
PR\827925NL.doc PE445.928v01-00

NL In verscheidenheid verenigd NL

EUROPEES PARLEMENT 2009 - 2014

Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid

2010/2084(INI)

30.9.2010

ONTWERPVERSLAG
over een Europees initiatief op het gebied van de ziekte van Alzheimer en 
andere vormen van dementie 
(2010/2084(INI))

Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid

Rapporteur Marisa Matias



PE445.928v01-00 2/9 PR\827925NL.doc

NL

PR_INI

INHOUDSOPGAVE

Blz.

ONTWERPRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT ......Error! Bookmark not 
defined.

TOELICHTING .....................................................................Error! Bookmark not defined.



PR\827925NL.doc 3/9 PE445.928v01-00

NL

ONTWERPRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over een Europees initiatief op het gebied van de ziekte van Alzheimer en andere 
vormen van dementie 
(201/2084(INI))

Het Europees Parlement,

– gelet op artikel 168 van het EG-Verdrag,

– gelet op artikel 35 van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie1, 

– gezien de aanbeveling van de Raad inzake de maatregelen ter bestrijding van 
neurodegeneratieve ziekten, in het bijzonder de ziekte van Alzheimer, door een 
gezamenlijke programmering van onderzoeksactiviteiten,

– gezien het Wereld-Alzheimerverslag 2009 dat werd gepubliceerd door ADI (Alzheimer's 
Disease International) in verband met de Wereld-Alzheimerdag op 21 september 2009,

– gezien de mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad over een 
Europees initiatief inzake de ziekte van Alzheimer en andere vormen van dementie 
(COM(2009)380),

– gelet op artikel 48 van zijn Reglement,

– gezien het verslag van de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid 
(A7-0000/2010),

A. overwegende dat in 2010 wereldwijd ongeveer 35,6 miljoen mensen aan een vorm van 
dementie lijden en dat dit aantal naar schatting elke 20 jaar bijna zal verdubbelen tot 65,7 
miljoen in 2030,

B. overwegende dat naar schatting 8,6 miljoen mensen in Europa lijden aan 
neurodegeneratieve ziekten, en dat de ziekte van Alzheimer verantwoordelijk is voor de 
grote meerderheid van deze gevallen; overwegende dat neurodegeneratieve ziekten een 
van de voornaamste oorzaken zijn van handicaps bij ouderen, en dat het aantal mensen dat 
aan deze ziekten lijdt, tegen 2020 naar verwachting dramatisch zal toenemen vanwege de 
gestegen levensverwachting en een ongunstiger verhouding tussen werkenden en 
gepensioneerden,

C. overwegende dat de bevolking van Europa veroudert en dat de 80-plussers in de meeste 
Europese landen de snelst groeiende groep vormen en overwegende dat dementie in de 
komende decennia daarom naar verwachting een van de belangrijkste uitdagingen is voor 
de gezondheidszorgstelsels, met inbegrip van informele zorg en faciliteiten voor 
langdurige zorg,

D. overwegende dat de totale kosten van de directe en informele zorgverlening in verband 
met de ziekte van Alzheimer en andere vormen van dementie in 2005 130 miljard euro 

                                               
1 PB C 364 van 18.12.2000, blz. 1.
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voor de EU27 bedroegen, d.w.z circa 21 000 euro per patiënt per jaar (de informele 
zorgverlening vertegenwoordigde 56% van deze kosten)1,

E. overwegende dat de meeste onderzoeksinspanningen op dit terrein worden geleverd door 
de lidstaten, waarbij de grensoverschrijdende coördinatie vrij gering is, wat leidt tot 
fragmentatie en een beperkte uitwisseling van kennis en beste methodes tussen de 
lidstaten,

F. overwegende dat het besef groeit dat de effecten van neurodegeneratieve ziekten op de 
bevolking in Europa zo omvangrijk zijn dat geen enkele lidstaat dit alleen kan oplossen; 
overwegende dat de samenwerking en de coördinatie van de onderzoeksinspanningen en 
de financiële investeringen op dit gebied in de EU derhalve aanzienlijk moeten worden 
versterkt met het oog op de bestrijding van neurodegeneratieve aandoeningen, en met 
name de ziekte van Alzheimer, die de Europese samenlevingen voor grote problemen 
stellen,

G. overwegende dat dementie niet alleen een verschrikkelijke stoornis voor de patiënt zelf is,  
maar als gevolg van de emotionele, lichamelijke en financiële problemen voor de 
familieleden en vrienden van de mensen die aan een vorm van dementie lijden ook een 
buitengewoon grote belasting is voor de omgeving van de patiënt,

H. overwegende dat in de afgelopen 20 jaar weliswaar het maatschappelijk bewustzijn en de 
wetenschappelijke kennis over Alzheimer sterk zijn toegenomen, maar de 
behandelingsmogelijkheden nog altijd beperkt blijven tot symptoombestrijding met 
behulp van medicijnen en de diagnose nog altijd voor het grootste deel gebaseerd is op de 
ervaring en het subjectieve oordeel van een arts,

1. verzoekt de Raad dementie tot een gezondheidsprioriteit van de EU te verklaren en dringt 
er bij de lidstaten op aan nationale strategieën voor de beschikbaarstelling van diensten en 
steun voor mensen met dementie en hun families te ontwikkelen;

2. stelt de Raad en de Commissie voor een Europees jaar voor het brein in overweging te 
nemen om de bewustwording op het vlak van leeftijdsgebonden hersenaandoeningen te 
stimuleren en preventieve maatregelen te nemen;

3. onderstreept dat een vroegtijdige diagnose van wezenlijk belang is voor preventieve 
maatregelen en dat met behulp van epidemiologische gegevens sturing moet worden 
gegeven aan gericht onderzoek en gerichte maatregelen;

4. moedigt alle lidstaten aan actief deel te nemen aan de definiëring, ontwikkeling en 
uitvoering van een gezamenlijke onderzoeksagenda op het terrein van neurodegeneratieve 
aandoeningen, zodat de bestaande ongelijkheden op het vlak van diagnose en behandeling  
tussen en binnen lidstaten worden verkleind; benadrukt dat operationele 
standaardprocedures voor de beoordeling van ziektemarkers een sleutelrol bij de 
ontwikkeling van geneesmiddelen en een doeltreffender, met technologische middelen 
gesteunde verzorging van patiënten met Alzheimer zullen spelen;

                                               
1 Alzheimer Europe (2008) Dementia in Europe Yearbook 2008.
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5. wijst op het belang van een multidisciplinaire aanpak van de wijzen waarop de 
samenwerking en coördinatie op het gebied van het onderzoek op Europees niveau de 
kennis, diagnose, behandeling, preventie en het sociaal onderzoek naar het welzijn van 
patiënten en hun gezinnen en verzorgers kunnen verbeteren; is van mening dat 
vroegtijdige diagnose en onderzoek naar risicofactoren, alsmede criteria voor vroegtijdige 
diagnose van doorslaggevend belang zijn; is in dit verband van mening dat 
grensoverschrijdende samenwerking bij grootschalig epidemiologisch en klinisch 
onderzoek aanzienlijke meerwaarde oplevert;

6. verzoekt de lidstaten om een strategische onderzoeksagenda vast te stellen waarbij 
onderzoeksbehoeften en -doelstellingen voor de middellange tot lange termijn worden 
vastgesteld op het gebied van neurodegeneratieve ziekten, met name Alzheimer; is van 
mening dat de strategische onderzoeksagenda verder dient te worden ontwikkeld tot een 
implementatieplan waarin de prioriteiten en tijdschema's worden vastgesteld en de acties, 
instrumenten en middelen worden gespecificeerd die voor de uitvoering nodig zijn;

7. wijst op het belang van onderzoek naar het verband tussen het verouderingsproces en 
dementie en tussen dementie en depressiviteit bij ouderen; dringt er bij de lidstaten op aan 
onderzoeksprogramma's te stimuleren waarin een belangrijke plaats wordt ingeruimd voor 
keuzes en opvattingen van de patiënt;

8. dringt er bij de Commissie op aan richtsnoeren te ontwikkelen voor de opleiding van 
personeel dat, in welke hoedanigheid ook, werkt met Alzheimerpatiënten (medische en 
paramedische beroepen) en voor de opleiding van mantelzorgers om een deskundig en 
doeltreffend gebruik van de bestaande hulpbronnen te waarborgen;

9. onderstreept dat uit de recente vooruitgang in het onderzoek naar beeldapparatuur en 
biomarkers is gebleken dat de ziekte van Alzheimer ontstaat als gevolg van de afzetting in 
de hersenen van amyloid beta, een kleine neurotoxische proteïne;

10. onderstreept dat het belangrijk is dat de patiënten en hun families psychologische steun 
krijgen; onderstreept dat het van belang is de psychosociale benadering van het ouder 
worden te combineren met de resultaten van het medisch en biomedisch onderzoek;

11. moedigt de lidstaten aan diensten te ontwikkelen met als belangrijkste beginsel een zo 
groot mogelijke dekking en gelijke toegang voor iedereen, ten behoeve van mensen die 
aan dementie lijden, ongeacht hun leeftijd, geslacht, financiële situatie, handicap en 
woonplaats (stad of platteland);

12. moedigt de lidstaten aan voorlichtingscampagnes voor het grote publiek en voor 
specifieke groepen, zoals schoolkinderen, medewerkers in de gezondheidszorg en 
maatschappelijk werkers te ontwikkelen, waarin ervaringen met steunmaatregelen voor 
mantelzorgers, patiëntenverenigingen en niet-gouvernementele organisaties met elkaar 
vergeleken en uitgewisseld worden, door het bevorderen van publicatie en verspreiding 
van voorlichtingsbrochures betreffende de opleiding en organisatie van vrijwilligers en 
van juristen, psychologen en medewerkers in de gezondheidszorg in tehuizen en in de 
dagopvang, en door het bevorderen of oprichten van Alzheimerverenigingen waar de 
betrokkenen ervaringen kunnen uitwisselen;
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13. verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad, de Commissie en 
de regeringen en parlementen van de lidstaten.
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TOELICHTING

De mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad over een Europees 
initiatief op het gebied van de ziekte van Alzheimer en andere vormen van dementie is een 
fundamentele stap op weg naar concrete voorstellen voor een onderlinge afstemming van de 
thans bestaande, verschillende vormen van beleid en voor mogelijke oplossingen voor dit 
soort aandoeningen. Gebrekkig ingrijpen, de verschillen in aanpak in Europa en het bestaan 
van ongelijke voorwaarden voor de toegang tot zorg en behandeling van de ziekte zijn meer 
dan voldoende redenen ter rechtvaardiging van dit initiatief. Uitgaand van vier 
basisdoelstellingen - bevordering van een vroegtijdige diagnose en van de levenskwaliteit; 
verbetering van de epidemiologische kennis van de ziekte en coördinatie van bestaand 
onderzoek; steun voor de solidariteit tussen de lidstaten door het uitwisselen van beproefde 
praktijken; en, tot slot, eerbiediging van de rechten van mensen die aan een vorm van 
dementie lijden - stelt de Commissie een aantal maatregelen voor waarop in dit verslag wordt 
voortgeborduurd.  Ook aanvullende maatregelen worden voorgesteld die ervoor moeten 
zorgen dat de sociale dimensies van de ziekte en de gevolgen daarvan beter worden 
geïntegreerd. Bovendien wordt bijzondere aandacht geschonken aan werknemers in de 
gezondheidszorg en zorgverleners, aan de verbetering van de verschillende soorten van zorg, 
aan opleiding en steun voor families en andere personen die dagelijks strijd leveren met 
dementie.

De context

Overeenkomstig de door patiëntenverenigingen voorgelegde cijfers krijgen elk jaar 1,4 
miljoen burgers in Europa de een of andere vorm van dementie. Iedere 24 seconden wordt een 
nieuw geval gediagnosticeerd. Bijna een op de twintig 65-plussers en een op de vijf 80-
plussers lijdt aan dementie. Naar schatting 8 miljoen mensen tussen 30 en 99 jaar lijden aan 
neurodegeneratieve aandoeningen en wetenschappers gaan ervan uit dat dit aantal elke 20 jaar 
kan verdubbelen. 

De ziekte van Alzheimer is verantwoordelijk voor meer dan de helft van deze gevallen. 
Duidelijk is dat slechts 3% van de gediagnosticeerde gevallen hun diagnose langer dan 40 jaar 
heeft overleefd. Daar komt nog bij dat dat de nadruk moet worden gelegd op de ongelijkheden 
op het vlak van de toegant tot diagnose en behandeling die niet alleen tussen maar ook in 
landen nog altijd bestaan.

Op dit moment vormen neurodegeneratieve aandoeningen een van de belangrijkste oorzaken 
voor afhankelijkheid van ouderen en het aantal mensen dat daardoor getroffen wordt zal naar 
verwachting aanzienlijk stijgen. Dit feit wordt nog belangrijker als gelet wordt op de stijging 
van de gemiddelde levensverwachting  en de daling van de verhouding tussen actieven en 
gepensioneerden. 

Vele factoren die dementie kunnen veroorzaken zijn nog altijd niet bekend. Toch kan een 
aantal risicofactoren worden vastgesteld waardoor de kans op het krijgen van Alzheimer 



PE445.928v01-00 8/9 PR\827925NL.doc

NL

groter wordt. Deze risicofactoren zijn onder meer een hoge bloeddruk, hoge 
cholesterolgehalten en homocysteïne; lagere niveaus voor intellectuele stimulatie, sociale 
activiteiten en lichamelijke inspanning; obesitas en diabetes; en ernstig of herhaaldelijk 
hersenletsel. Uit recentere studies is gebleken dat de ziekte van Alzheimer kan ontstaan als 
gevolg van het neerslaan van neurotoxische proteïne in de hersenen. Het lijkt vast te staan dat 
dit niet vooral een erfelijke aandoening is omdat het aantal families, waar de ziekte genetisch 
bepaald is, erg klein is. Alzheimer is een ziekte die het gevolg is van een combinatie van vele 
verschillende factoren.

Vroegtijdige diagnose en prioriteit aan de preventie

De symptomen van de ziekte van Alzheimer worden vaak verward met gewone tekenen van 
veroudering. Ondanks de geboekte wetenschappelijke vooruitgang en het groeiende besef 
onder werknemers in de gezondheidszorg, is het aantal mensen bij wie Alzheimer in een licht 
of zelfs gevorderd stadium wordt vastgesteld, nog altijd zeer groot. Ook is bekend dat in de 
normale procedure voor de vaststelling van de ziekte andere voorwaarden worden uitgesloten. 
Het aantal mensen dat niet weet dat zij de ziekte hebben blijft hoog.

Essentieel is dat preventie centraal wordt gesteld in elke strategie en dat gestreefd wordt naar 
een zo vroeg mogelijke diagnose. 

De waardigheid van patiënten

De ziekte Alzheimer kan nog steeds niet worden genezen. De huidige behandelingen zijn 
gebaseerd op het gebruik van medicijnen waarmee geprobeerd wordt de symptomen in 
verband met de cognitieve en gedragsproblemen van patiënten te verminderen of te 
stabiliseren. De effecten kunnen worden vertraagd maar het is nog niet mogelijk het 
progressieve neuronale verlies te voorkomen. Daarom is het van wezenlijk belang dat naast de 
medicamenteuze behandeling meer andere maatregelen worden genomen waardoor het 
welzijn van de patiënten wordt verbeterd. Patiënten helpen om met de ziekte te leven en 
proberen hun zelfstandigheid te bewaren is dé manier om zo lang mogelijk waardig te kunnen 
leven. 

Ook al hebben patiënten dezelfde symptomen, toch kunnen de sociale en economische 
omstandigheden ervoor zorgen dat elke patiënt en zijn familie het ziekteproces op een zeer 
verschillende wijze ervaren. Het is bijvoorbeeld niet ongewoon dat een familielid van een 
patiënt zich gedwongen ziet zijn of haar werk op te geven om voor het familielid te zorgen.

Personen die door de ziekte zijn getroffen
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Personen die door de ziekte van Alzheimer of andere vormen van dementie zijn getroffen 
krijgen, net als hun familieleden of degenen met wie zij nauwe betrekkingen onderhouden, 
een sociaal stempel opgedrukt. 

Door veranderingen in gedrag en persoonlijkheid worden de personen die door de ziekte zijn 
getroffen steeds afhankelijker van andere mensen. Er zij op gewezen dat degenen die door de 
ziekte worden getroffen niet alleen de mensen zijn die zelf aan de ziekte lijden maar ook hun 
naasten en verzorgers. Deze mensen lijken in het thans overheersende stelsel op de tweede 
plaats te komen. Alleen als het complexe karakter van het leven met dementie wordt ingezien, 
kan een benadering worden gevonden die recht doet aan alle betrokkenen.

Structuur van het verslag 

De basisgedachte van dit verslag is een betere coördinatie tussen de lidstaten en een 
doeltreffender en meer op solidariteit gebaseerde benadering die gericht is op preventie en op 
de behandeling van mensen die aan dementie, met name Alzheimer, lijden en op de mensen 
uit hun omgeving, of dat nu werknemers in de gezondheidszorg, dienstverleners of 
familieleden zijn. Om een Europese strategie op dit vlak kans van slagen te geven, is het ook 
van wezenlijk belang dat de verschillende landen prioriteit geven aan de opstelling van 
nationale actieplannen.

Ook is het essentieel dat het accent wordt gelegd op vroegtijdige diagnose en preventie en op 
het vergaren en verwerken van epidemiologische gegevens over de ziekte. 

Wanneer deze fundamentele maatregelen zijn genomen, moeten de verschillende landen op 
elkaar afgestemde maatregelen nemen, variërend van onderzoek tot 
gezondheidszorgvoorzieningen. Belangrijk is dat hiaten worden gedicht die er nog altijd zijn 
op gebieden zoals beroepsopleiding, steun aan families (zowel op het vlak van de zorg als 
psychologische steun), en maatregelen om het publiek ervan bewust te maken wat het 
betekent om te leven met dementie. 

In een Europese strategie moet ook worden gestreefd naar diensten die een zo groot mogelijke 
zorgverlening waarborgen en naar gelijke voorwaarden betreffende toegang voor en 
behandeling van patiënten, ongeacht hun leeftijd, geslacht, inkomen of woonplaats.

Verbetering van de waardigheid van alle patiënten tijdens het verloop van hun ziekte en 
terugdringing van de bestaande ongelijkheden moeten ook prioritaire doelstellingen zijn. Deze 
keuze impliceert een grotere betrokkenheid van de actoren, van medische organisaties tot 
patiëntenverenigingen, omdat hun bijdrage essentieel zal zijn voor de samenhang van de 
inspanningen en de doeltreffendheid van de te nemen maatregelen.


