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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 1376/2010 af J.O., nederlandsk statsborger, for "LOPZ", om 
fodpleje/behandling af gigt- og diabetespatienter

1. Sammendrag

Andrageren hævder, at det står sløjt til med fodpleje/behandling af gigt- og diabetespatienter i 
Nederlandene, idet denne behandling må udføres af medarbejdere i skønhedsplejesektoren 
uden særlig uddannelse. Ifølge andrageren opmuntres denne praksis af sygekasserne, da den 
er billigere. Disse medarbejdere råder imidlertid ikke over den fornødne medicinske viden til 
at pleje risikopatienters fødder. I andre lande i EU kræves der en særlig medicinsk uddannelse 
i fodpleje for at behandle disse patienter. Andrageren argumenterer for, at der skabes 
ensartede europæiske regler, som klart skelner mellem medicinsk og kosmetisk fodpleje.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 14. februar 2011). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 10. juni 2011

Andrageren mener, at fodpleje til gigt- og diabetespatienter i Nederlandene udelukkende bør 
udføres af personer, der er kvalificerede til at udføre medicinsk fodpleje, ligesom det er 
tilfældet i mange andre medlemsstater, og ikke af personer, der er uddannet inden for 
kosmetisk fodpleje og ikke har den fornødne medicinske viden.

Regulering af et erhverv henhører under medlemsstaternes kompetence. Medlemsstaterne kan 
frit tage stilling til, om der skal stilles krav om en særlig uddannelse og opstilles særlige 
kriterier for udøvelsen af et erhverv. Det tilkommer medlemsstaterne at afgøre, om et givet 
erhverv skal reguleres, forudsat at de overholder de generelle principper i traktaten om Den 
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Europæiske Unions funktionsmåde som f.eks. principperne om ikke-forskelsbehandling og 
proportionalitet. Medlemsstaterne kan også frit tage stilling til, om hensynet til 
folkesundheden, herunder patientsikkerheden, har relevans, jf. Domstolens praksis.  

Kommissionen har intet grundlag for at intervenere i de afgørelser, som Nederlandene har 
truffet på dette område.


