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Schriftelijke verklaring, overeenkomstig artikel 136 van het Reglement van het 
Parlement, over universele toegang tot kraamzorg1

1. In een EU met uiteenlopende gezondheidszorgstelsels vormt kraamzorg een kwetsbaar 
domein waarop zich verschillen voordoen wat de universele toegang tot gezondheidszorg 
en informatie betreft, hetgeen tot ongelijkheid op het gebied van gezondheid leidt, met 
name voor kwetsbare groepen.

2. Billijke toegang tot kraamzorg, een kwestie die verbonden is met een reeks 
beleidsdomeinen, zoals veerkrachtige gezondheidszorgstelsels, moederschapsverlof en 
verantwoordelijkheid voor de toekomstige generaties, wordt vaak beschouwd als een 
ondergeschikt punt waarvoor geen feitelijke statistieken bestaan en dat an sich genegeerd 
wordt op EU-niveau en op internationaal niveau (doelstellingen inzake duurzame 
ontwikkeling).

3. Daarom wordt de Raad en de Commissie verzocht de lidstaten aan te sporen passende 
maatregelen te treffen zodat alle vrouwen in Europa, ongeacht hun herkomst als migrant of 
als lid van een minderheidsgroep, in de gelegenheid worden gesteld geïnformeerd en 
proactief te zijn doordat ze universele toegang hebben tot kwaliteitsvolle kraamzorg.

4. De Raad en de Commissie wordt verzocht aan te bevelen dat de lidstaten samenwerken, 
zowel onderling als met EU-instanties en ngo's, om beproefde methoden uit te wisselen met 
betrekking tot kraamzorg, met het oog op de bekrachtiging van meer gedetailleerde 
maatregelen voor het creëren van procedures voor toezicht en gegevensverzameling, 
waardoor concrete statistieken kunnen worden opgesteld als basis voor toekomstig beleid 
ter verbetering van de toegang tot kraamzorg in Europa en ter ontwikkeling van 
veerkrachtige gezondheidszorgstelsels.

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.


