
NL
P-000376/2020
E-000474/2020
E-000589/2020
Antwoord van mevrouw Kyriakides
namens de Europese Commissie
(22.4.2020)

De Commissie spant zich in om de lidstaten te helpen de duurzame 
ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties te halen, met inbegrip van 
doelstelling 3.41.

De Stuurgroep voor gezondheidsbevordering, ziektepreventie en het beheersen van niet-
overdraagbare ziekten2 van de Commissie is het voornaamste mechanisme voor dialoog met 
nationale ministeries van volksgezondheid over niet-overdraagbare ziekten. Sinds de 
oprichting van de groep past de Commissie een horizontale aanpak van niet-overdraagbare 
ziekten toe. De vertegenwoordigers van de lidstaten in de stuurgroep bepalen de prioritaire 
gebieden voor grensoverschrijdend leren en de opschaling van beste praktijken.

In november 2018 heeft de stuurgroep een prioriteit gemaakt van geestelijke gezondheid. 
Sindsdien heeft de stuurgroep, voortbouwend op activiteiten van de Commissie3, 4, beste 
praktijken5 gerangschikt volgens hun relevantie voor nationale uitvoering. De Commissie zal 
deze beste praktijken bevorderen door middel van het werkprogramma voor 20206 van het 
EU-gezondheidsprogramma. De stuurgroep heeft geen specifieke activiteiten op het gebied 
van neurologische of hersengezondheid tot prioriteit gemaakt en de Commissie zal geen 
afzonderlijke strategie voor dit thema ontwikkelen.

In het kader van Horizon 2020 wordt momenteel de Europese Ruimte voor hersenonderzoek7 
gefinancierd, die als doel heeft aanbevelingen op te stellen voor een EU-strategie voor 
hersenonderzoek. De aanbevelingen zullen worden gebruikt om het partnerschap voor 
hersengezondheid binnen het Horizon Europa-programma8 te ontwikkelen. De EU 
ondersteunt met name de volgende belangrijke initiatieven: het gemeenschappelijke 
programma voor onderzoek naar neurodegeneratieve aandoeningen9, het netwerk van 
Europese financiering voor neurowetenschappelijk onderzoek10 en het Human Brain Project11.

1 Doelstelling 3.4 beoogt het verminderen van sterfte door niet-overdraagbare ziekten (zie 
https://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-goals). 
2 https://ec.europa.eu/health/non_communicable_diseases/steeringgroup_promotionprevention_nl
3 Gemeenschappelijk optreden van de EU inzake geestelijke gezondheid en welzijn 
(http://www.mentalhealthandwellbeing.eu/the-joint-action/).
4 Europees kader voor actie inzake geestelijke gezondheid en welzijn 
(https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/other/guides_for_applicants/h2020-SC1-BHC-22-
2019-framework-for-action_en.pdf).
5 https://ec.europa.eu/health/non_communicable_diseases/events/ev_20190514_nl
6 https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/funding/docs/wp2020_annex_en.pdf
7 www.ebra.eu/
8 ec.europa.eu/info/horizon-europe-next-research-and-innovation-framework-programme_en
9 www.neurodegenerationresearch.eu/
10 www.neuron-eranet.eu/
11 www.humanbrainproject.eu/en/



De Commissie besteedt op verschillende beleidsdomeinen aandacht aan geestelijke 
gezondheid om synergieën te maximaliseren. Zo komen ongunstige ervaringen tijdens de 
kindertijd aan bod in het programma “Rechten, gelijkheid en burgerschap”12.

12 https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/rec-rdap-gbv-
ag-2019


