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1. Samenvatting van het verzoekschrift

Onder verwijzing naar haar eigen bittere ervaringen verzoekt indienster het Europees 
Parlement en de Europese Commissie de noodzakelijke maatregelen te nemen met het oog op 
pan-Europese normen voor preventie en behandeling bij zwangerschap en geboorte. 
Indienster wijst erop dat de huidige Poolse sanitaire maatregelen ten behoeve van zwangeren 
en pasgeborenen niet voldoen aan de beginselen die zijn neergelegd in artikel 35 
(Gezondheidsbescherming) van het Handvest van de grondrechten van de EU en artikel 168 
(Volksgezondheid) van het VWEU, wat inhoudt dat de betrokken Poolse burgers niet de 
mogelijkheid hebben ten volle gebruik te maken van de rechten die ze volgens de 
rechtsinstrumenten van de EU zouden moeten hebben.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 21 oktober 2011. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 202, lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 16 december 2011

Het verzoekschrift is tweeledig. Eén deel is gericht op gezondheidszorg voor pasgeborenen; 
het tweede deel heeft betrekking op het rechtsstelsel in Polen. De voornaamste nadruk ligt 
uiteindelijk op pan-Europese normen voor perinatale medische zorg.

In artikel 35 van het Handvest van de grondrechten wordt het recht van toegang tot 
preventieve gezondheidszorg en op medische verzorging erkend. Overeenkomstig artikel 51 is 
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het Handvest bindend voor de instellingen van de Europese Unie en de lidstaten bij het 
goedkeuren en uitvoeren van EU-wetgeving, maar het breidt de bevoegdheden van de EU niet 
uit, zoals in de Verdragen is bepaald.De Toelichtingen bij het Handvest van de grondrechten1

geven aan dat in artikel 35 bepaalde beginselen zijn gebaseerd op artikel 168 van het VWEU 
dat stelt dat de EU een hoog niveau van gezondheidsbescherming in al haar initiatieven en 
maatregelen en volledige inspanningen van de lidstaten moet waarborgen, maar de EU moet, 
overeenkomstig artikel 168, lid 7, van het Verdrag betreffende de werking van de EU 
(VWEU), in ieder geval de verantwoordelijkheden van de lidstaten voor de bepaling van 
gezondheidsbeleid, organisatie en verstrekking van gezondheidszorg respecteren. Het VWEU 
machtigt de EU niet om bindende wetgevingsmaatregelen aan te nemen om minimumnormen 
inzake de voorziening van gezondheidszorg vast te stellen.

De EU behandelt het probleem van perinatale gezondheidsbescherming binnen de 
bevoegdheden die door het VWEU aan de EU zijn toegewezen.

Gezonde zwangerschap en veilige geboorte bevorderen is een prioriteit in Europa. Ondanks 
significante verbeteringen in de voorbije decennia lopen moeders en hun baby’s nog steeds 
een risico tijdens de perinatale periode, die de zwangerschap, de bevalling en de periode na de 
bevalling behelst. Baby's die te vroeg geboren worden, sterven waarschijnlijk eerder dan 
baby’s die geboren worden aan het eind van de zwangerschap. Het is ook waarschijnlijker dat 
zij neurologische en ontwikkelingsstoornissen hebben die langetermijngevolgen meebrengen 
voor hun levenskwaliteit, hun families, en voor gezondheids- en sociale diensten. Hetzelfde 
geldt voor baby’s die met ernstige aangeboren afwijkingen geboren worden. Velen van hen 
hebben grote behoeften op medisch, maatschappelijk en onderwijsgebied. Het aantal 
doodgeboorten is niet in dezelfde mate afgenomen als het aantal neonatale sterfgevallen, en 
de oorzaken daarvan zijn nog steeds grotendeels onbekend.De voornaamste zorgen zijn 
vroeggeboorte, foetale groeibeperking, aangeboren afwijkingen, sterfte en het hoge 
sterftecijfer van vrouwen in het kraambed geassocieerd met geboorte.

De Commissie ondersteunt deskundigengroepen zoals Europeristat bij het ontwikkelen en 
samenstellen van geldige en betrouwbare indicatoren voor toezicht op perinatale gezondheid 
in de EU.

Europeristat is een netwerk van multidisciplinaire en geografisch gespreide deskundigen. 
Deze groep van deskundigen bereikte een consensus over een lijst van indicatoren en testte de 
haalbaarheid ervan. In 2008 produceerde dit netwerk het Europese Perinataal 
Gezondheidsrapport met gegevens uit 25 deelnemende EU-lidstaten en Noorwegen.

Het rapport geeft een overzicht van de status van zwangere moeders en hun baby’s in Europa. 
Dit rapport was geschreven door meerdere verschillende deskundigengroepen over perinatale 
gezondheid (EUROPERISTAT), spastische verlamming (SCPE), aangeboren anomalieën 
(EUROCAT) en de zorg en resultaten van baby's met erg laag geboortegewicht. Het rapport 
identificeerde gegevens- en informatiehiaten en de Commissie is van mening dat dit rapport 
lidstaten kan helpen om hun perinatale gezondheid te verbeteren.

SCEPE is een ander project dat door de Commissie wordt ondersteund op het gebied van 
                                               
1 2007/C 303/02.
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spastische verlamming (SV). SV komt in 1,5 tot 2 gevallen per 1000 levendgeborenen voor. 
Hoewel het de meest voorkomende oorzaak van handicap in de kinderjaren is, hebben de 
meeste centra onvoldoende zaken om betrouwbare schattingen van trends gedurende de jaren 
in verspreidingsmate te verwerven of ze beschikken over onvoldoende statistisch vermogen 
om etiologische en gezondheidsdienstkwesties te bestuderen. Daarbij is SV een 
overkoepelende term en kunnen zich moeilijkheden voortdoen door verschillen in definitie, in 
de inclusie- en exclusiecriteria die worden toegepast bij onderzoeken en registers, en in de 
classificatiesystemen.

De Commissie ondersteunt ook dit gebied met financiering om kennis, plaatsing van gegevens 
en informatie te verbeteren om lidstaten te helpen de best beschikbare informatie over 
perinatale gezondheid te verkrijgen die kan helpen om situaties in de lidstaten te verbeteren.

Het KP7-werkprogramma voor gezondheidsonderzoek bevat twee activiteiten die belangrijke 
ziekten en de optimalisering van verstrekking van gezondheidszorg aan Europese burgers 
aanpakken. Sommige van de gefinancierde projecten gaan over het gebied van onderzoek naar 
moeder en kind om gegevens te analyseren en aanbevelingen te ontwikkelen op dit gebied, 
hoewel ze misschien niet rechtstreeks zijn gericht op preventieve en behandelingsinitiatieven 
aangaande zwangerschap en geboorte.

Er is nu bijvoorbeeld een stappenplan voor Developing a Child Cohort Research Strategy for 
Europe, CHICOS1, dat, onder andere, gegevens analyseert over moeder/kind-cohorten en 
routineregisters om hiaten in kennis te identificeren, aanbevelingen te ontwikkelen voor 
verdere onderzoeksmaatregelen op Europees niveau voor de komende 15 jaar en om 
beleidmakers te beïnvloeden om te verzekeren dat richtsnoeren in heel Europa op deze 
gebieden op het beste beschikbare bewijs zijn gebaseerd. Het is gestructureerd volgens 
sleutelthema’s over kindergezondheidsresultaten, inclusief perinatale resultaten en bepalende 
thema's, inclusief sociale ongelijkheden.

RICHE2 zal een platform en inventaris ontwerpen voor kindergezondheidsonderzoek in 
Europa en GRADIENT3 zal de kennishiaat over welke acties effectief zijn om de 
sociaaleconomische stijging in gezondheidsverschillen aan te pakken, waarbij de aandacht 
uitgaat naar gezinnen en kinderen. EPICE4 heeft als doel om de overleving en 
langetermijngezondheid en -ontwikkeling van zeer vroeg geboren zuigelingen te verbeteren 
door ervoor te zorgen dat beschikbare medische kennis wordt vertaald naar effectieve 
perinatale zorg in Europese zwangerschaps- en neonatale klinieken. Deze projecten zijn nu 
aan de gang, dus we wachten nog op de resultaten.

Bovendien streeft de EU naar de ontwikkeling van geneesmiddelen voor gebruik bij de 
pediatrische populatie te vereenvoudigen en het aantal producten die specifiek op kinderen 
zijn getest, te verhogen door de tenuitvoerlegging van bepalingen van de pediatrische 
verordening (nr. 1901/2006). Met het KP7 Gezondheidsprogramma financiert de Commissie 

                                               
1 www.chicosproject.eu.
2 www.childhealthresearch.eu.
3 De helling overkomen: Volksgezondheidsbeleid toepassen om daadwerkelijk gezondheidsongelijkheden tussen gezinnen en 
kinderen te verminderen www.health-gradient.eu.
4 Daadwerkelijke perinatale intensieve zorg in Europa. Kennis omzetten in praktijk op bewijs gebaseerd
http://www.epiceproject.eu/.
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op dit moment 12 projecten aangaande "geneesmiddelen voor kinderen waarop geen octrooi 
rust" met een totale EU-bijdrage ten belope van 56 miljoen EUR. Drie verdere projecten 
(totale EU-bijdrage: 12,35 mln. EUR) zullen aan het begin van 2012 starten.

De wettelijke bevoegdheden van de Europese Commissie betreffende gezondheid zijn 
beperkt. Daarom zijn op het gebied van perinatale medische zorg alleen aanbevelingen en 
ondersteunende maatregelen mogelijk. Naast de hierboven uiteengezette maatregelen 
ondersteunt de Europese Commissie deskundigengroepen op het gebied van perinatale 
gezondheidszorg om toezicht te houden op de ontwikkeling en beste praktijken te 
identificeren. Dat kan lidstaten helpen om hun nationale situatie te verbeteren.


