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B7-0000/2010

over langdurige zorg voor oudere mensen

Het Europees Parlement,

– gelet op het Europees Handvest van de grondrechten,

– gezien het voorstel voor een richtlijn inzake de gelijke behandeling van personen 
ongeacht godsdienst of geloof, handicap, leeftijd of seksuele oriëntatie, 

– gelet op het antwoord op de aan de Commissie gestelde vraag over de langdurige zorg 
voor oudere mensen,

– gelet op artikel 115, lid 5, van zijn Reglement,

1. roept de lidstaten op om verbetering te brengen in de specialistische opleiding  van 
personen die beroepshalve verantwoordelijkheden dragen ten aanzien van oudere 
mensen,

2. betreurt het dat in vele lidstaten de financiering en verstrekking van gespecialiseerde 
medische zorg in de loop der jaren verminderd is en dat er niet voldoende opleiding is 
verstrekt aan andere specialisten die bij de zorg van oudere mensen betrokken zijn; merkt 
op dat dit in vele gevallen geleid heeft tot een achteruitgang van de kwaliteit van de zorg 
voor oudere mensen; dringt er bij de lidstaten op aan deze situatie goed in het oog te 
houden, ten einde de middelen voor deze zorg te verhogen wanneer dit nodig zou blijken;

3. verzoekt de Commissie om meer onderzoek te laten doen om het aantal gevallen vast te 
stellen van sterfgevallen onder zich in langdurige zorg bevindende oudere mensen die 
zijn toe te schrijven aan ondervoeding of uitdroging;

4. verzoekt de Commissie om opstelling van een Groenboek over slechte behandeling van 
oudere mensen en de hulp aan hen zowel in eigen huishoudens als in zorginstellingen;

5. dringt erop aan om via de open coördinatiemethode te zorgen voor een uitwisseling van 
informatie en beste praktijken tussen de lidstaten aangaande de verstrekking van 
langdurige zorg voor oudere mensen, en met name maatregelen om oudere mensen te 
helpen, zowel in eigen huishoudens als in zorginstellingen, en om slechte behandeling 
van ouderen tegen te gaan;

6. verzoekt zijn Voorzitter dit standpunt te doen toekomen aan de Commissie en de Raad.


