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namens de vereniging "FIBROTHON", gesteund door 49 medeondertekenaars, 
over Europese erkenning van fibromyalgie als een zeldzame ziekte

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Fibromyalgie is een medische aandoening die wordt gekenmerkt door chronische pijn over 
het hele lichaam. Andere symptomen zijn onder meer slopende vermoeidheid, 
slaapstoornissen en stijfheid van de gewrichten. Het beleid met betrekking tot de erkenning 
van deze aandoening als een ziekte en niet als een pathologie verschilt per lidstaat. De 
vereniging FIBROTHON voert voornamelijk campagne in Frankrijk, België en Zwitserland 
voor de erkenning van deze ziekte en om geld in te zamelen voor het verrichten van 
onderzoek naar een behandeling en genezing.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 13 januari 2012. De Commissie is om inlichtingen verzocht (artikel 
202, lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 16 maart 2012

Rekwestranten vragen dat fibromyalgie op Europees niveau wordt erkend als een zeldzame 
ziekte. Dergelijke erkenning zou kunnen leiden tot meer onderzoek en bijgevolg tot 
doeltreffende behandeling en mogelijke genezing van de ziekte en tot meer aandacht van 
zorgverzekeringsstelsels.

De opmerkingen van de Commissie over het verzoekschrift

Fibromyalgie is een chronische ziekte die in verschillende gradaties kan voorkomen. De 
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ziekte wordt gekenmerkt door diffuse pijn, vermoeidheid en slaapstoornissen, die vaak 
gepaard gaan met angst of depressie. Fysieke letsels of psychologische trauma's doen vaak de 
ziekte tot uiting komen, maar de oorzaken van fibromyalgie zijn nog niet gekend. Gewone 
pijnstillers brengen weinig remedie. De behandeling is symptomatisch en onder andere 
gericht op de behandeling van pijn en slaapstoornissen en psychologische ondersteuning.

Er bestaat geen Europese lijst van erkende zeldzame ziekten. Volgens Orphanet1, de website 
voor zeldzame ziekten en weesgeneesmiddelen die door de Europese Commissie wordt 
gesteund, is fibromyalgie geen zeldzame ziekte, aangezien zij naar schatting bij 2 tot 5% van 
de hele bevolking voorkomt. Er wordt dus niet voldaan aan het prevalentiecriterium voor een 
zeldzame ziekte in de EU (maximaal 5 patiënten met de aandoening per 10 000 inwoners in 
de EU, als bepaald in Verordening (EG) nr. 141/20002).

Verordening (EG) nr. 141/2000 stelt een communautaire procedure vast voor de aanwijzing 
van geneesmiddelen als weesgeneesmiddelen en voor het voorzien in stimulerende 
maatregelen, ter bevordering van het onderzoek naar en de ontwikkeling en het in de handel 
brengen van als zodanig aangewezen weesgeneesmiddelen. Dit omvat producten die bedoeld 
zijn voor de diagnose, preventie of de behandeling, in de EU, van een levensbedreigende, 
ernstig invaliderende of chronische aandoening, waarvoor het weinig waarschijnlijk is dat 
zonder stimulerende maatregelen de opbrengst uit de afzet van het geneesmiddel in de EU 
toereikend zou zijn om de noodzakelijke investering te rechtvaardigen. Op basis van dit 
criterium van "ontoereikende opbrengst" kan, indien gepaard gaand met de nodige bewijzen 
in overeenstemming met Verordening (EG) nr. 847/2000 van de Commissie3, een 
geneesmiddel worden aangewezen als een weesgeneesmiddel.

De Europese Unie steunt onderzoek in samenwerkingsverband op gezondheidsgebied, zoals 
voor de ontwikkeling en validatie van nieuwe behandelingen, via haar zevende 
kaderprogramma voor activiteiten op het gebied van onderzoek en technologische 
ontwikkeling (KP7; 2007-2013). De Europese Commissie merkt op dat in KP7 tot op heden 
geen enkel specifiek onderzoeksproject voor fibromyalgie werd gesteund. Een voorstel dat 
werd ingediend onder het thema Gezondheid, beoogde het onderzoek van de resultaten van 
interactief zelfbeheer van patiënten en opleidingen over verschillende chronische ziektes zoals 
fibromyalgie. Het voorstel was echter niet kwalitatief genoeg om te kunnen worden 
geselecteerd voor financiering.

Overeenkomstig artikel 168 van het Verdrag betreffende de werking van de EU is een lidstaat 
verantwoordelijk voor het nationale gezondheidszorgstelsel en de manier waarop 
behandelingen voor fibromyalgie worden gefinancierd. Kwesties betreffende de organisatie 
van gezondheidszorgstelsels, zoals procedures voor het vaststellen van prijzen en voor 
terugbetaling, vallen onder de nationale bevoegdheid.

                                               
1 www.orpha.net; een register met ziektes, gespecialiseerde dagklinieken, diagnostische laboratoria, 
steungroepen in Europa enz.
2 Verordening (EG) nr. 141/2000 van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 1999 inzake 
weesgeneesmiddelen.
3 Verordening (EG) nr. 847/2000 van de Commissie van 27 april 2000 tot vaststelling van de 
uitvoeringsbepalingen inzake de criteria voor de aanwijzing van een geneesmiddel als weesgeneesmiddel en de 
definities van de begrippen "gelijkwaardig geneesmiddel" en "klinische superioriteit".
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Conclusie

Hoewel geen mechanisme bestaat voor de officiële erkenning van een bepaalde pathologie als 
een zeldzame ziekte, beschikt de Europese Unie over stimulerende maatregelen om de 
ontwikkeling van weesgeneesmiddelen die geen toereikende opbrengst uit afzet genereren, te 
steunen. Het verzoek tot aanwijzing van een geneesmiddel als een weesgeneesmiddel om 
fibromyalgie te voorkomen, diagnosticeren of behandelen, zou in aanmerking kunnen worden 
genomen indien aan de nodige criteria van Verordening (EG) nr. 141/2000 is voldaan.

Volgens de voorwaarden in de oproepen tot het indienen van voorstellen in het kader van 
KP7, zouden voorstellen voor onderzoek op het gebied van fibromyalgie kunnen worden 
geselecteerd voor financiering indien aan alle vereisten is voldaan.

Lidstaten blijven volledig bevoegd voor hun gezondheidszorgstelsels. De Europese 
Commissie raadt rekwestranten aan hun vragen over fibromyalgie te richten aan hun nationale 
autoriteiten die voor gezondheidszorgstelsels bevoegd zijn.


