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ONTWERPRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het verslag van de Commissie aan de Raad op basis van de verslagen van de 
lidstaten over de uitvoering van Aanbeveling (2009/C 151/01) van de Raad betreffende 
patiëntveiligheid, met inbegrip van de preventie en bestrijding van zorginfecties
(2013/2022(INI))

Het Europees Parlement,

– gezien de verklaring van Luxemburg inzake patiëntveiligheid van 5 april 2005,

– gezien zijn wetgevingsvoorstel van 23 april 2009 over het voorstel voor een aanbeveling 
van de Raad betreffende patiëntveiligheid, met inbegrip van de preventie en bestrijding 
van zorginfecties,

– gezien de aanbeveling van de Raad van 9 juni 2009 betreffende patiëntveiligheid, met 
inbegrip van de preventie en bestrijding van zorginfecties,

– gezien het verslag van november 2012 van de Commissie aan de Raad op basis van de 
verslagen van de lidstaten over de uitvoering van de aanbeveling van de Raad betreffende 
patiëntveiligheid, met inbegrip van de preventie en bestrijding van zorginfecties,

– gezien artikel 48 van zijn Reglement,

– gezien het verslag van de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en 
voedselveiligheid, het advies van de Commissie werkgelegenheid en sociale zaken (A7-
0000/2013),

Algemene opmerkingen

A. overwegende dat de patiëntveiligheid1 een aspect is van de algehele kwaliteit van de 
gezondheidszorg;

B. gezien het, tot dusver beperkte, maar constant toenemende aantal gegevens over de 
prevalentie en incidentie van ongewenste voorvallen2 in de gezondheidssystemen van 
de lidstaten van de Europese Unie;

C. overwegende dat meest voorkomende ongewenste zorggerelateerde voorvallen de 
vorm aannemen van zorginfecties (zorginfecties)3, bijwerkingen van medicijnen en 
complicaties tijdens of na de operatie;

                                               
1 Gedefinieerd door de WHO als het gevrijwaard blijven, voor een patiënt, van onnodige schade of potentiële 
schade in verband met medische zorg .
2 Een ongewenst voorval wordt gedefinieerd als een incident dat schadelijk is voor de patiënt.
3 Voor dit rapport wordt zorginfecties gedefinieerd als een infectie die optreedt tijdens of na een medische 
behandeling (diagnostisch, therapeutisch of preventief) van een patiënt, die niet aanwezig was, noch in de vorm 
van incubatie aan het begin van de behandeling. Infectieuze micro-organismen (bacteriën, schimmels, virussen, 
parasieten en andere besmettelijke agentia) die voorkomen bij zorginfecties kunnen afkomstig zijn van de patiënt 
zelf (endogene infectie) van een van zijn natuurlijke reservoirs (ingewanden, huid, enz.) of vanuit het milieu 
(exogeen of kruisbesmetting). De zorginfecties omvatten alle infecties die horen bij het gezondheidsysteem of de 
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D. overwegende dat naar schatting 8-12% van de patiënten in de Europese Unie te maken 
hebben met ongewenste voorvallen in verband met de zorg die hen wordt verleend, 
hetzij zorginfecties, hetzij behandelingsfouten, chirurgische fouten, problemen met 
defecte medische apparatuur, diagnostische fouten of het niet-uitvoeren van een 
ingreep na medische onderzoeken;

E. overwegende dat sommige ongewenste voorvallen gerelateerd zijn aan de inherente 
risico's van noodzakelijke ingrepen of medicijnen, maar dat andere worden 
veroorzaakt door medische fouten en lacunes, of fouten in de zorgketen die kunnen 
worden vermeden;

F. overwegende dat oudere patiënten, patiënten met een verzwakt immuunsysteem en 
met chronische ziekten, in het bijzonder chronische degeneratieve ziekten, een groep 
vormen die bijzonder kwetsbaar is voor ongewenste zorggerelateerde voorvallen;

G. overwegende dat volgens artikel 168 van het Verdrag het optreden van de Europese 
Unie, dat een aanvulling vormt op het nationale beleid, gericht dient te zijn op 
verbetering van de volksgezondheid, preventie van ziekten en aandoeningen bij de 
mens en het wegnemen van bronnen van gevaar voor de fysieke en mentale
gezondheid;

H. overwegende dat zorginfecties, die gemiddeld 5% van de patiënten in ziekenhuizen 
treffen, een belangrijk probleem zijn voor de volksgezondheid in de landen van de 
Europese Unie, en niet alleen een ernstig probleem op het gebied van de 
volksgezondheid betekenen maar ook een zware economische belasting voor de 
beperkte middelen in de gezondheidszorg;

I. overwegende dat zorginfecties kunnen optreden als gevolg van een verblijf in een 
zorginstelling of tijdens elke vorm van zorgverlening, ook thuis (met name door 
besmetting van instrumenten of medische hulpmiddelen);

J. overwegende dat een gebrek aan naleving van de elementaire voorzorgsmaatregelen
ten aanzien van de hygiëne voor de mens, bijvoorbeeld in zorginstellingen, en ook 
thuis, vaak leidt tot een verhoogde verspreiding van ziekteverwekkers, met name van 
die welke resistent zijn tegen antimicrobiële middelen;

K. voorts overwegende dat de toenemende mobiliteit van burgers binnen de Europese 
gezondheidssystemen en tussen die systemen, alsmede de mogelijkheid om een 
medische behandeling buiten hun eigen land te ontvangen de snelle verspreiding van 
resistente micro-organismen van de ene naar de lidstaat bevordert;

Uitvoering van de aanbevelingen van de Raad: opmerkelijke vooruitgang en verbeteringen 
die nog gerealiseerd moeten worden

                                                                                                                                                  
verschillende zorgtrajecten. Zij omvatten nosocomiale infecties (opgelopen in zorginstellingen, tijdens een 
ziekenhuisopname of ambulante zorg) en infecties opgelopen tijdens zorg verleend buiten zorgvoorzieningen, in 
gemeenschapsfaciliteiten (zoals wooninstellingen voor lang en middellang verblijf voor afhankelijke ouderen, 
enz..) of thuis.
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1. is verheugd over de maatregelen die in de lidstaten zijn genomen, die in de eerste plaats 
gericht zijn op de verbetering van de algemene patiëntveiligheid en het terugdringen 
van zorginfecties;

2. juicht het werk toe van de Europese Commissie op het gebied van de algemene 
patiëntveiligheid, namelijk de bevordering van het wederzijds leren van ervaringen 
tussen de lidstaten en het voorstellen van gemeenschappelijke definities en 
terminologie voor patiëntveiligheid;

3. betreurt dat er tot dusver geen classificatie voor patiëntveiligheid (om de factoren met 
betrekking tot de patiëntveiligheid vast te stellen, inzichtelijk te maken en te analyseren 
en zo het onderwijs en verbetering van systemen te bevorderen) is voorgesteld door de 
Europese Unie;

4. betreurt dat tot dusver te weinig lidstaten

– maatregelen hebben genomen om in zorginstellingen de voorlichting van de 
patiënt over zorginfecties te verbeteren;

– onderzoek naar zorginfecties steunen;

5. is verheugd over het werk van de Europese Commissie en de coördinatie- en 
toezichtswerkzaamheden van het Europees Centrum voor ziektepreventie en -
bestrijding (ECDC) op het gebied van preventie en bestrijding van zorginfecties;

6. verzoekt de lidstaten hun inspanningen voort te zetten om meer vergelijkbare 
indicatoren over patiëntveiligheid in alle lidstaten te verzamelen;

7. verzoekt de lidstaten de bilaterale en multilaterale samenwerking op het gebied van 
patiëntveiligheid op nationaal en/of regionaal niveau voort te zetten en te intensiveren;

Verbetering van de patiëntveiligheid in Europa, en voorkoming en bestrijding van 
zorggerelateerde infecties: algemene aanbevelingen

8. beveelt aan dat de patiëntveiligheid, en in het bijzonder de preventie en bestrijding van 
zorginfecties, een prominente plaats krijgt op de politieke agenda van de Europese 
Unie, alsmede op nationaal niveau en op regionaal en lokaal niveau in de lidstaten;

a) Maatregelen om de algemene patiëntveiligheid te verbeteren

9. moedigt de lidstaten aan hun inspanningen ter verbetering van de patiëntveiligheid 
voort te zetten en om nieuwe acties op te zetten, wanneer zij dit nog niet hebben 
gedaan, om volledig gevolg te geven aan de aanbevelingen van de Raad;

10. spoort de lidstaten in het bijzonder aan de volgende maatregelen in te voeren of te 
versterken, indien ze reeds bestaan:
– maatregelen ter verbetering van de kennis onder de burgers van initiatieven met 

betrekking tot patiëntveiligheid en ter vergroting van de zeggenschap van de 
burgers op dit gebied;
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– maatregelen ten aanzien van onderwijs en opleiding van het personeel in de 
gezondheidszorg over patiëntveiligheid; 

– grensoverschrijdende acties op het gebied van patiëntveiligheid;
– maatregelen ter stimulering van het onderzoek over patiëntveiligheid;

11. moedigt de lidstaten aan om een systeem voor het melden van ongewenste voorvallen 
in te voeren of te versterken zo dit al bestaat, zodat er bij een tekortkoming in de 
zorgketen vastgesteld kan worden wie verantwoordelijk is, en lering uit deze 
tekortkomingen kan worden getrokken;

12. moedigt de Commissie aan kerninitiatieven te onderzoeken, en in het bijzonder na te 
gaan of een grotere participatie van regionale en lokale overheden een adequate 
oplossing kan zijn om de effectiviteit van de uitgevoerde acties en beslissingen te 
verzekeren;

13. verzoekt de Commissie om de vraag naar de invoering van een databank van beste 
praktijken ter heroverwegen om de uitwisseling hierover tussen de lidstaten te 
bevorderen;

14. moedigt de lidstaten aan alle relevante statistische instrumenten te gebruiken om 
ongewenste voorvallen te beschrijven en te analyseren;

15. verzoekt de lidstaten om een evidence-based benadering van data te bevorderen en in 
het bijzonder om op grond van casestudies en feedback op ervaringen, 
gemeenschappelijke richtsnoeren voor alle lidstaten vast te stellen;

b) Acties om zorginfecties terug te dringen

16. moedigt de lidstaten aan hun inspanningen voort te zetten en verdere maatregelen te 
nemen om zorginfecties terug te dringen - zo dit nog niet gedaan is om volledig gevolg 
te geven aan de aanbevelingen van de Raad, met name wat betreft:

– preventie van zorginfecties, zowel in zorginstellingen als extramuraal;
– verbetering van de voorlichting aan patiënten door zorginstellingen, maar ook 

buiten deze instellingen;
– ondersteuning van onderzoek naar de preventie en de bestrijding van zorginfecties;

17. moedigt de Europese Commissie aan om de mogelijkheid van 
partnerschapsovereenkomsten tussen de Commissie en de lidstaten individueel of 
rechtstreeks tussen de lidstaten te onderzoeken, met als doel problemen met 
zorginfecties in ziekenhuizen, maar ook in de context van de thuiszorg te voorkomen 
en te onderzoeken;

Verbetering van de patiëntveiligheid in Europa, en voorkoming en bestrijding van 
zorggerelateerde infecties: concrete opties en aanbevelingen
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a) Preventie

18. verzoekt de lidstaten om te zorgen voor voldoende personele, financiële en 
technologische middelen zodat de verleende intramurale of extramurale zorg van de 
hoogst mogelijke kwaliteit is, en verzoekt hen in het bijzonder op het moment van de 
algemene beschouwing van de uitgaven niet te snoeien in het budget voor 
patiëntveiligheid, die een van de belangrijkste uitdagingen is in de Europese 
zorgsystemen;

19. verzoekt de lidstaten en de Commissie bijvoorbeeld door bewustmakingscampagnes 
algemene goede praktijken te bevorderen, in het bijzonder met betrekking tot hygiëne 
(handhygiëne, sterilisatie van instrumenten, enz..) in ziekenhuizen, maar ook 
daarbuiten (met name voor patiënten en hun familie);

20. verzoekt de lidstaten om specifieke veiligheidsprotocollen op te stellen voor 
chronische degeneratieve en invaliderende ziekten, waarbij blijvende ondersteuning 
buiten het ziekenhuis (in instellingen voor lang en middellang verblijf, maar ook thuis) 
nodig is;

21. verzoekt de lidstaten om de meest geavanceerde technologische middelen die er zijn te 
gebruiken om een optimale veiligheid van de patiënt te waarborgen, en met name het 
gebruik van een persoonlijk elektronisch dossier met alle relevante informatie over de 
patiënt, en in het bijzonder zijn medische antecedenten, algemeen in te voeren;

22. wijst erop dat in het kader van zorgverlening thuis:

- de toestand van de patiënt (met name ouderen en mensen met beperkte 
mobiliteit) die naar huis terugkeert na een ziekenhuisopname, op het moment 
van ontslag uit het ziekenhuis grondig geëvalueerd moet worden, met name om 
het risico van een val te beoordelen en te voorkomen;

- de patiënt en zijn verzorgers goed geïnformeerd moeten worden, met name 
over aspecten in verband met hygiëne en de naleving van procedures en 
geneesmiddelenvoorschriften;

- het gebruik van medisch materiaal voor eenmalig gebruik zoveel mogelijk 
moet worden bevorderd;

b) Communicatie, onderwijs en opleiding

23. verzoekt de lidstaten om specifieke voorlichtingscampagnes en opleiding over 
zorginfecties, niet alleen voor werkers in de gezondheidszorg (artsen, 
verpleegkundigen, assistenten, etc...), maar bijvoorbeeld ook voor mantelzorgers en de 
thuiszorg op te zetten;

c) Rechten van de patiënt 

24. verzoekt de lidstaten om op lokaal niveau een instantie of contactpersoon aan te wijzen 
die verantwoordelijk is voor het verstrekken van informatie en gegevens over 
patiëntveiligheid;

25. verzoekt de lidstaten om patiënten informatie te verstrekken over de risico's, de mate 
van veiligheid en de getroffen maatregelen om ongewenste zorggerelateerde voorvallen 
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te voorkomen, zodat de patiënt zijn geïnformeerde instemming met de voorgestelde 
behandeling kan geven en meer in het algemeen informatie over patiëntveiligheid kan 
verkrijgen, en verzoekt hen patiënten in te lichten over klachtenprocedures en het recht 
op beroep in geval van ongewenste zorggerelateerde voorvallen;

26. spoort de lidstaten en de regionale en lokale overheden aan gevallen van ongewenste 
zorggerelateerde voorvallen voor zover mogelijk bij voorkeur aan te pakken via 
bemiddeling; 

27. spoort aan tot de invoering van vergoedingssystemen (met name voor 
schadeloosstelling in het geval van ongewenste zorggerelateerde voorvallen) die op 
EU-niveau zijn geharmoniseerd;

d) Diagnose en vervolgmaatregelen

28. verzoekt de lidstaten meldingen en doorgifte van informatie over patiëntveiligheid, 
zowel van verzorgend personeel als van patiënten en hun naasten, aan te moedigen en 
te stimuleren;

29. moedigt de lidstaten aan gestandaardiseerde criteria vast te stellen voor de identificatie 
van de verschillende plaatsen van zorginfecties (met inbegrip van extramurale 
structuren) en hun inspanningen voort te zetten om vergelijkbare bijgewerkte gegevens 
over algemene patiëntveiligheid en zorginfecties te verzamelen;

30. verzoekt met name de lidstaten die nationale ad-hoconderzoeken op basis van een 
geharmoniseerde methode, ontwikkeld door het ECDC, uitvoeren naar de prevalentie 
van zorginfecties, regelmatig dergelijk onderzoek te herhalen, en spoort de lidstaten 
die geen nationale ad-hoconderzoeken op basis van een geharmoniseerde methode, 
ontwikkeld door het ECDC, uitvoeren naar de prevalentie van zorginfecties, om 
dergelijke onderzoeken te implementeren;

31. pleit voor de oprichting op regionaal of lokaal niveau van werkgroepen over specifieke 
vraagstukken inzake patiëntveiligheid; noemt als voorbeeld de oprichting van 
specifieke werkgroepen over preventie van ongevallen bij ouderen, over vermindering 
van risico's bij operaties, of het terugdringen van risico's op medicatiefouten;

e) Europese en internationale samenwerking

32. verzoekt de lidstaten en de Commissie om de samenwerking met onder meer de WHO 
en de OESO te versterken, met het oog op standaardisatie van metingen, definities en 
terminologie en indicatoren voor patiëntveiligheid;

33. verzoekt de lidstaten om eventueel bestaande standaarden voor goede praktijken 
inzake patiëntveiligheid in het algemeen met elkaar uit te wisselen, en met name 
standaarden voor goede praktijken inzake preventie en bestrijding van zorginfecties en 
overdracht van multiresistente bacteriën;

34.  steunt het ECDC in zijn inspanningen om de monitoring van zorginfecties te 
ondersteunen en te standaardiseren, en vraagt het centrum in het bijzonder de 
ontwikkeling van indicatoren voor infrastructuren en praktijken voort te zetten;

35. verzoekt de lidstaten om een gemeenschappelijke databank voor de verzameling van 
informatie over ongewenste zorggerelateerde voorvallen op te zetten en tevens alle 
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systemen voor gegevensverzameling op dit gebied (inclusief op basis van de 
vertrouwelijke verklaringen) te stimuleren;

f) Toezicht en rapportage

36. spoort de lidstaten en de Europese Commissie aan om het toezicht op de uitvoering 
van de aanbeveling over patiëntveiligheid, waaronder preventie en bestrijding van 
zorginfecties, met nog minstens twee jaar te verlengen;

37. moedigt de lidstaten aan hun samenwerking met het ECDC op het gebied van 
preventie en bestrijding van zorginfecties te versterken; spoort met name de nationale 
autoriteiten aan regelmatig een beroep te doen op het ECDC voor het uitvoeren van 
plaatselijke audits en de door het ECDC toegestuurde verslagen te publiceren, en 
benadrukt in dit verband dat er in het kader van de toekomstige financiële 
vooruitzichten gezorgd moet worden voor toereikende en duurzame financiering van 
het ECDC zodat het zijn coördinatie- en toezichtstaken naar behoren kan vervullen;

38. verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad, de Commissie 
en de regeringen van de lidstaten.



PE510.691v02-00 10/13 PR\937476NL.doc

NL

TOELICHTING

Patiëntveiligheid: een belangrijke uitdaging voor de Europese Unie op het gebied van de 
volksgezondheid 

De toegang tot veilige gezondheidszorg is de hoeksteen van een goed systeem voor 
gezondheidszorg. Tegelijk is het een erkend fundamenteel recht, waaraan de Europese Unie, 
haar instellingen en de Europese burgers veel waarde hechten. Daarom mogen patiënten ook 
verwachten dat alles in het werk worden gesteld om hun veiligheid te garanderen.

De gezondheidssector is een sector met een hoog risico aangezien ongewenste voorvallen in 
verband met de behandeling (en niet de behandelde aandoening) kunnen leiden tot ernstige 
verwondingen, complicaties of pijnklachten, en zelfs het overlijden van de behandelde 
patiënt. Weliswaar zijn sommige ongewenste voorvallen gerelateerd aan de inherente risico's 
van noodzakelijke ingrepen of medicijnen, maar andere worden veroorzaakt door medische 
fouten en lacunes, of fouten in de zorgketen die kunnen worden vermeden.
Naar schatting tussen de 30 en 40% van de zorggerelateerde ongewenste voorvallen, zowel 
intramuraal als extramuraal, kunnen worden voorkomen. Tot deze ongewenste voorvallen 
horen ook zorginfecties. Volgens schattingen wordt gemiddeld 5% van de patiënten in 
ziekenhuizen, ofwel 4,1 miljoen mensen per jaar in de Europese Unie, door zorginfecties 
getroffen, en komen 37 000 patiënten als direct gevolg hiervan te overlijden. In ten minste 
20% van de gevallen zouden de zorginfecties voorkomen kunnen worden. Ouderen en mensen 
met een verzwakt immuunsysteem zijn bijzonder kwetsbaar voor dergelijke infecties, en de 
ontwikkeling van resistentie tegen antibiotica bemoeilijkt vaak de bestrijding.

De patiëntveiligheid draagt in de eerste plaats bij tot verbetering van de levenskwaliteit. 
Tegelijk legt de schade die patiënten wordt berokkend door zorggerelateerde ongewenste 
voorvallen een zware last op de samenleving, die nog zwaarder weegt in tijden van 
economische crisis. Zo neemt de prevalentie van Clostridium difficile-infecties, die ongeveer 
5% van alle zorginfecties in Europa vertegenwoordigen en de oorzaak zouden zijn van 2% 
van de heropnames in het ziekenhuis, in een aantal lidstaten toe en wordt de financiële impact 
op de zorgstelsels in Europa geschat op 3,7 miljoen EUR in 2013. Investeringen in 
patiëntveiligheid hebben dus niet alleen duidelijke voordelen voor de patiënt maar vormen 
ook een potentiële bron van besparingen. Prioriteit voor patiëntveiligheid leidt ook tot 
vermindering van de kosten voor behandeling van patiënten die zijn getroffen door 
zorggerelateerde ongewenste voorvallen en zo tot een beter gebruik van de financiële en 
personele middelen. Voor de verwezenlijking van deze doelen kan de cultuur van 
patiëntveiligheid op verschillende manieren aanmerkelijk worden verbeterd.

Samenvatting van de aanbeveling van de Raad inzake patiëntveiligheid en de 
preventie en bestrijding van zorginfecties

In zijn aanbeveling (2009/C 151/01) van 9 juni 2009, noemt de Raad een aantal uit te voeren 
maatregelen ter verbetering van de patiëntveiligheid in de Europese Unie.

a) In het eerste hoofdstuk van de aanbeveling over de patiëntveiligheid in het algemeen, 
worden de lidstaten verzocht om een reeks maatregelen te nemen om schade voor de 
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patiënt in verband met verstrekte zorg zoveel mogelijk te beperken. De aanbevolen 
maatregelen betreffen met name:
– de totstandbrenging en ontwikkeling van nationaal beleid en nationale 

programma’s voor patiëntveiligheid,
– bevordering van de zeggenschap van de patiënt,
– de invoering van meldings- en leersystemen voor ongewenste voorvallen, waarmee 

lering kan worden getrokken uit tekortkomingen, en die niet sanctionerend van 
aard zijn, 

– de bevordering van onderwijs en opleiding op het gebied van patiëntveiligheid 
voor personeel in de gezondheidszorg; 

– de ontwikkeling van onderzoek op dit terrein.
In de aanbeveling wordt de lidstaten aanbevolen kennis, ervaring en beste praktijken uit te 
wisselen en de patiëntveiligheid op EU-niveau te classificeren en te meten, in gecoördineerde 
samenwerking met elkaar en met de Commissie en andere Europese en internationale 
organisaties.

b) Het tweede hoofdstuk betreft de preventie en bestrijding van zorginfecties. De lidstaten 
werden verzocht op het juiste niveau een strategie voor de preventie en bestrijding van 
zorginfecties goed te keuren en ten uitvoer te brengen. In het kader van deze strategie 
worden specifieke preventie- en bestrijdingsmaatregelen aanbevolen op nationaal en 
regionaal niveau, maar ook binnen de zorginstellingen (met name de opzet van actieve 
surveillancesystemen op het niveau van de lidstaten en op het niveau van de 
zorginstellingen, de opstelling en verspreiding van richtsnoeren, de invoering van 
programma's voor opleiding en scholing van gezondheidswerkers, betere voorlichting 
van patiënten en ondersteuning van onderzoek).

Maatregelen in vervolg op de aanbeveling van de Raad inzake patiëntveiligheid en de 
preventie en bestrijding van zorginfecties: een eerste balans 

De Commissie heeft in november 2012, op basis van de verslagen van de lidstaten, een balans 
gepresenteerd van de maatregelen die zijn genomen in vervolg op de aanbeveling. 
De meeste landen hebben verklaard dat zij een aantal van de aanbevolen maatregelen hebben 
genomen:

– de meeste lidstaten hebben patiëntveiligheid als prioriteit in hun gezondheidsbeleid 
opgenomen;

– de meeste lidstaten hebben op het gebied van opleiding en scholing over 
patiëntveiligheid maatregelen genomen in zorginstellingen;

– de meldingssystemen die zijn opgezet gaven de mogelijkheid lering te trekken uit 
bestaande tekortkomingen en werden sterk verbeterd, maar zijn nog steeds voor 
verbetering vatbaar;

– vooral in ziekenhuizen zijn belangrijke inspanningen gedaan op het gebied van 
zeggenschap van de patiënt;

– uit het verslag blijkt dat er in alle lidstaten nationale onderzoeksprogramma's over 
patiëntveiligheid zijn ingesteld;

–  de meeste lidstaten hebben verschillende maatregelen ter voorkoming en 
bestrijding van zorginfecties samengevoegd via intersectorale mechanismen, 
meestal in coördinatie met een strategie voor het verstandig gebruik van 
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antimicrobiële stoffen in menselijke geneeskunde en/of strategieën inzake 
patiëntveiligheid.

Daarnaast zijn er maatregelen genomen op Europees niveau, zoals de financiering van 
verschillende initiatieven, met name in het kader van het programma van de Europese Unie op 
het gebied van gezondheid en het zevende kaderprogramma voor onderzoek (voor in totaal 16 
miljoen euro).

Uit de verslagen van de lidstaten en de samenvattingen van de Commissie blijkt dat ondanks 
de vooruitgang die is geboekt sinds 2009, er nog steeds verbeteringen mogelijk zijn. 

Standpunt van de rapporteur en samenvatting van zijn voornaamste aanbevelingen 

De rapporteur merkt op dat bepaalde door de Raad aanbevolen maatregelen ter verbetering 
van de patiëntveiligheid in de lidstaten tot dusver slechts door een beperkt aantal lidstaten zijn 
uitgevoerd. Er zijn nog steeds verbeteringen mogelijk, zowel in de intramurale als in de 
extramurale zorg, met name op het gebied van zeggenschap van de patiënt, onderwijs van 
gezondheidswerkers en zorgverleners in de breedste zin. Verder moeten de inspanningen voor 
invoering van Europese classificaties op het gebied van patiëntveiligheid en van Europese 
richtsnoeren inzake patiëntveiligheid worden voortgezet. Daarnaast merkt de rapporteur op 
dat meer in het bijzonder bepaalde door de Raad aanbevolen maatregelen ter voorkoming en 
bestrijding van zorginfecties in de lidstaten tot dusver slechts door een beperkt aantal landen 
zijn uitgevoerd, en dat er verbeteringen mogelijk zijn, met name op het gebied van de 
patiëntvoorlichting en eveneens in ondersteuning van onderzoek over preventie en bestrijding 
van zorginfecties.

Hij moedigt de lidstaten vooral aan om maatregelen te nemen (of te versterken waar deze al 
bestaan) ter bevordering van de zeggenschap van burgers inzake patiëntveiligheid en 
preventie en bestrijding van zorginfecties, maatregelen op het gebied van onderwijs en 
scholing van personeel in de gezondheidszorg evenals van patiënten en hun verzorgers, 
grensoverschrijdende maatregelen en maatregelen ter bevordering van onderzoek over 
patiëntveiligheid en zorginfecties. Hij verzoekt de lidstaten om hun inspanningen voort te 
zetten op het gebied van harmonisatie van classificaties en verzameling van vergelijkbare 
indicatoren. Hij spoort de lidstaten en de regionale en lokale overheden aan gevallen van 
zorggerelateerde ongewenste voorvallen voor zover mogelijk bij voorkeur via bemiddeling 
aan te pakken en moedigt de invoering van op EU-niveau geharmoniseerde systemen voor 
schadeloosstelling aan. 

In de context van de vergrijzing in Europa en de zorgwekkende ontwikkeling van 
antimicrobiële resistentie, wil de rapporteur benadrukken dat de patiëntveiligheid, en in het 
bijzonder de preventie en bestrijding van zorginfecties een prominente plaats op de politieke 
agenda van de EU, alsook op nationaal, regionaal en lokaal niveau moet innemen. Hij wijst 
met name op de noodzaak voor de lidstaten om voldoende middelen, en met name 
begrotingsmiddelen, uit te trekken voor patiëntveiligheid. In het kader van de preventie en 
bestrijding van zorginfecties wijst hij op de meerwaarde die het ECDC biedt met zijn 
activiteiten op het gebied van coördinatie en toezicht, en benadrukt de noodzaak om in het 
kader van de toekomstige financiële vooruitzichten te zorgen voor voldoende en duurzame 
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financiering van het ECDC, zodat het zijn coördinatie- en toezichtstaken naar behoren kan 
uitvoeren.

In de aanbeveling van de Raad wordt de Commissie verzocht na te gaan in hoeverre de 
voorgestelde maatregelen effectief zijn. Aangezien sommige acties pas onlangs zijn gestart of 
nog niet zijn geïmplementeerd, steunt de rapporteur het voorstel om in juni 2014 een tweede 
voortgangsverslag op te stellen.


