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Betreft: Verzoekschrift 1798/2012, ingediend door Kevin Scardifield (Britse 
nationaliteit), over de wereldwijde bewustmakingscampagne voor reflex 
sympathische dystrofie/complex regionaal pijnsyndroom

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener stelt voor een wereldwijde campagne op te zetten over reflex sympathische 
dystrofie/complex regionaal pijnsyndroom - de pijnlijkste ongeneesbare aandoening ter 
wereld. Hij beweert dat bij veel patiënten geen of de verkeerde diagnose wordt gesteld en dat 
dit meer aandacht in het openbaar, maar ook in professionele kringen (medici) verdient om 
mensen die lijden, te helpen. Hij stelt dat deze zeer pijnlijke ziekte in opkomst is onder de 
gehele bevolking.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 15 juli 2013. De Commissie is om inlichtingen verzocht (artikel 
202, lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 29 november 2013

Volgens artikel 168 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie 
"eerbiedigt het optreden van de Unie de verantwoordelijkheden van de lidstaten met 
betrekking tot de bepaling van hun gezondheidsbeleid, alsmede de organisatie en de 
verstrekking van gezondheidsdiensten en geneeskundige verzorging". De 
verantwoordelijkheden van de lidstaten omvatten het beheer van gezondheidsdiensten en 
geneeskundige verzorging, alsmede de allocatie van de daaraan toegewezen middelen.

De Commissie heeft geen specifiek beleid inzake reflex sympathische dystrofie/complex 
regionaal pijnsyndroom. Patiënten met reflex sympathische dystrofie/complex regionaal 
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pijnsyndroom zouden baat kunnen vinden bij maatregelen in het kader van een algemeen 
beleid inzake zeldzame ziekten, dat wordt uiteengezet in de mededeling van de Commissie 
van 11 november 2008 over zeldzame ziekten en in de aanbeveling van de Raad betreffende 
een optreden op het gebied van zeldzame ziekten (2009/C 151/02).

De sleutelfactor in de verbetering van de diagnostiek en de zorg op het gebied van zeldzame 
ziekten is het verstrekken en verspreiden van accurate informatie in een op de behoeften van 
gezondheidswerkers en patiënten afgestemde vorm. Daartoe steunt de Commissie het 
Orphanet-portaal, een wereldwijde databank die gegevens bevat over zeldzame ziekten; de 
gegevens hebben betrekking op meer dan 6 000 ziekten en zijn beschikbaar in 6 talen. Het 
doel van Orphanet is de diagnose, zorg en behandeling van patiënten met zeldzame ziekten te 
helpen verbeteren. De verzamelde en verspreide gegevens hebben betrekking op de biologie 
van ziekten, behandeling, expertisecentra, medische laboratoria, lopend onderzoek en 
patiëntenorganisaties.

Op 30 juli 2013 heeft de Commissie een deskundigengroep op het gebied van zeldzame 
ziekten opgericht. Deze deskundigengroep gaat de Commissie advies en expertise verstrekken 
bij het opstellen en ten uitvoer leggen van de activiteiten van de EU op het gebied van 
zeldzame ziekten en uitwisselingen van ervaringen, beleidsmaatregelen en praktijken tussen 
de lidstaten en de diverse betrokken partijen bevorderen.

Sinds het begin van de jaren negentig van de vorige eeuw is onderzoek naar zeldzame ziekten 
aan de orde gesteld als een van de prioriteiten op gezondheidsgebied in het kader van de 
kaderprogramma's voor onderzoek en technologische ontwikkeling van de EU. Over die 
periode is de financiering voor zeldzame ziekten op EU-niveau gestaag toegenomen. In het 
kader van het huidige kaderprogramma, KP7, zijn bijna 100 projecten met betrekking tot 
zeldzame ziekten gefinancierd met een totale bijdrage van de EU van bijna 500 miljoen euro. 
De door de EU gefinancierde onderzoeksprojecten op het gebied van zeldzame ziekten 
hebben een wezenlijke bijdrage geleverd aan de verbreding van de kennis op het gebied van 
zeldzame ziekten en zullen uiteindelijk leiden tot betere diagnostische methoden, nieuwe 
behandelingen en betere zorg- en preventiestrategieën voor zeldzame ziekten. 

De Commissie is geen lid van de WHO en kan de WHO niet machtigen tot het instellen van 
nieuwe comités en/of financieringsprogramma's. Dergelijke beslissingen worden genomen 
door de World Health Assembly (Algemene Vergadering van de WHO) op basis van 
voorstellen van lidstaten van de WHO. De Commissie heeft binnen de Assembly het statuut 
van waarnemer. Hetzelfde geldt voor de VN.

Conclusie

De organisatie van de stelsels voor de gezondheidszorg, met inbegrip van de opleiding van 
gezondheidswerkers, valt onder de verantwoordelijkheid van de lidstaten. De Commissie stelt 
voor om de deskundigengroep op het gebied van zeldzame ziekten van de Commissie vragen 
te stellen om na te gaan of er behoefte is aan gecoördineerde actie op Europees niveau, met 
name voor reflex sympathische dystrofie/complex regionaal pijnsyndroom.
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Ook in het kader van het volgende kaderprogramma voor onderzoek en innovatie, Horizon 
2020, en het programma Gezondheid voor groei, dat in 2014 van start zou gaan, blijft de 
Commissie zich inzetten om het onderzoek naar zeldzame ziekten te ondersteunen.

De Commissie kan de WHO en de VN niet machtigen tot het instellen van nieuwe comités 
en/of financieringsprogramma's.


