormen 

van kanker, waaronder borst- en baarmoederhalskanker; 

9. dringt er bij de lidstaten op aan de diensten voor multidisciplinaire beoordeling en 

herbeoordeling van volwassenen met een handicap uit te breiden, met het oog op de 

ontwikkeling van op maat gemaakte plannen, die kunnen worden toegepast door middel 

van territoriale hulpbronnen (zoals thuiszorg/dagopvang/zorginstellingen) die voldoen 

aan de vastgestelde bio-psycho-sociale behoeften; 

10. herhaalt zijn bezorgdheid om kwetsbare patiënten, zoals personen met psychosociale en 

verstandelijke handicaps; verzoekt de lidstaten ervoor te zorgen dat het recht van een 

patiënt om met kennis van zaken toestemming voor een behandeling te verlenen, niet 

ten onrechte wordt geweigerd; benadrukt het feit dat in het EU-beleid betreffende 

personen met een handicap specifiek de bescherming moet worden gegarandeerd van 

deze personen, die een verhoogd risico lopen om van het stelsel van gezondheidszorg 

te worden uitgesloten en die vaak niet in staat zijn om vrij en met kennis van zaken 

toestemming voor een behandeling te verlenen; 

11. vindt het zorgwekkend dat er vaak geen afdoende wettelijke bescherming is tegen 

meervoudige en intersectionele discriminatie; verzoekt de Commissie en de lidstaten 

voor gelijke toegang tot gezondheidszorg te zorgen, ongeacht de handicap, de leeftijd, 

het geslacht, de seksuele geaardheid, het ras of de etnische oorsprong van de patiënt; 

12. verzoekt de Commissie en de lidstaten zo snel mogelijk uitvoering te geven aan de 

Europese strategie inzake handicaps; 

13. benadrukt het feit dat mensen met een lichamelijke handicap ook kampen met 

problemen op de gedigitaliseerde mobiliteitsmarkt; dringt erop aan de toegang tot deze 

markt voor personen met allerlei handicaps eenvoudiger te maken middels het gebruik 

van de talen, de formats en de technologieën die op die handicaps zijn toegesneden, 
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waaronder gebarentaal, Braille, ondersteunende en alternatieve communicatiesystemen 

en andere toegankelijke communicatiemiddelen, -vormen en -formats van hun keuze, 

waaronder gemakkelijk te lezen taal, ondertiteling en persoonlijke tekstboodschappen, 

met name voor gezondheidsinformatie, met gebruikmaking van meer dan één zintuig; 

14. geeft aan dat ervoor moeten worden gezorgd dat ziektekostenverzekeringen personen 

met een handicap niet discrimineren; 

15. is ingenomen met het proefproject inzake een EU-gehandicaptenkaart en moedigt de 

lidstaten ertoe aan zich bij het initiatief aan te sluiten; verzoekt de Commissie indien 

nodig de vereiste middelen vrij te maken voor de ontwikkeling van het project in de 

hele EU; 

16. dringt er bij de Commissie en de lidstaten op aan ervoor te zorgen dat personen met een 

handicap alarmnummer 112 in heel Europa gemakkelijk kunnen gebruiken; 

17. benadrukt dat het feit dat patiënten met een handicap nog steeds weinig weet hebben en 

weinig gebruik maken van de bepalingen van Richtlijn 2011/24/EU betreffende de 

rechten van patiënten bij grensoverschrijdende gezondheidszorg (hierna "richtlijn 

grensoverschrijdende gezondheidszorg"genoemd), onder de loep moet worden genomen 

en moet worden verholpen; wijst erop dat deze richtlijn dringend in overeenstemming 

moet worden gebracht met het VN-Verdrag inzake de rechten van personen met een 

handicap, om toegang tot betaalbare en kwalitatief hoogstaande grensoverschrijdende 

gezondheidszorg te garanderen; dringt er bij de lidstaten op aan de uitvoering van de 

richtlijn te bevorderen, onder meer door bijzondere aandacht te schenken aan de rechten 

van personen met een handicap; 

18. beklemtoont het feit dat de onmogelĳkheid van patiënten met een handicap om van 

grensoverschrijdende gezondheidszorg gebruik te maken, wanneer zij de bijkomende 

kosten als gevolg van hun handicap niet kunnen betalen, verhindert dat deze personen 

dit recht op basis van gelijkheid genieten; verzoekt de Commissie en de lidstaten met 

klem voor de non-discriminatoire toepassing te zorgen van de richtlijn 

grensoverschrijdende gezondheidszorg; 

19. is verheugd over de toepassing van de richtlijn grensoverschrijdende gezondheidszorg, 

die de toegang tot gezondheidszorg voor patiënten met een handicap, in theorie, heeft 

vergemakkelijkt; betreurt anderzijds het gebrek aan kennis over dit instrument, 

waardoor het objectieve potentieel ervan in werkelijkheid sterk beperkt is; acht het in dit 

opzicht raadzaam de opleiding voor huisartsen te verbeteren, zodat zij nuttig advies 

kunnen geven over de door de richtlijn geboden mogelijkheden; hoopt bovendien dat de 

nationale contactpunten die werden opgericht als schakel tussen gebruikers en 

verstrekkers van gezondheidszorg, zodanig kunnen worden ontwikkeld om aan de 

burgers, die, zoals blijkt uit de Eurobarometer, niet weten dat deze informatiepunten 

bestaan, duidelijke en transparante informatie te verstrekken over de kwaliteits- en 

veiligheidsnormen van het nationale gezondheidsstelsel en hen te begeleiden bij de 

gezondheidskeuzes die zij moeten maken; 

20. vraagt dat de gevolgen van de richtlijn grensoverschrijdende gezondheidszorg voor 

personen met een handicap worden beoordeeld; 
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21. beveelt aan dat de Commissie en de lidstaten met de organisaties van personen met een 

handicap samenwerken om te waarborgen dat de nationale contactpunten in 

toegankelijke formats informatie over het recht op grensoverschrijdende 

gezondheidszorg bijeenbrengen en verspreiden; 

22. verzoekt de Commissie bij het verzamelen van bewijs en het formuleren van beleid voor 

een benadering te kiezen die de mensenrechten centraal stelt, teneinde minder de nadruk 

op de handicap van het individu te leggen en ten volle rekening te houden met de 

belemmeringen waar personen met een lichamelijke, geestelijke, verstandelijke of 

zintuiglijke handicap mee worden geconfronteerd bij hun contacten met de omgeving; 

23. verzoekt de lidstaten met klem de horizontale richtlijn gelijke behandeling goed te 

keuren, teneinde te komen tot een betere bescherming tegen discriminatie op grond van 

handicap in – onder andere – de gezondheidszorg, en aldus meervoudige discriminatie 

aan te pakken; 

24. vraagt de Commissie en de lidstaten het kader van de Europese referentienetwerken ten 

volle te benutten om multidisciplinaire en gespecialiseerde gezondheidszorg voor 

personen met een handicap in het algemeen, en met name voor mensen met zeldzame 

handicaps, te ontwikkelen en toegankelijker te maken; 

25. verzoekt de Commissie in nauwe samenwerking met de lidstaten, het Parlement, de 

overige instellingen en het brede publiek te beginnen met het werk aan een Europese 

strategie inzake handicaps voor de periode na 2020; is van oordeel dat dit met name 

belangrijk is omdat de Europese strategie inzake handicaps in de periode 2010-2020 

niet aan een grondige herziening onderworpen zal zijn; vestigt de aandacht van de 

Commissie met name op de resolutie van het Parlement van 7 juli 2016 over de 

tenuitvoerlegging van het VN-Verdrag inzake de rechten van personen met een 

handicap, en op de resultaten van het door het Europees Parlement gefinancierde project 

vulnerABLE; 

26. wijst erop dat de Commissie in het actieplan voor de gezondheidswerkers in de EU en 

in de agenda van de Unie voor effectieve, toegankelijke en veerkrachtige zorgstelsels te 

weinig aandacht besteedt aan handicaps, aangezien zij in geen van beide teksten 

specifiek worden behandeld; 

27. roept de lidstaten op zich te onthouden van bezuinigingen op uitkeringen, 

gemeenschapsdiensten, gezondheidszorg en opleidings- en onderwijsprogramma's met 

betrekking tot invaliditeit, die het VN-Verdrag inzake de rechten van personen met een 

handicap ondergraven en tot nog grotere armoede en sociale uitsluiting leiden; 

28. spoort aan tot de goedkeuring, via kaderprogramma's voor onderzoek en andere 

financiële instrumenten, van proefprojecten zoals telegeneeskunde, ter vereenvoudiging 

van de toegang voor patiënten met een handicap tot de nodige gezondheidszorg, 

inclusief noodhulpdiensten; 

29. hoopt dat de lidstaten, in overeenstemming met het strategisch EU-kader voor 

gezondheid en veiligheid op het werk 2014-2020, het Europees Sociaal Fonds en andere 

Europese structuur- en investeringsfondsen gebruiken voor de financiering van alle 

maatregelen die kunnen bijdragen tot de bescherming van de gezondheid van personen 
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met een handicap, via geïntegreerde en gepersonaliseerde begeleiding en advisering en 

oriëntering naar gezondheids- en sociale diensten; 

30. moedigt de Commissie aan voor follow-up te zorgen van de voorstellen om de 

Structuurfondsen te mobiliseren om werkers in de gezondheidszorg "handicapbewust" 

te maken en iets te doen aan het gebrek aan kennis over aan handicaps gerelateerde 

condities; 

31. beveelt aan de middelen van de Europese Structuurfondsen die voor gezondheidszorg 

en andere diensten worden gebruikt stelselmatig in te zetten voor het bevorderen van de 

overgang van geïnstitutionaliseerde zorg naar onafhankelijk leven in de gemeenschap, 

alsook in te zetten op de betrokkenheid en raadpleging van patiëntenorganisaties; 

32. wijst op het succes van de tweede gemeenschappelijk actie inzake dementie en hoopt 

tegelijkertijd dat voor de volgende drie jaar extra middelen zullen worden besteed door 

de farmaceutische ondernemingen die aan het initiatief innovatieve geneesmiddelen 

deelnemen; 

33. beklemtoont dat onafhankelĳk en ondersteund leven doorslaggevende factoren voor 

empowerment zijn en dat personen met een handicap het recht hebben de controle over 

hun eigen leven uit te oefenen; verzoekt de Commissie en de lidstaten daarom 

maatregelen te nemen die kwalitatief hoogstaande en gepersonaliseerde ondersteuning 

voor een onafhankelijk bestaan waarborgen; 

34. verzoekt de Commissie een strategie te ontwikkelen voor bijstand aan personen met een 

handicap na het overlijden van familieleden die zich met hun dagelijkse verzorging 

bezighielden (naar het voorbeeld van de recente Italiaanse wet "dopo di noi"); 

35. verzoekt de Commissie en de lidstaten de problematiek van handicaps beter voor het 

voetlicht te brengen, en zich ervoor in te zetten dat handicap als een component in de 

nationale gezondheidsmaatregelen en -programma's wordt opgenomen; 

36. herinnert de Commissie aan de geestelijke gezondheidscrisis die het Europese continent 

op dit moment treft; wijst op de raming van de WHO dat ten minste een op de vier 

mensen ten minste een keer in zijn leven met geestelijke gezondheidsproblemen zal 

worden geconfronteerd; is van oordeel dat deze kwesties net zo veel aandacht verdienen 

als lichamelijke gezondheidsproblemen; geeft aan dat dit met name belangrijk is omdat 

het gemeenschappelijk actieplan voor geestelijke gezondheid en welzijn in 2016 is 

afgelopen; wijst op het belang van het EU-kompas voor actie inzake geestelijke 

gezondheid en welzijn voor een benadering voor heel Europa van het aanpakken van 

geestelijke gezondheidskwesties; 

37. verzoekt de Commissie en de lidstaten strategieën te ontwikkelen die waarborgen dat 

personen met een handicap op de hoogte zijn van hun eigen gezondheidssituatie, 

werkers in de gezondheidszorg te ondersteunen, en de rechten en de waardigheid van 

personen met een handicap te beschermen; 

38. verzoekt de Commissie met klem grondig te analyseren waar de verschillen zitten 

tussen de slotopmerkingen van de VN en haar eigen voortgangsverslag, met name wat 
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de prioriteit betreft die in de Europese strategie inzake handicaps aan gezondheid wordt 

toegekend; 

39. geeft aan dat het moeilijk is vast te stellen welke de tastbare voordelen en resultaten van 

de Europese strategie inzake handicaps zijn; vindt het teleurstellend dat er geen 

meldingen zijn van gebruik van het Europees Sociaal Fonds voor het bevorderen van 

opleiding van werkers in de gezondheidszorg op het gebied van handicaps; verzoekt de 

Commissie hier in het bijzonder naar te kijken, teneinde te bepalen hoe hier vooruitgang 

kan worden geboekt; 

40. vindt dat verloskundige zorg dichtbij huis op lidstaatniveau stelselmatig moet worden 

bevorderd als een openbare dienst, teneinde handicaps als gevolg van complicaties 

tijdens de bevalling te reduceren en de veiligheid van de moeder en het kind tijdens de 

bevalling te garanderen, overeenkomstig de controlelijst inzake veilige bevallingen van 

de WHO; 

41. vindt het bemoedigend hoeveel vooruitgang de Europese sector telegeneeskunde heeft 

geboekt, en constateert dat deze sector het in zich heeft de mogelijkheid van personen 

met een handicap om gebruik te maken van diensten fundamenteel te veranderen; 

gelooft daarnaast dat de introductie van 4G-technologie, de opkomst van 5G en de 

verspreiding van het "internet of things" in betere gezondheidszorg voor personen met 

een handicap zullen resulteren; verzoekt de Commissie te waarborgen dat de Europese 

gezondheidstechnologiesector niet gedwarsboomd wordt door buitensporige 

regelgeving en passend toegang heeft tot financiering. 
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