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Schriftelijke verklaring, overeenkomstig artikel 136 van het Reglement van het 
Parlement, over diabetes1

1. Diabetes mellitus is een ernstige chronische en progressief verlopende aandoening waar in 
de EU 32 miljoen mensen aan lijden. In 2040 zal dit aantal naar verwachting zijn gestegen 
tot 37 miljoen. In 2015 waren meer dan 266 000 sterfgevallen aan diabetes toe te 
schrijven.

2. Bij te late diagnose en onjuiste behandeling kan diabetes leiden tot slopende en dodelijke 
complicaties, waaronder hart- en vaatziekten, beroertes, nierfalen, amputaties en 
blindheid.

3. In de EU is in 2013 ongeveer 114 miljard EUR uitgegeven aan de behandeling van 
diabetes, dit ondanks de inspanningen die sinds schriftelijke verklaring 0001/2006 zijn 
geleverd.

4. Gezond eten en bewegen kunnen in belangrijke mate bijdragen aan het voorkomen of 
vertragen van diabetes type 2.

5. Een gezonde levensstijl kan diabetes type 1 niet voorkomen, maar wel flink helpen bij het 
onder controle houden van de ziekte.

6. De Commissie en de Raad wordt verzocht: prioriteit toe te kennen aan diabetes als 
sociaaleconomisch belangrijk Europees gezondheidsvraagstuk; een EU-strategie voor de 
preventie, diagnose en beheersing van diabetes te ontwikkelen; de lidstaten aan te 
moedigen tot het vaststellen van een nationaal diabetesplan; een strategie te ontwikkelen 
om de consumptie en productie van gezonde levensmiddelen te stimuleren; en alle tot 
dusverre ontwikkelde maatregelen doeltreffend te coördineren en uit te voeren.

7. 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.


