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Schriftelijke verklaring, ingediend overeenkomstig artikel 123 van het Reglement, over 
erkenning van de problemen als gevolg van allergische ziekten1

1. Meer dan 150 miljoen EU-burgers lijden aan chronische allergische ziekten, van wie de 
helft niet is gediagnosticeerd wegens een gebrek aan kennis en medische specialisten;

2. Meer dan 100 miljoen European lijden aan allergische rhinitis en 70 miljoen Europeanen 
aan astma, de meest voorkomende niet-overdraagbare ziekten bij kinderen en de 
belangrijkste oorzaak van eerste hulpbezoeken en ziekenhuisopnamen van kinderen;

3. Meer dan 17 miljoen Europeanen lijden aan voedselallergieën of ernstige allergieën, die 
het risico van mogelijk levensbedreigende acute aanvallen of anafylaxie met zich 
meebrengen;

4. Allergieën vormen onderschatte oorzaken van ongezond oud worden en hebben ernstige 
gevolgen voor sociale, professionele en onderwijsprestaties, met name bij kinderen, en 
dragen aldus bij aan sociaaleconomische ongelijkheden;

5. In dit verband wordt de Commissie verzocht om samenwerking en coördinatie tussen de 
lidstaten aan te moedigen met het oog op de bevordering van: nationale 
allergieprogramma´s die de gevolgen van de ziekte en gezondheidsongelijkheid 
verminderen; opleidingen met betrekking tot allergieën en multidisciplinaire zorgplannen 
ter verbetering van het ziektebeheer; het gebruik van preventieve en tolerantie-
inducerende methoden ten aanzien van de behandeling van allergieën; wetenschappelijk 
onderzoek naar directe en indirecte risicofactoren voor allergieën, met inbegrip van 
vervuiling;

6. Deze verklaring, met de namen van de ondertekenaars, wordt toegezonden aan de 
Commissie.

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


