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Schriftelijke verklaring, overeenkomstig artikel 136 van het Reglement van het 
Parlement, over chronische niet-kankerpijn bij personen ouder dan 651

1. Een op de vijf Europeanen lijdt aan chronische niet-kankerpijn. Een op de vier wordt 
getroffen door ernstige chronische pijn, vooral mensen ouder dan 65.

2. De directe en indirecte gezondheidszorgkosten voor chronische pijn in de lidstaten 
variëren in totaal van 2 % tot 2,9 % van het bnp, met een EU-gemiddelde van 2,4 % en 
een kostprijs van 271 miljard EUR per jaar.

3. De behandeling van chronische pijn heeft gevolgen voor de economische en 
gezondheidsstelsels in de lidstaten, zoals een groot aantal verloren werkdagen en een 
hogere kostprijs van behandelingen. 

4. Toegang tot behandelingen, doorgedreven en kwalitatief goede zorg, innovatie en, vooral, 
rechtvaardigheid voor oudere patiënten met chronische pijn zijn vandaag de dag nog altijd 
niet gewaarborgd. 

5. De Commissie wordt daarom gevraagd: 

– bij te dragen tot het creëren van een netwerk van kenniscentra, die bekwaamheid, 
deskundigheid en toegang tot behoorlijke zorg verzekeren, die de sociaal-economische 
kosten kunnen verminderen en die op universitair niveau voldoende opleidingen over 
chronische pijn kunnen verstrekken, teneinde het expertisenetwerk uit te breiden;

– bewustmakingsactiviteiten op te zetten en oriëntatieplannen voor patiënten met 
chronische niet-kankerpijn te ontwikkelen, met de actieve betrokkenheid van 
apothekers. 

6. 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.


