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Schriftelijke verklaring, overeenkomstig artikel 136 van het Reglement van het 
Parlement, over chronische aandoeningen van de luchtwegen1

1. Luchtwegallergie, astma en chronische obstructieve longziekte (COPD) behoren tot de 
meest voorkomende chronische aandoeningen die de levenskwaliteit van patiënten 
negatief beïnvloeden en die jaarlijks meer dan 300 miljard euro kosten. 

2. Om de economische lasten voor nationale gezondheidszorgstelsels te verminderen en een 
goede bescherming van de gezondheid van burgers te waarborgen, is het nodig om:

(a) te zorgen voor meer preventie en een tijdige en accurate diagnose door:

– bekende risicofactoren zoals roken en omgevingsfactoren te bestrijden;

– beter onderwijs over de luchtwegen te bieden aan studenten medicijnen en 
eerstehulpartsen;

– het testen van de gezondheid van de longen en allergietesten te systematiseren als 
onderdeel van de bestaande kosteloze medische controles voor degenen die het 
risico lopen een chronische aandoening van de luchtwegen te ontwikkelen.

(b) te waarborgen dat alle gediagnostiseerde patiënten toegang hebben tot geavanceerde 
behandelingen die worden vergoed overeenkomstig internationale richtsnoeren 
(ARIA, GINA, GOLD).

(c) revalidatie (in het ziekenhuis of ambulant) te garanderen, inclusief eventuele 
multidisciplinaire tussenkomsten, om mensen aan het werk te houden en hen zo lang 
mogelijk thuis te laten wonen. 

3. De Commissie wordt verzocht het onderzoek naar de oorzaken van chronische 
aandoeningen van de luchtwegen te stimuleren.

4. De Commissie en de Raad worden aangespoord om optimale werkwijzen te delen en de 
mogelijkheid te bekijken van een alomvattende strategie om de uit chronische 
aandoeningen van de luchtwegen voortvloeiende uitdagingen het hoofd te bieden. 

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

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.


