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Verzoekschrift 998/2006, ingediend door Carles Riquelme Felip (Spaanse nationaliteit), 
over regionale steun voor multiple-sclerosepatiënten

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener uit zijn bezorgdheid over de verschillen tussen Catalonië en de overige autonome 
regio's in Spanje met betrekking tot fondsen voor multiple-sclerosepatiënten en wil dat de EU 
maatregelen neemt om ervoor te zorgen dat er met betrekking tot de toekenning van steun 
convergentie ontstaat tussen lidstaten en regio's.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 14 mei 2007. De Commissie is om inlichtingen verzocht (artikel 
192, lid 4 van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 27 juli 2007

De Commissie is op de hoogte van de verschillen die op zowel nationaal als regionaal niveau 
bestaan tussen de lidstaten betreffende de behandelingsmogelijkheden en de 
vergoedingsvoorwaarden voor een aantal aandoeningen en ziekten, waaronder multiple 
sclerose (MS). De lidstaten zijn echter zelf hoofdzakelijk verantwoordelijk voor de 
organisatie en de financiering van het gezondheidsstelsel en de medische verzorging. Het is 
daarom aan de lidstaten om te beoordelen of hieromtrent actie dient te worden ondernomen.

In december 2003 gaf het Europees Parlement zijn goedkeuring aan een verslag dat was 
gebaseerd op een verzoekschrift, ingediend door mevrouw L.M., een Brits staatsburger, die 
lijdt aan MS. Dit verslag werd gepresenteerd door de Finse rapporteur van het EP, Uma 
Aaltonen (die zelf ook lijdt aan MS). In het verslag werd benadrukt dat MS mensen treft die 
in de kracht van hun leven zijn (in tegenstelling tot bijna alle andere slopende ziekten die 
mensen in vergelijkbare aantallen treffen), terwijl de meeste jonge gezinnen en 
carrièremogelijkheden hebben. In het verslag lag ook de nadruk op de grote mate waarin de 
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behandelingswijzen voor mensen die lijden aan deze ziekte binnen de gehele EU uiteenlopen.

Met het oog op de tenuitvoerlegging van de conclusies van het EP-verslag lanceerde het
European Multiple Sclerosis Platform (EMSP), een niet-gouvernementele organisatie die de
inspanningen van 32 nationale MS-verenigingen coördineert, de ‘Europese gedragscode voor 
eerbiediging van de rechten en levenskwaliteit van MS-patiënten’.

De Commissie onderneemt nu actie op de hoofdgebieden die aan bod komen in het voorstel 
voor een ‘Gedragscode voor eerbiediging van de rechten en levenskwaliteit van MS-
patiënten’. De Commissie nam deel aan de recentelijk gehouden Eerste Europese Conferentie 
over MS (29 en 30 mei 2007). Deze conferentie werd, onder leiding van het EMSP, 
georganiseerd in het kader van het project “Multiple Sclerose – the information dividend” dat 
onderdeel vormde van het volksgezondheidsprogramma van 2006. 

Op het gebied van gelijke rechten en de toegang tot behandeling, therapieën en diensten bij 
het omgaan met multiple sclerose ontwikkelt de Commissie een communautair kader voor 
veilige, hoogwaardige en efficiënte gezondheidsdiensten, door de samenwerking tussen de 
lidstaten te versterken. Binnen dit kader wordt een voortdurende inspanning geleverd om 
referentienetwerken voor ziekten te creëren, waardoor de uitwisseling van kennis en beste 
praktijken mogelijk wordt om zo gelijke rechten voor patiënten te garanderen.

Op het gebied van een gezamenlijke agenda inzake onderzoek naar multiple sclerose bevat het 
zevende kaderprogramma samenwerkingsactiviteiten met betrekking tot “onderzoek naar de 
hersenen en hersenziekten, ontwikkeling en veroudering van de mens”, met daarbij een 
speciale nadruk op het omzetten van elementaire ontdekkingen naar klinische toepassingen. 
Als eerste werd een onderwerp over de interactie tussen neuron-glia op het gebied van 
gezondheid en ziekte aangedragen als zijnde van direct belang voor de 
onderzoeksgemeenschap op het gebied van MS. Binnen het kader van de voorgaande 
programma’s KP5 en KP6 financierde de Commissie 18 MS-projecten, waarvan het grootste 
in KP6 ten bedrage van 11,4 mln EUR, gericht op neurobeschermende strategieën voor 
multiple sclerose, genaamd “NeuroproMiSe”.

De Commissie is voornemens met de lidstaten een voorstel te bespreken voor een grote 
Europese consensusconferentie over neurodegeneratieve ziekten (waaronder multiple 
sclerose) die plaats zou vinden in 2009 of 2010. Gebaseerd op de conclusies die worden 
ondersteund door publieke en particuliere belanghebbenden bij deze conferentie zal de 
Commissie in staat zijn een mededeling of een ander relevant beleidsinitiatief voor te stellen, 
met inbegrip van specifieke acties op alle gebieden van preventie, onderzoek en omgang met 
betrekking tot deze groep ziekten.


