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Betreft : Mondiaal antwoord van de EU op hiv/aids

De Commissie heeft haar mededeling "Bestrijding van hiv/aids in de Europese Unie en de 
naburige landen, (2009-2013)" en het overeenkomstige actieplan aangenomen, ten einde het 
aantal nieuwe hivinfecties in alle Europese landen tegen 2013 te verminderen. In de 
mededeling stelde de Commissie de belangrijkste prioriteiten vast, waaronder het verbeteren 
van de toegang tot preventie, behandeling en zorg, alsmede het verbeteren van de 
levenskwaliteit van mensen met hiv. 

Daarin kwam een aantal van de voornaamste aanbevelingen terug uit de resolutie van het 
Europees Parlement van november 2008 over "hiv/aids: vroegtijdige diagnose en 
behandeling", waaronder een betere toegang tot hivtests, teneinde te voorkomen dat het virus 
wordt overgedragen. Feit is dat 30% van degenen die met hiv zijn besmet, zich hiervan niet 
bewust is. 

Kan de Commissie, met de tussentijdse evaluatie van het actieplan in zicht, aangeven welke 
vooruitgang er tot op heden is geboekt? Kan zij daarbij ook de richtsnoeren inzake hivtests in 
aanmerking nemen die het Europees Centrum voor ziektepreventie- en bestrijding (ECDC) in 
december 2010 heeft verstrekt?

- Overweegt de Commissie de strategie ter bestrijding van hiv/aids in de Europese Unie en de 
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naburige landen bij te werken in het licht van nieuwe ontwikkelingen, met name wat betreft 
de toegang tot preventie, diagnose en tests?

- Tien jaar na de speciale zitting van de Algemene Vergadering van de VN over hiv/aids komt 
de Algemene Vergadering van de VN van 8 tot 10 juni 2011 in New York bijeen voor een 
vergadering op hoog niveau over aids. Kan de Commissie in de aanloop naar deze 
vergadering aangeven hoe zij haar EU-strategie inzake hiv/aids in de EU en de naburige 
landen denkt te coördineren, evenals in ruimere zin het mondiale antwoord van de EU op 
hiv/aids?

Motivering

In 2009 heeft de Commissie haar Mededeling "Bestrijding van hiv/aids in de Europese Unie 
en de naburige landen, (2009-2013)" aangenomen. De strategie richtte zich op drie prioritaire 
gebieden: hivpreventie en hivtests, de belangrijkste prioritaire risicogroepen en de prioritaire 
regio's.

Vandaag de dag is het aantal nieuwe besmettingen in de EU en de naburige landen nog altijd 
niet gedaald. Uit schattingen van het ECDC blijkt dat bij gemiddeld 30% van de mensen met 
hiv de besmetting niet is vastgesteld en dat deze groep drieënhalf keer meer kans heeft om hiv 
over te dragen dan degenen bij wie de besmetting is gediagnosticeerd. Nog steeds meldt de 
helft van de mensen met hiv zich pas laat aan voor zorg. Bij hen is de besmetting vaak al 
vergevorderd voordat de diagnose wordt gesteld en de behandeling kan beginnen.

Bovendien geven nieuwe onderzoeken ons voortdurend aanleiding om de strategie ter 
bestrijding van hiv/aids opnieuw tegen het licht te houden. 

Zo is onlangs aangetoond dat als iemand die met hiv is besmet, antiretrovirale 
geneesmiddelen inneemt nadat de diagnose is gesteld in plaats van wanneer zijn gezondheid 
achteruit gaat, dit het risico dat hij het virus overdraagt op niet-besmette partners kan 
verminderen met 96% (1).

De EU als geheel heeft eveneens sterk leiderschap getoond bij het mondiale antwoord op aids. 
Deze leidende rol dient zij met verve te blijven vervullen om ervoor te zorgen dat de 
vooruitgang die is geboekt en de investeringen die zijn gedaan, hun vruchten blijven 
afwerpen.


