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Schriftelijke verklaring, overeenkomstig artikel 123 van het Reglement van het 
Parlement, over de bestrijding van zwangerschapsdiabetes1

1. Meer dan één op de vijf volwassenen in de EU is te zwaar en dit gezondheidsprobleem 
heeft ondertussen de omvang van een epidemie aangenomen;

2. Zwangerschapsdiabetes en obesiteit tijdens de zwangerschap verhogen de kans op 
perinatale ziekten en sterfte, terwijl de kinderen van vrouwen die deze soort diabetes 
hebben en te zwaar zijn zelf ook een groter risico lopen diabetes te hebben en te zwaar te 
zijn. Zwangere vrouwen bij wie de diagnose zwangerschapsdiabetes is gesteld, lopen een 
grotere kans later type-2-diabetes te krijgen;

3. De incidentie van zwangerschapsdiabetes ligt tussen de 2 en de 20 procent in Europa, 
maar er wordt niet aan universele screening gedaan, er bestaat geen overal gehanteerde 
methode voor check-ups en ook de evaluatie van de resultaten van de screenings is niet 
geharmoniseerd;

4. De Commissie wordt in dit licht gevraagd:

- onderzoek en innovatie op de terreinen preventie, vroegtijdige diagnose en 
behandeling van zwangerschapsdiabetes te bevorderen;

- op het niveau van de EU een strategie te ontwikkelen voor het standaardiseren en 
optimaliseren van de screening van zwangere vrouwen op zwangerschapsdiabetes;

- bij elk belangrijk beleid (op het niveau van de EU én in de lidstaten) een doeltreffende 
beoordeling van de gezondheidseffecten te houden;

5. Deze verklaring, met de namen van de ondertekenaars, wordt toegezonden aan de 
Commissie en de Raad.

1 Overeenkomstig artikel 123, de leden 4 en 5, van het Reglement van het Parlement wordt een verklaring die 
door de meerderheid van de leden van het Parlement is ondertekend in de notulen vermeld, met de namen van de 
ondertekenaars, en wordt deze toegezonden aan de adressaten, zonder dat de verklaring evenwel bindende 
werking heeft voor het Parlement.


