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Vraag met verzoek om mondeling antwoord O-000035/2016 

aan de Commissie 
Artikel 128 van het Reglement 
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Betreft: Thalidomide 

In 2015 vierde de Commissie de 50e verjaardag van de eerste farmaceutische wetgeving in Europa 
voor het waarborgen van de veiligheid van geneesmiddelen. Het thalomideschandaal was een van de 
hoofdredenen voor het opstellen van de farmaceutische wetgeving van de EU, die sindsdien steeds 
verder op punt is gesteld om ervoor te zorgen dat op de markt gebrachte geneesmiddelen de garantie 
bieden op hoge kwaliteits- en veiligheidsnormen. Het EU-recht inzake geneesmiddelen in Europa is 
dus intrinsiek verbonden met dit schandaal.  

Thalomide werd aan het einde van de jaren vijftig en het begin van de jaren zestig gebruikt als 
geneesmiddel ter verlichting van ochtendmisselijkheid bij zwangere vrouwen, alsook als behandeling 
tegen hoofdpijn, slapeloosheid en verkoudheid. Deze behandeling werd in verschillende Europese 
landen gedurende een aantal jaren gecommercialiseerd, en ze bleek ernstige bijwerkingen te hebben 
bij zwangere vrouwen, die baby's met aangeboren misvormingen ter wereld brachten. In verscheidene 
EU-landen die zijn getroffen door dit schandaal zijn slachtoffers nog steeds op zoek naar een 
oplossing om de kosten van hun medische en fysieke toestand, die met de jaren erger wordt, te 
kunnen betalen.  

Zou de Commissie in deze context precies kunnen omschrijven welke maatregelen zijn getroffen en 
nog getroffen zullen worden op EU-niveau om de thalomideslachtoffers en hun naasten 
daadwerkelijke steun en bijstand te verlenen? Is de Commissie van mening, aangezien thalomide 
voorgeschreven werd in verschillende Europese landen, dat er een kaderprotocol op Europees niveau 
moet komen waardoor alle door thalomide getroffen Europese burgers een vergelijkbare 
schadevergoeding ontvangen ongeacht de lidstaat waar ze vandaan komen?  

Ingediend: 29.2.2016 
Doorgezonden: 2.3.2016 
Uiterste datum beantwoording: 9.3.2016 


