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Schriftelijke verklaring, overeenkomstig artikel 136 van het Reglement van het 
Parlement, over de rechten van kankerpatiënten1

1. EU-burgers met kanker worden geconfronteerd met een paradox: voor het eerst zijn er 
verschillende veelbelovende en doeltreffende behandelingen, maar toch krijgen patiënten 
hier geen toegang toe ten gevolge van vertragingen in het terugbetalingsproces voor 
geneesmiddelen op nationaal niveau en onaanvaardbare tekorten aan essentiële 
levensreddende geneesmiddelen, met als gevolg dat hun gezondheid achteruitgaat.

2. Europese ziekenhuisapothekers hebben gevallen gemeld van chemotherapiebehandelingen 
die onderbroken of uitgesteld werden door een gebrek aan geneesmiddelen.

3. Vertragingen en verschillen in terugbetaling zijn hoofdzakelijk te wijten aan een 
gefragmenteerd stelsel. Dit is met name het geval bij beoordelingen op het gebied van 
gezondheidstechnologie (HTA) met betrekking tot prijsstelling en terugbetaling, die door 
de 28 lidstaten afzonderlijk uitgevoerd worden.

4. Dienovereenkomstig verzoeken we de Commissie en de Raad:

a) marktonderzoek te verrichten om een beter zicht te krijgen op de schaal en de oorzaken 
van de tekorten (parallelhandel, quota en andere reacties van de toeleveringsketen, enz.);

b) gegevens over bevoorradingstekorten te verzamelen en te publiceren in een openbaar 
document;

c) de samenwerking tussen de nationale HTA-instanties van de lidstaten te versterken;

d) in partnerschap met Europese belanghebbenden en patiënten onderzoek te verrichten 
naar mogelijke scenario's voor het oprichten van een Europese referentiebeoordeling met 
betrekking tot HTA.

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

1 Overeenkomstig artikel 136, 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 met de namen van de ondertekenaars in de 
notulen vermeld en aan de adressaten toegezonden. De verklaring heeft echter voor het Parlement geen bindende 
werking.


