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Amendement 19
Urszula Krupa

Voorstel voor een aanbeveling
Overweging 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3) Gebrekkige patiëntveiligheid is een 
ernstig volksgezondheidsprobleem en legt 
een groot beslag op de beperkte middelen 
voor gezondheid. Een groot deel van de 
ongewenste voorvallen, zowel in de 
intramurale als in de primaire zorg, kan 
worden voorkomen, en systemische 
factoren spelen een zeer grote rol.

(3) Gebrekkige patiëntveiligheid is een 
ernstig volksgezondheidsprobleem en legt 
een groot beslag op de beperkte middelen 
voor gezondheid.  Een groot deel van de 
ongewenste voorvallen, zowel in de 
intramurale als in de primaire zorg, kan 
worden voorkomen, en de beperkte 
financiële middelen alsmede systemische 
factoren spelen een zeer grote rol.

Or. pl

Motivering

Systemische factoren of wijzigingen in de organisatie leveren zonder voortdurend stijgende 
financiële middelen voor de gezondheidszorg geen verbeteringen op. 

Amendement 20
Amalia Sartori

Voorstel voor een aanbeveling
Overweging 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3) Gebrekkige patiëntveiligheid is een 
ernstig volksgezondheidsprobleem en legt 
een groot beslag op de beperkte middelen 
voor gezondheid. Een groot deel van de 
ongewenste voorvallen, zowel in de 
intramurale als in de primaire zorg, kan 
worden voorkomen, en systemische 
factoren spelen een zeer grote rol.

(3) Gebrekkige patiëntveiligheid is een 
ernstig volksgezondheidsprobleem en legt 
een groot beslag op de beperkte middelen 
voor gezondheid. Een groot deel van de 
ongewenste voorvallen, zowel in de 
intramurale als in de primaire zorg, met 
inbegrip van de voorvallen die zijn 
veroorzaakt door een verkeerde diagnose 
of behandeling, kan worden voorkomen, 
en systemische factoren spelen een zeer 
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grote rol.

Or. it

Motivering

In de effectbeoordeling (COM/2008/3005) werd aangetoond dat medische en diagnosefouten 
een van de belangrijkste oorzaken zijn van voorvallen bij behandelingen.

Amendement 21
Elizabeth Lynne

Voorstel voor een aanbeveling
Overweging 6 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6 bis) Zorginfecties zijn voorvallen bij 
behandelingen die gemakkelijk 
voorkomen kunnen worden. De lidstaten 
zouden middelen beschikbaar moeten 
stellen, met behulp waarvan het aantal 
personen dat jaarlijks in Europa met 
ongewenste effecten wordt 
geconfronteerd, tot 2012 met 20% en tot 
2015 nog eens met 20% kan dalen.

Or. en

Motivering

Een daling van 20% moet reeds binnen drie en niet pas binnen zes jaar worden verwezenlijkt, 
en het doel voor de daaropvolgende drie jaar moet nog eens 20% zijn.

Amendement 22
Urszula Krupa

Voorstel voor een aanbeveling
Overweging 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7) Er zijn aanwijzingen dat de (7) Er zijn aanwijzingen dat de 
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ontwikkeling en implementatie van 
effectieve en allesomvattende 
patiëntveiligheidsstrategieën niet in alle 
EU-lidstaten even ver gevorderd zijn. 
Daarom is het de bedoeling dat dit initiatief 
een kader schept voor het stimuleren van 
beleidsontwikkeling en toekomstig 
optreden in en tussen de lidstaten om de 
belangrijkste problemen in verband met 
patiëntveiligheid waarmee de EU wordt 
geconfronteerd, aan te pakken.

ontwikkeling en implementatie van 
effectieve en allesomvattende 
patiëntveiligheidsstrategieën niet in alle 
EU-lidstaten even ver gevorderd zijn. 
Daarom is het de bedoeling dat dit initiatief 
een kader schept voor het stimuleren van 
beleidsontwikkeling en toekomstig 
optreden in en tussen de lidstaten om de 
belangrijkste problemen in verband met 
patiëntveiligheid waarmee de EU wordt 
geconfronteerd, d.w.z. vooral de 
verantwoordelijkheid van de 
zorginstellingen voor de gezondheid van 
de mensen, aan te pakken.

Or. pl

Motivering

De verantwoordelijkheid voor de gezondheid van de patiënt moet worden benadrukt.

Amendement 23
Thomas Ulmer

Voorstel voor een aanbeveling
Overweging 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7) Er zijn aanwijzingen dat de 
ontwikkeling en implementatie van 
effectieve en allesomvattende 
patiëntveiligheidsstrategieën niet in alle 
EU-lidstaten even ver gevorderd zijn. 
Daarom is het de bedoeling dat dit initiatief 
een kader schept voor het stimuleren van 
beleidsontwikkeling en toekomstig 
optreden in en tussen de lidstaten om de 
belangrijkste problemen in verband met 
patiëntveiligheid waarmee de EU wordt 
geconfronteerd, aan te pakken.

(7) Er zijn aanwijzingen dat de 
ontwikkeling en implementatie van 
effectieve en allesomvattende 
patiëntveiligheidsstrategieën niet in alle 
EU-lidstaten even ver gevorderd zijn. 
Daarom is het de bedoeling dat dit initiatief 
een kader schept voor het stimuleren van 
beleidsontwikkeling en toekomstig 
optreden in en tussen de lidstaten om de 
belangrijkste problemen in verband met 
patiëntveiligheid waarmee de EU wordt 
geconfronteerd, aan te pakken. Er mag 
evenwel, overeenkomstig artikel 152 van 
het Verdrag tot oprichting van de 
Europese Gemeenschap, niet worden 
getornd aan de bevoegdheid van de 
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lidstaten.

Or. de

Motivering

De opvatting wordt gesteund dat dubbel werk moet worden voorkomen. De activiteiten van de 
WHO en de aanbevelingen van de Raad van Europa op het gebied van de patiëntveiligheid 
moeten zorgvuldig worden geëvalueerd en eventuele verdere maatregelen op communautair 
niveau moeten zodanig worden ingepast dat er synergieën ontstaan. Gedetailleerde eisen en 
richtsnoeren voor patiëntveiligheidskwesties op Europees niveau worden echter, onder 
verwijzing naar artikel 152, afgewezen.

Amendement 24
Urszula Krupa

Voorstel voor een aanbeveling
Overweging 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8) Patiënten moeten worden geïnformeerd 
en moeten zeggenschap krijgen door hen 
bij het proces van patiëntveiligheid te 
betrekken; zij moeten op de hoogte zijn 
van de mate van veiligheid en weten hoe 
zij toegankelijke en begrijpelijke 
informatie in verband met klachten- en 
verhaalsystemen kunnen vinden.

(8) Patiënten moeten worden geïnformeerd 
en moeten zeggenschap krijgen door hen 
bij het proces van patiëntveiligheid te 
betrekken;  zij moeten op de hoogte zijn 
van de mate van veiligheid en de verstrekte 
geneesmiddelen en weten hoe zij 
toegankelijke en begrijpelijke informatie in 
verband met klachten- en verhaalsystemen 
jegens instellingen van de 
gezondheidszorg en producenten van 
geneesmiddelen kunnen vinden.

Or. pl

Motivering

Ook de producenten van geneesmiddelen moeten bij de voorlichting aan patiënten 
nadrukkelijk worden vermeld. 
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Amendement 25
Thomas Ulmer

Voorstel voor een aanbeveling
Overweging 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8) Patiënten moeten worden geïnformeerd 
en moeten zeggenschap krijgen door hen 
bij het proces van patiëntveiligheid te 
betrekken; zij moeten op de hoogte zijn 
van de mate van veiligheid en weten hoe 
zij toegankelijke en begrijpelijke 
informatie in verband met klachten- en 
verhaalsystemen kunnen vinden.

(8) Patiënten moeten worden geïnformeerd 
en moeten zeggenschap krijgen door hen 
bij het proces van patiëntveiligheid te 
betrekken; zij moeten op de hoogte zijn 
van de mate van veiligheid en weten hoe 
zij toegankelijke en begrijpelijke 
informatie in verband met klachten- en 
verhaalsystemen kunnen vinden. Het soort 
compensatie en de compensatieprocedure 
vallen echter onder de bevoegdheid van de 
lidstaat. 

Or. de

Motivering

Het is belangrijk dat de burgers na fouten in de gezondheidszorg waardoor zij schade hebben 
opgelopen voldoende worden gecompenseerd. Voor grensoverschrijdende gevallen binnen de 
EU vormen echter reeds de verordeningen Rome I en Rome II het toepasbare recht. Er mag 
niet worden getornd aan de bevoegdheid van de lidstaten.

Amendement 26
Thomas Ulmer

Voorstel voor een aanbeveling
Overweging 10

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(10) Op Gemeenschapsniveau moeten 
vergelijkbare en geaggregeerde gegevens 
worden verzameld met het oog op de 
totstandbrenging van efficiënte en 
transparante programma's, structuren en 
beleidsmaatregelen voor patiëntveiligheid, 
en de beste praktijken moeten onder de 
lidstaten worden verspreid. Om van elkaar 
te kunnen leren, moeten de lidstaten en de 

(10) Op Gemeenschapsniveau moeten 
vergelijkbare en geaggregeerde gegevens 
worden verzameld met het oog op de 
totstandbrenging van efficiënte en 
transparante programma's, structuren en 
beleidsmaatregelen voor patiëntveiligheid, 
en de beste praktijken moeten onder de 
lidstaten worden verspreid. Deze gegevens 
mogen uitsluitend ten behoeve van de 
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Europese Commissie samen een 
gemeenschappelijke terminologie in 
verband met patiëntveiligheid en 
gemeenschappelijke indicatoren 
ontwikkelen, rekening houdend met het 
werk van de relevante internationale 
organisaties.

veiligheid van de patiënt met het oog op 
de beperking van zorginfecties worden 
gebruikt. Om van elkaar te kunnen leren, 
moeten de lidstaten en de Europese 
Commissie samen een gemeenschappelijke 
terminologie in verband met 
patiëntveiligheid en gemeenschappelijke 
indicatoren ontwikkelen, rekening houdend 
met het werk van de relevante 
internationale organisaties.

Or. de

Motivering

De gegevensbescherming moet bij vaststelling van de genoemde gegevens absoluut worden 
nageleefd. Misbruik moet worden voorkomen.

Amendement 27
Kathy Sinnott

Voorstel voor een aanbeveling
Overweging 12 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12 bis) Omdat ouderen bij een verblijf in 
het ziekenhuis gemakkelijker het 
slachtoffer kunnen worden van 
infectieziekten, moet onderzoek worden 
gedaan naar de behoeften van deze 
specifieke groep en moeten maatregelen 
worden genomen om hun herstel en 
revalidatie te bevorderen.

Or. en

Motivering

Ouderen hebben vaak een zwakker immuunsysteem en lopen daardoor bij een nabehandeling 
in het ziekenhuis eerder een infectie op dan jongere mensen. Er zou onderzoek moeten worden 
gedaan naar hun bijzondere behoeften, omdat oudere patiënten geen slechtere behandeling 
zouden moeten krijgen dan andere burgers en gestreefd moet worden naar het herstel van alle 
patiënten.
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Amendement 28
Urszula Krupa

Voorstel voor een aanbeveling
Overweging 13

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(13) Er moet een nationale strategie 
worden ontwikkeld die een aanvulling 
vormt op de strategieën voor een 
verstandig gebruik van antimicrobiële 
middelen, waarbij preventie en bestrijding 
van zorginfecties in de nationale 
volksgezondheidsdoelstellingen worden 
opgenomen en waarbij wordt beoogd het 
risico op zorginfecties in zorginstellingen 
te verminderen. Het is van essentieel 
belang dat in de kernfinanciering voor de 
gezondheidszorg de nodige middelen 
worden uitgetrokken voor de uitvoering 
van de onderdelen van de nationale 
strategie.

(13) Er moet een nationale strategie 
worden ontwikkeld die een aanvulling 
vormt op de strategieën voor een
verstandig gebruik van antimicrobiële 
middelen, waarbij preventie en bestrijding 
van zorginfecties in de nationale 
volksgezondheidsdoelstellingen worden 
opgenomen en waarbij wordt beoogd het 
risico op zorginfecties in zorginstellingen 
te verminderen. Het is van essentieel 
belang dat in de kernfinanciering voor de 
gezondheidszorg de nodige middelen 
worden uitgetrokken voor de uitvoering 
van de onderdelen van de nationale 
strategie en dat een ongewijzigd niveau 
van deze middelen gewaarborgd wordt.

Or. pl

Motivering

Het niveau van de financiering is van doorslaggevend belang.

Amendement 29
Philip Bushill-Matthews

Voorstel voor een aanbeveling
Overweging 15 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(15 bis) Voorts zouden de lidstaten en hun 
zorginstellingen moeten overwegen 
verbindingspersonen in te zetten, om de 
gespecialiseerde verpleegkundigen in de 
klinische afdeling van zorginstellingen bij 
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spoedeisende medische zorg en in 
gemeentelijke ziekenhuizen te 
ondersteunen.

Or. en

Amendement 30
John Bowis

Voorstel voor een aanbeveling
Overweging 16 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(16 bis) De Commissie dient voorstellen in 
te dienen over de wijze waarop de 
verspreiding van vervalste 
geneesmiddelen en gezondheidsschade 
van patiënten en arbeidskrachten in de 
gezondheidszorg als gevolg van 
verwondingen met injectienaalden 
voorkomen kunnen worden.

Or. en

Amendement 31
Linda McAvan

Voorstel voor een aanbeveling
Deel I – hoofdstuk I bis (nieuw) – punt 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1) De lidstaten moeten de noodzakelijke 
middelen beschikbaar stellen om het 
jaarlijks aantal slachtoffers van 
voorvallen bij de medische behandeling 
terug te dringen, en zij moeten 
gestimuleerd worden ambitieuze doelen 
op lokaal en nationaal niveau na te 
streven.

Or. en
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Amendement 32
Elizabeth Lynne

Voorstel voor een aanbeveling
Deel I – hoofdstuk I bis (nieuw) – punt 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1)  De lidstaten moeten de noodzakelijke 
middelen beschikbaar stellen om het 
jaarlijks aantal slachtoffers van 
voorvallen bij de medische behandeling 
tot 2012 met 20% terug te dringen. Tot 
2015 moet een verdere verlaging met 20% 
een feit zijn. 

Or. en

Motivering

Een daling van 20% moet reeds binnen drie en niet pas binnen zes jaar worden verwezenlijkt, 
en het doel voor de daaropvolgende drie jaar moet nog eens 20% zijn.

Amendement 33
Linda McAvan

Voorstel voor een aanbeveling
Deel I – hoofdstuk I bis (nieuw) – punt 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2) Om het aantal voorvallen bij medische 
behandelingen terug te dringen, moeten 
de lidstaten worden aangemoedigd lokale 
en nationale doelen vast te stellen voor de 
aanwerving van zorgpersoneel, dat 
gespecialiseerd is in het tegengaan van 
infecties. 

Or. en
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Motivering

Om de veiligheidsnormen voor de patiënten te verbeteren is het nodig dat het aantal 
beoefenaars van zorgberoepen, dat gespecialiseerd is in het tegengaan van infecties, 
toeneemt. Het aantal dat werkelijk nodig is, hangt echter af van het soort behandeling dat in 
het ziekenhuis wordt gegeven. Daarom moeten lokale en nationale doelen worden 
nagestreefd. 

Amendement 34
Urszula Krupa

Voorstel voor een aanbeveling
Deel I – hoofdstuk II – punt 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) de bevoegde autoriteit of autoriteiten 
aan te wijzen die op hun grondgebied 
verantwoordelijk zijn voor 
patiëntveiligheid;

(a) de, op de verschillende niveaus van 
nationaal en gemeentelijk bestuur 
bevoegde autoriteit of autoriteiten aan te 
wijzen die op hun grondgebied 
verantwoordelijk zijn voor 
patiëntveiligheid en de maatregelen ter 
verbetering van de volksgezondheid te 
bewaken en te coördineren;

Or. pl

Motivering

Niet in alle lidstaten bestaan er - zoals in Polen - instanties die de maatregelen op het gebied 
van de gezondheidszorg op regionaal niveau coördineren.

Amendement 35
Amalia Sartori

Voorstel voor een aanbeveling
Deel I – hoofdstuk II – punt 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) steun te verlenen aan de ontwikkeling 
van veiliger systemen, processen en 
hulpmiddelen, met inbegrip van het 
gebruik van informatie- en 

(c) steun te verlenen aan de ontwikkeling 
van veiliger en gebruiksvriendelijker 
systemen, processen en hulpmiddelen, met 
inbegrip van het gebruik van informatie- en 
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communicatietechnologie. communicatietechnologie.

Or. it

Motivering

Bij de ontwikkeling van systemen, processen en hulpmiddelen moet rekening worden 
gehouden met de behoeften en bekwaamheden van de gebruikers.

Amendement 36
Urszula Krupa

Voorstel voor een aanbeveling
Deel I – hoofdstuk II – punt 2 – letter b bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b bis) Voorlichting van de patiënten over 
het risico van de behandeling en het 
aanspannen van gerechtelijke procedures, 
die het indienen van vorderingen wegens 
gezondheidsschade, ook tegen 
producenten van geneesmiddelen, 
gemakkelijker maken.

Or. pl

Motivering

In de nieuwe lidstaten van de Gemeenschap zijn veel slachtoffers niet op de hoogte van hun 
rechten en weten daarom niet welke schadevergoeding zij kunnen krijgen en van wie.

Amendement 37
Urszula Krupa

Voorstel voor een aanbeveling
Deel I – hoofdstuk II – punt 3 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) relevante informatie verschaffen over 
de omvang, typen en oorzaken van fouten, 
ongewenste voorvallen en bijna-

(a) relevante informatie verschaffen over 
de omvang, typen en oorzaken van fouten, 
ongewenste voorvallen en bijna-
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ongelukken; ongelukken en de daarvoor 
verantwoordelijke personen vermelden;

Or. pl

Motivering

De patiënt moet weten wie waarvoor verantwoordelijk is.

Amendement 38
Thomas Ulmer

Voorstel voor een aanbeveling
Deel I – hoofdstuk II – punt 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3) De lidstaten moeten meldings- en 
leersystemen voor ongewenste voorvallen 
opzetten of versterken die:

Schrappen.

(a) relevante informatie verschaffen over 
de omvang, typen en oorzaken van fouten, 
ongewenste voorvallen en bijna-
ongelukken;
(b) gezondheidswerkers aanmoedigen 
actief te rapporteren door een open en 
eerlijke meldingsomgeving op te zetten. 
Deze rapportering moet worden 
onderscheiden van disciplinaire systemen 
en procedures voor gezondheidswerkers 
in de lidstaten,  en de juridische kwesties 
in verband met de aansprakelijkheid van 
gezondheidswerkers moeten duidelijk 
worden gemaakt;

Or. de

Motivering

Een voor de gehele EU geldende en eventueel bindende invoering van meldingssystemen voor 
fouten moet worden afgewezen. Dit is in strijd met het beginsel van de eigen 
verantwoordelijkheid van de verantwoordelijken voor de gezondheidszorg en de, met de 
organisatie belaste autoriteit van de lidstaten. 
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Amendement 39
John Bowis

Voorstel voor een aanbeveling
Deel I – hoofdstuk II – punt 3 – letter b bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b bis) waarborgen dat tussen de 
instanties voor gezondheidszorg van de 
lidstaten een vertrouwelijke informatie-
uitwisseling over beoefenaars van 
zorgberoepen, die schuldig werden 
bevonden aan nalatigheid of 
behandelingsfouten, plaatsvindt.  

Or. en

Amendement 40
Christofer Fjellner

Voorstel voor een aanbeveling
Deel I – hoofdstuk II – punt 4 – letter b bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b bis) adequate opleiding en scholing van 
gezondheidswerkers, zodat zij in staat zijn 
medische apparatuur correct en conform 
hun functie en de gegevens in de 
gebruiksaanwijzing te gebruiken, om 
gezondheidsrisico's en schadelijke 
effecten, o.a. veroorzaakt door onbedoeld 
hergebruik van medische hulpmiddelen, 
te voorkomen. 

Or. en

Motivering

Gezondheidswerkers moeten zo goed mogelijk op de hoogte zijn van de correcte werking en 
toepassing van de door hen gebruikte medische producten. Alleen met deze kennis kunnen zij 
de gevaren voor patiënten en henzelf zo gering mogelijk houden, die het gevolg zouden 
kunnen zijn van een verkeerd gebruik van medische apparatuur, bijvoorbeeld door hergebruik 
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van medische hulpmiddelen die uitsluitend ontwikkeld en vervaardigd zijn voor eenmalig 
gebruik voor een enkele patiënt.

Amendement 41
Thomas Ulmer

Voorstel voor een aanbeveling
Deel I – hoofdstuk II – punt 5 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) op EU-niveau naar type en aantal 
uitgesplitste, vergelijkbare gegevens en 
informatie over de 
patiëntveiligheidsresultaten te verzamelen 
en met elkaar te delen, teneinde te 
bevorderen dat de lidstaten van elkaar leren 
en informatie te verzamelen om prioriteiten 
te kunnen stellen.

(c) op EU-niveau naar type en aantal 
uitgesplitste, vergelijkbare gegevens en 
informatie over de 
patiëntveiligheidsresultaten te verzamelen 
en met elkaar te delen, teneinde te 
bevorderen dat de lidstaten van elkaar leren 
en informatie te verzamelen om prioriteiten 
te kunnen stellen. De omvang en de kosten 
van de gegevensverzameling, alsmede het 
gebruik van de gegevens mogen niet in 
een wanverhouding staan tot het 
verwachte nut. De gegevens mogen 
uitsluitend voor het verwezenlijken van de 
doelstelling (vermindering van 
zorginfecties door gemeenschappelijke 
leeracties) worden verzameld. De 
prioriteitstelling voor eventuele 
vervolgmaatregelen valt uitsluitend onder 
de verantwoordelijkheid van de lidstaten, 
omdat het gaat om kwesties in verband 
met de organisatie van 
gezondheidsstelsels.

Or. de

Motivering

De verlangde samenwerking van de lidstaten en de Commissie bij de classificatie, coördinatie 
en gegevensverzameling mag er niet toe leiden, dat de Commissie het recht krijgt om 
conclusies te trekken uit de verzamelde databestanden.

Amendement 42
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Linda McAvan

Voorstel voor een aanbeveling
Deel I – hoofdstuk II – punt 6 – letter b bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b bis) bevordering van de mogelijkheden 
voor communautaire samenwerking en 
voor de uitwisseling van ervaringen en 
beproefde praktijken op het gebied van 
initiatieven voor patiëntveiligheid op 
lokaal niveau tussen ziekenhuismanagers, 
verplegend personeel en patiëntgroepen;

Or. en

Amendement 43
Elizabeth Lynne

Voorstel voor een aanbeveling
Deel I – hoofdstuk III – punt 1 – letter -a (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(-a) invoering van doeltreffende 
mechanismen voor risicobeoordeling, 
waaronder een diagnostisch onderzoek 
voor aanvang van de behandeling, om 
snel te kunnen vaststellen of er 
omstandigheden zijn die extra 
voorzorgsmaatregelen vereisen;

Or. en

Motivering

Het is van wezenlijk belang dat de patiënten voor aanvang van een behandeling worden 
onderzocht en infecties, zoals MRSA, snel vastgesteld en behandeld worden, om de 
gezondheid van de betrokken patiënt te beschermen en te voorkomen dat hij andere patiënten 
en het personeel van de zorginstellingen besmet.

Amendement 44
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Elizabeth Lynne

Voorstel voor een aanbeveling
Deel I – hoofdstuk III – punt 1 – letter -a bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(-a bis) adequate bescherming van het 
personeel in de gezondheidszorg door 
vaccinaties, profylaxe na blootstelling, 
diagnostisch routineonderzoek, 
persoonlijke beschermingsuitrusting en 
het gebruik van medische apparatuur die 
het risico van door bloed overgedragen 
infecties verkleint;

Or. en

Motivering

Gezondheidswerkers lopen elke dag het risico mogelijk dodelijke infecties op te lopen en 
kunnen patiënten en hun omgeving daarmee besmetten.

Amendement 45
Elizabeth Lynne

Voorstel voor een aanbeveling
Deel I – hoofdstuk III – punt 1 – letter -a ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(-a ter) doeltreffende bescherming tegen 
en beheersing van infecties in instellingen 
voor langdurige zorg en revalidatie;

Or. en

Motivering

Het is belangrijk dat tehuizen voor langdurige zorg niet over het hoofd worden gezien. Het 
samenleven in een beperkte ruimte, de constructie van de gebouwen, het grote aantal 
verstrekte geneesmiddelen, drukletsels en het gebruik van katheters zijn allemaal factoren die 
verzorgingshuizen tot ideale plaatsen voor het ontstaan en de verspreiding van MRSA en 
andere infecties maken. 
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Amendement 46
Salvatore Tatarella

Voorstel voor een aanbeveling
Deel I – hoofdstuk III – punt 1 – letter b – streepje (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

- bevordering van handhygiëne onder 
gezondheidswerkers;

Or. en

Motivering

Infecties worden gewoonlijk overgedragen op de handen van gezondheidswerkers en anderen, 
die in contact komen met geïnfecteerde patiënten of oppervlakten in hun omgeving.

Amendement 47
Amalia Sartori

Voorstel voor een aanbeveling
Deel I – hoofdstuk III – punt 1 – letter b – streepje (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

- verbetering van de preventie en 
tegengaan van de verspreiding van ziekten 
onder, en de overdracht daarvan door 
medisch en paramedisch personeel, 
doordat de nodige preventiemaatregelen 
worden genomen, zoals 
vaccinatieprogramma's voor deze groep 
personen; 

Or. it

Motivering

Het medisch en paramedisch personeel loopt niet alleen het risico met ziekten en 
ziekenhuisinfecties te worden besmet, maar deze groep kan ook ziekenhuisinfecties op 
anderen overbrengen. De lidstaten moeten er daarom voor zorgen dat de gezondheid van 
zowel het personeel als de patiënten niet in gevaar wordt gebracht. Om het optreden van 
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ziekenhuisinfecties te verminderen, is het belangrijk dat onder meer speciaal voor het 
personeel vaccinatieprogramma's worden uitgevoerd.

Amendement 48
John Bowis

Voorstel voor een aanbeveling
Deel I – hoofdstuk III – punt 1 – letter f bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(f bis) melding van elke uitbraak van 
zorginfecties aan het Europees Centrum 
voor ziektepreventie en -bestrijding; 

Or. en

Amendement 49
John Bowis

Voorstel voor een aanbeveling
Deel I – hoofdstuk III – punt 1 – letter f ter) (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(f ter) uitvoeren van 
voorlichtingscampagnes voor het publiek 
en voor zorgwerkers met het doel 
praktijken terug te dringen die leiden tot 
resistentie tegen antibiotica.

Or. en

Amendement 50
Linda McAvan

Voorstel voor een aanbeveling
Deel II – punt 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1 bis) De Commissie dient te overwegen, 
waar bestaande wettelijke voorschriften 
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aangescherpt kunnen worden, om de 
patiëntveiligheid te verbeteren, 
bijvoorbeeld door ervoor te zorgen dat de 
regelgevingsautoriteiten voor beroepen in 
de gezondheidszorg bij 
grensoverschrijding van 
gezondheidswerkers binnen Europa 
informatie uitwisselen over eventuele 
disciplinaire procedures tegen individuele 
personen en niet alleen over hun 
oorspronkelijke kwalificaties.

Or. en

Amendement 51
Hanne Dahl

Voorstel voor een aanbeveling
Bijlage 1 – lijn 15 – kolom 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Een incident dat een patiënt schade 
berokkent. Onder schade wordt verstaan 
een verslechtering van de structuur of 
functie van het lichaam en/of enig 
schadelijk gevolg daarvan.

Een incident dat als gevolg van een 
ziekenhuisverblijf optreedt, niet te 
herleiden is tot de ziekte van de patiënt en 
hetzij schade berokkent of berokkend zou 
kunnen hebben, als het niet bij voorbaat 
voorkomen of als gevolg van andere 
omstandigheden niet opgetreden zou zijn. 
Daaronder vallen zowel tevoren bekende 
als tevoren onbekende incidenten en 
fouten.

Or. da

Motivering

De rapporteurs zijn van mening dat vorenvermelde definitie nauwkeuriger en uitgebreider is, 
want zij houdt rekening met twee essentiële omstandigheden:

1. het gaat om schade die niet het gevolg is van de ziekte van de patiënt en

2. er worden incidenten geregeld die tot een schade geleid zouden kunnen hebben, maar 
tijdig zijn onderkend. Dat is belangrijk, zodat zulke incidenten geregeld en daardoor 
ook in de toekomst voorkomen kunnen worden.
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Amendement 52
Urszula Krupa

Voorstel voor een aanbeveling
Bijlage 1 – lijn 4 – kolom 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Een instelling waar gezondheidswerkers 
secundaire of tertiaire zorg verlenen.

Een charitatieve of publieke dan wel niet-
publieke instelling van de 
gezondheidszorg, waar vrijwilligers of 
gezondheidswerkers secundaire of tertiaire 
zorg verlenen.

Or. pl

Motivering

De definitie in haar oorspronkelijke versie is geen afspiegeling van de, in de lidstaten van de 
EU verschillende organisatie van de gezondheidszorg, en houdt geen rekening met het feit dat 
klinieken, ziekenhuizen of instellingen voor palliatieve zorg door kerkordes, religieuze 
gemeenschappen en charitatieve instellingen en stichtingen worden geleid.

Amendement 53
Thomas Ulmer

Voorstel voor een aanbeveling
Bijlage 1 – lijn 6 – kolom 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het vrij zijn van een patiënt van onnodige 
schade of potentiële schade die verband 
houdt met gezondheidszorg.

Het ontbreken van ongewenste 
incidenten, waarbij een ongewenst 
incident omschreven wordt als een 
schadelijk voorval, dat veeleer het gevolg 
is van de behandeling dan van de ziekte. 
Dit ongewenste incident kan vermijdbaar 
of onvermijdbaar zijn.

Or. de

Amendement 54



AM\771247NL.doc 23/25 PE421.189v01-00

NL

Thomas Ulmer

Voorstel voor een aanbeveling
Bijlage 1 – lijn 14 – kolom 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Een beroepsbeoefenaar in de 
gezondheidszorg die op een klinische 
afdeling werkt en als verbindingspersoon 
tussen zijn of haar afdeling en het team 
voor infectiepreventie en –bestrijding 
optreedt. Verbindingspersonen voor 
infectiebestrijding helpen de preventie en 
bestrijding van infecties in hun afdeling te 
bevorderen en geven feedback aan het 
team voor infectiepreventie en –bestrijding.

Een beroepsbeoefenaar in de 
gezondheidszorg die op de desbetreffende 
terreinen werkt en als verbindingspersoon 
tussen zijn of haar werkterrein en het team 
voor infectiepreventie en –bestrijding 
optreedt.  Verbindingspersonen voor 
infectiebestrijding helpen de preventie en 
bestrijding van infecties op hun terrein te 
bevorderen en geven feedback aan het 
team voor infectiepreventie en –bestrijding.

Or. de

Motivering

Een neutralere definitie verdient de voorkeur, om duidelijk te maken dat infecties niet alleen 
in ziekenhuizen, maar ook op andere terreinen van de gezondheidszorg, bijvoorbeeld 
artsenpraktijken, kunnen voorkomen. Ook hier moet een hoge mate van patiëntveiligheid 
worden gewaarborgd om bij een aansluitende behandeling geen andere personen in gevaar te 
brengen.

Amendement 55
Thomas Ulmer

Voorstel voor een aanbeveling
Bijlage 2 – hoofdstuk 1 – punt 1 – letter b bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b bis) het gebruik van instrumenten van 
de informatie- en 
communicatietechnologie, zoals 
elektronische handleidingen, te 
accepteren en te bevorderen, om de kennis 
van medische producten bij de gebruikers 
ervan te verbeteren.

Or. en
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Motivering

Wanneer de gezondheidswerkers meer gaan weten over het correct functioneren en gebruiken 
van medische producten, daalt de kans op een verkeerd gebruik en nemen dus ook de risico's 
voor patiënten, die met deze producten worden behandeld, af. Nieuwe instrumenten van de 
informatie- en communicatietechnologie, zoals elektronische handleidingen met illustraties of 
filmpjes, kunnen ertoe bijdragen dat de kennis van medische producten aanzienlijk wordt 
verbeterd.

Amendement 56
Urszula Krupa

Voorstel voor een aanbeveling
Bijlage 2 – hoofdstuk 1 – punt 2 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) onder patiënten informatie te 
verspreiden over klachtenprocedures en de 
rechtsmiddelen die hun ter beschikking 
staan als zij schade als gevolg van 
gezondheidszorg ondervinden, en over de 
toepasselijke voorwaarden;

(a) onder patiënten informatie te 
verspreiden over klachtenprocedures en de 
rechtsmiddelen die hun ter beschikking 
staan als zij schade als gevolg van 
gezondheidszorg of een behandeling 
ondervinden, en over de toepasselijke 
voorwaarden, alsmede over mogelijke 
schadevergoedingen van publieke en 
particuliere instellingen;

Or. pl

Motivering

Steun voor een patiënt of zijn familie om rechtsmiddelen te doen gelden.

Amendement 57
Christofer Fjellner

Voorstel voor een aanbeveling
Bijlage 2 – hoofdstuk 1 – punt 4 – letter c bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c bis)  adequate opleiding en scholing 
van gezondheidswerkers, zodat zij in staat 
zijn medische apparatuur correct en 
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conform hun functie en de gegevens in de 
gebruiksaanwijzing te gebruiken, om 
gezondheidsrisico's en schadelijke 
effecten, o.a. veroorzaakt door onbedoeld 
hergebruik van medische hulpmiddelen, 
te voorkomen.

Or. en

Motivering

Gezondheidswerkers moeten zo goed mogelijk op de hoogte zijn van de correcte werking en 
toepassing van de door hen gebruikte medische producten. Alleen met deze kennis kunnen zij 
de gevaren voor hun eigen gezondheid en die van de patiënten zo gering mogelijk houden, die 
het gevolg zouden kunnen zijn van een verkeerd gebruik van medische apparatuur, 
bijvoorbeeld door hergebruik van medische hulpmiddelen die uitsluitend ontwikkeld en 
vervaardigd zijn voor eenmalig gebruik voor een enkele patiënt.

Amendement 58
Amalia Sartori

Voorstel voor een aanbeveling
Bijlage 2 – hoofdstuk 2 – punt 1 – letter a – streepje 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– preventie- en bestrijdingsmaatregelen 
voor infecties in plannen voor patiëntzorg 
op te nemen;

– preventie- en bestrijdingsmaatregelen 
voor infecties in plannen voor patiëntzorg 
op te nemen, met inbegrip van de 
noodzakelijke vaccinatiecampagnes voor 
het personeel;

Or. it

Motivering

Het medisch en paramedisch personeel loopt niet alleen het risico met ziekten en 
ziekenhuisinfecties te worden besmet, maar deze groep kan ook ziekenhuisinfecties op 
anderen overbrengen. De lidstaten moeten er daarom voor zorgen dat de gezondheid van 
zowel het personeel als de patiënten niet in gevaar wordt gebracht. Om het optreden van 
ziekenhuisinfecties te verminderen, is het belangrijk dat onder meer speciaal voor het 
personeel vaccinatieprogramma's worden uitgevoerd.


