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MONDELINGE VRAAG O-    /10
ingediend overeenkomstig artikel 115 van het Reglement
van Liz Lynne en Pervenche Berès, namens de Commissie werkgelegenheid en sociale zaken
aan de Commissie

Betreft: Langetermijnzorg voor ouderen

Verandering in de bevolkingsopbouw in de Europese Unie houdt in dat het bieden van 
hoogwaardige zorg aan ouderen een prioriteit van de Europese Unie moet zijn. Hoe langer wij 
leven, des te meer groeit de behoefte aan sociale en gezondheidszorg in een institutioneel kader, 
in de gemeenschap en thuis. Bescherming van ouderen in de gemeenschap en 
gezondheidszorgkaders tegen mishandeling van ouderen zijn wezenlijke bestanddelen van deze 
reactie.

1. Welke rol denkt de Europese Commissie te kunnen spelen bij totstandbrenging en 
verspreiding van optimale werkmethoden met betrekking tot het bieden van lange-
termijnzorg voor ouderen?

2. Welk soort onderzoek en gegevens kan de Commissie ter beschikking stellen inzake het 
aantal sterfgevallen onder ouderen in zorginstellingen dat terug te voeren is op ondervoeding 
en uitdroging?

3. Hoe onderzoekt de Commissie de zogeheten niet-reanimatieopdrachten als methode om 
ouderen behandeling en zorg te ontzeggen? Onderschrijft zij de opvatting dat deze aanpak 
een schending betekent van het recht op leven dat is vastgelegd in artikel 2 van het Handvest 
van de grondrechten? Is de Commissie van mening dat besluiten om EU-burgers niet te 
reanimeren niet moeten worden genomen op de grondslag van leeftijd, maar van een 
geneeskundige beoordeling van het welzijn tijdens de rest van het leven, en dat deze 
besluiten moeten worden genomen in overleg met de oudere en diens naaste verwanten?

4. Kan de Europese Commissie mededelen wat zij heeft gedaan om een overzicht te krijgen 
van de mate waarin in de Europese Unie sprake is van mishandeling van ouderen en heeft zij 
uit haar onderzoek voorbeelden afgeleid van optimale werkmethoden ter bescherming van 
ouderen in de gemeenschap en in gezondheidszorgkaders?

5. Onderschrijft de Commissie het standpunt dat er dringend behoefte is aan een EU-dekkende 
gedragscode met minimumrichtsnoeren en resultaten van dienstverlening voor 
langetermijnzorg, die door het Europees Parlement en Raad van ministers moet worden 
aangenomen?
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