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1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener vertegenwoordigt slachtoffers van de door teken overgebrachte ziekte van Lyme bij 
hun contacten met hun werkgeversorganisaties en de staatspensioenverzekering. Hij verzoekt 
het Europees Parlement aan een betere coördinatie te werken in de EU ten behoeve van de 
slachtoffers van deze ziekte. Hij stelt een Europees register voor om tot een beter inzicht te 
komen en om het politieke bewustzijn ten aanzien hiervan te vergroten. Hij stelt dat de 
bepalingen met betrekking tot borreliose van Richtlijn 2003/99/EG inzake de bewaking van 
zoönoses en zoönoseverwekkers onvoldoende ten uitvoer worden gelegd. De ziekte dient te 
worden geclassificeerd als besmettelijk. Voorts wil hij dat er meer onderzoek wordt gedaan 
op het gebied van preventie en therapieën, enzovoorts.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 8 juli 2011. De Commissie is om inlichtingen verzocht (artikel 202, 
lid 6 van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 6 september 2011

Het verzoekschrift

Indiener verzoekt de Europese Unie om noodzakelijke maatregelen te nemen met als doel:
 de ziekte van Lyme (borreliose) toe te voegen aan de lijst met aangifteplichtige ziekten in 

de EU;
 de gevalsdefinitie voor de ziekte van Lyme (borreliose) in de EU te harmoniseren;
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 de chronische vorm van de ziekte van Lyme (borreliose) te erkennen;
 een mondiaal concept te ontwikkelen voor het verbeteren van de preventie, het 

epidemiologisch onderzoek, de diagnostiek en de behandeling op EU-niveau;
 de ziekte van Lyme (borreliose) op te nemen in de wetgeving van de lidstaten;
 de diagnostische criteria voor de ziekte van Lyme (borreliose) bij te werken en 

laboratoriumtechnieken te verbeteren;
 het bewustzijn ten aanzien van de ziekte van Lyme (borreliose) onder medici, werknemers 

in de gezondheidszorg en artsen te verbeteren.

Opmerkingen van de Commissie

De Commissie is zich bewust van de epidemiologie van door teken overgedragen ziekten als 
de ziekte van Lyme (borreliose) en van de mogelijke risico's die zij vormen voor de 
menselijke gezondheid. De Commissie wil graag in herinnering brengen dat door vectoren 
overgedragen ziekten worden gedekt door surveillance in de gehele EU, overeenkomstig 
Beschikking 2007/875/EG1.

Het Europees Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding (ECDC) heeft, samen met de 
Commissie, in 2010-2013 in zijn werkprogramma prioriteit gegeven aan door teken 
overgedragen ziekten in het kader van de activiteiten met betrekking tot nieuwe en door 
vectoren overgedragen ziekten. Het programma voor nieuwe en door vectoren overgedragen 
ziekten draagt bij aan het verbeteren van de pan-Europese voorbereiding en reactie, door de 
lidstaten toegang te verschaffen tot expertise, de nieuwste wetenschappelijke kennis en een 
breed scala van andere instrumenten die de besluitvorming ondersteunen. Deze activiteiten, 
waarbij de focus primair ligt op de ziekte van Lyme (borreliose) en door teken overgedragen 
encefalitis, strekken er met name toe om:
 een surveillancestrategie te ontwikkelen;
 het bewustzijn onder medici te vergroten;
 de wetenschappelijke expertise en diagnostische laboratoriumcapaciteit in Europa vast te 

stellen;
 te zorgen voor volledige ondersteuning van "outbreak assistance teams" als het gaat om 

diagnostische capaciteit, bijgewerkte wetenschappelijke adviezen en 
surveillancewerkzaamheden.

Het ECDC houdt de epidemiologische situatie van door teken overgedragen ziekten in de EU 
in de gaten en heeft een communicatietoolkit voor door teken overgedragen ziekten 
ontwikkeld, die erop gericht is om instellingen voor volksgezondheidszorg in de lidstaten te 
helpen bij de ontwikkeling van strategieën en communicatiematerialen voor het vergroten van 
het bewustzijn ten aanzien van de preventie en beheersing van deze ziekten.

Het ECDC heeft in november 2010 deskundigen geraadpleegd voor het bepalen van een 
strategie op EU-niveau, teneinde de capaciteit van de EU-lidstaten ten aanzien van de 

                                               
1 Beschikking van de Commissie van 18 december 2007 tot wijziging van Beschikking 
nr. 2119/98/EG van het Europees Parlement en de Raad, en Beschikking 2000/96/EG wat 
betreft de in die beschikkingen opgenomen overdraagbare ziekten;
PB L 344 van 28.12.2007, blz. 48.
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surveillance en preventie van door teken overgedragen ziekten te vergroten, waarbij speciale 
aandacht werd geschonken aan de ziekte van Lyme (borreliose) en door teken overgedragen 
encefalitis. Hoewel er geen overeenstemming werd bereikt over de aangiftestatus van de 
ziekte van Lyme (borreliose), werd wel vastgesteld dat de gevalsdefinitie geharmoniseerd 
moet worden ten behoeve van een effectieve verzameling van noodzakelijke 
epidemiologische gegevens. Op dit moment is een EU-gevalsdefinitie in voorbereiding, met 
als doel vergelijkbare rapportages in de Unie mogelijk te maken.

Daarnaast onderzoekt het ECDC, in het kader van de klimaatverandering en overdraagbare 
ziekten, de haalbaarheid van een Europees netwerk voor milieu en epidemiologie (het E3-
netwerk), dat tot doel heeft om gegevens over het klimaat/milieu en infectieziekten aan elkaar 
te koppelen, teneinde de Europese capaciteit te vergroten ten aanzien van het voorspellen, 
controleren en reageren op dreigingen van nieuwe ziekten, waaronder door vectoren 
overgedragen ziekten die worden doorgegeven via teken en de ziekte van Lyme (borreliose).

Het EU-gezondheidsprogramma voorziet in mogelijkheden voor het ondersteunen van 
initiatieven voor het voorkomen van en het vergroten van het bewustzijn over overdraagbare 
ziekten. De Commissie wil graag benadrukken dat de complexiteit van het diagnosticeren van 
de ziekte van Lyme (borreliose) een goede samenwerking tussen laboratoria en medici 
noodzakelijk maakt en brengt in herinnering dat op dit moment een tweejarig R&D-project 
(HILYSENS) plaatsvindt dat wordt gefinancierd door het zevende kaderprogramma (FP7) 
van de Commissie: het doel van dit project is om een nieuw "lab-on-chip" diagnostisch 
instrument te ontwikkelen voor het verbeteren van de klinische diagnostiek, het toezicht op en 
de behandeling van de ziekte van Lyme (borreliose) door de specifieke en sensitieve detectie 
van de serologische reactie van de mens op de veroorzaker ervan mogelijk te maken.

Conclusie

De Commissie zal dit verzoekschrift en de verschillende belangrijke punten met betrekking 
tot de epidemiologische surveillance van de ziekte van Lyme overbrengen aan het Europees 
Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding, zodat het deze elementen kan bekijken en 
meenemen bij zijn lopende werkzaamheden op het gebied van de surveillance van door teken 
overgedragen ziekten.


