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MEDEDELING AAN DE LEDEN 

Betreft: Verzoekschrift 1120/2008, ingediend door Gordon McPherson (Britse 
nationaliteit), over erfelijke trombofilie

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener, wiens dochter overleed aan ongediagnosticeerde trombofilie, wijst erop dat 
trombofilie erfelijk kan zijn. Hij verzoekt het Europees Parlement daarom om genetisch 
onderzoek te stimuleren met het oog op een tijdige definitie van risicogroepen.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 21 januari 2009. De Commissie is om inlichtingen verzocht (artikel 
202, lid 6 van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 26 oktober 2009.

Indiener, wiens dochter overleed aan diepveneuze trombose ten gevolge van een niet eerder 
vastgestelde erfelijke vorm van trombofilie, is voorstander van genetisch testen op erfelijke
vormen van trombofilie. Daarom zoekt hij publieke steun van de media om “de manier te 
veranderen waarop de Health Boards in Schotland omgaan met bestaand beleid en procedures 
voor de vaststelling en behandeling van diepveneuze trombose (DVT).”1 Daarnaast heeft hij 
een verzoekschrift bij het Schots parlement ingediend.2

                                               
1

http://www.theherald.co.uk/news/news/display.var.2479133.0.Hospital_tests_failed_to_show_up_fatal_clot.php
2 Public Petition PE 1056: http://www.scottish.parliament.uk/business/petitions/docs/PE1056.htm; 
http://www.scottish.parliament.uk/business/research/petitionBriefings/pb-07/PB07-1056.pdf
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Commentaar van de Commissie op het verzoekschrift

De Commissie wijst erop dat er geen wetenschappelijk comité van de Commissie is met een 
mandaat om advies uit te brengen over de beste praktijken ter voorkoming van diepveneuze 
trombose of trombofilie, of over het genetisch testen op erfelijke vormen van trombofilie.

Tot de risicofactoren voor diepveneuze trombose (DVT) en pulmonale embolus (PE) behoren
chirurgie, langdurige immobiliteit en ernstig trauma. Er bestaat eveneens een risico bij 
vrouwen die orale anticonceptiepillen op basis van een combinatie van oestrogeen en 
progestageen slikken of die een hormonale substitutietherapie volgen, maar het risico is zeer 
klein, doorgaans minder dan 1 op 3 000. Ook zwangerschap vormt een risicofactor.1 Naast
deze risico’s kunnen personen een onderliggende genetische predispositie hebben voor DVT 
en PE. Dit staat bekend als trombofilie.2 De belangrijkste test op trombofilie is een 
bloedonderzoek naar het gen voor factor V (uitgesproken ‘vijf’) Leiden.

Op grond van artikel 152 van het Verdrag is de verbetering van preventie en behandeling van 
verworven diepveneuze trombose in ziekenhuizen primair een kwestie van gezondheidszorg, 
waarvoor elke lidstaat zelf verantwoordelijk is. Bovendien is profylaxe van diepveneuze 
trombose in andere omgevingen, bijvoorbeeld in vliegtuigen tijdens langeafstandsvluchten
een gangbare taak van de luchtvaartsector en de nationale gezondheidsstelsels.
Om de totale bevolking te testen op zeldzame erfelijke risicofactoren bij trombose, zoals 
trombofilie, zouden er medische aanwijzingen moeten zijn dat bevolkingsbrede preventie 
effectiever is bij preventie van trombose en pulmonale embolus dan algemene preventieve 
maatregelen die worden aanbevolen voor ziekenhuizen en andere publieke omgevingen. 
Momenteel bestaan daarvoor geen aanwijzingen.
Niettemin dient te worden opgemerkt dat in het kader van het Gemeenschapsbeleid ten 
aanzien van zeldzame ziekten, in het bijzonder de mededeling van de Commissie over 
zeldzame ziekten3 die in november 2008 is aangenomen en de aanbeveling van de Raad 
betreffende een optreden op het gebied van zeldzame ziekten, aangenomen op 9 juni 2009,4 er 
momenteel onderzoek wordt verricht naar maatregelen en criteria voor beste praktijken bij het 
screenen van pasgeborenen op erfelijke ziekten. Als eerste stap in het kader van het 
gezondheidsprogramma 2008-2013 is er in 2009 een openbare aanbesteding uitgeschreven.5
Indien er een passend aanbod voor een overeenkomst kan worden geselecteerd, worden de 
eerste resultaten op zijn vroegst tegen het eind van 2011 verwacht. In deze context zal ook 
screening op trombofilie worden onderzocht.

Conclusie

Op grond van artikel 152 van het Verdrag behoort het onderwerp van het verzoekschrift tot de 
verantwoordelijkheid van de lidstaten.

                                               
1 British Committee for Standards in Haematology; Thrombophilia information for patients and their relatives, 
september 2003.
2 Een erfelijke of verworven toestand die leidt tot abnormale vorming van veneuze of arteriële trombose.
3 COM (2008) 679 van 11 november 2008.
4 http://ec.europa.eu/health/ph_threats/non_com/docs/rare_rec2_nl.pdf
5 http://ec.europa.eu/eahc/health/tenders_H09C2.html
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Binnen het kader van het Gemeenschapsbeleid inzake zeldzame ziekten voert de Commissie
momenteel verkennende actie uit met betrekking tot de uitwisseling en ontwikkeling van 
beste praktijken bij screening van pasgeborenen op erfelijke zeldzame ziekten, waaronder 
trombofilie.1

                                               
1 http://ec.europa.eu/health/ph_threats/non_com/rare_10_en.htm


