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Betreft: Zeldzame ziekten en inzetbaarheid op de arbeidsmarkt

In totaal bestaan er zo’n 7 000 zeldzame ziekten (waarvan 80 % met een genetische component). Het 
aantal mensen dat door een zeldzame ziekte wordt getroffen, ligt hoger dan het aantal 
kankerpatiënten. Wereldwijd gaat het naar schatting om meer dan 400 miljoen mensen.

In de EU lijden bijna 30 miljoen burgers aan een zeldzame ziekte. Vaak gaat het om een chronische 
en progressieve aandoening, met een verwoestend effect op het welzijn, de levenskwaliteit en het 
vermogen van de persoon in kwestie om mee te draaien in het dagelijks leven. De meeste mensen 
die aan een zeldzame ziekte lijden, zijn minder mobiel en krijgen te maken met diepgaande 
ongelijkheden met betrekking tot inzetbaarheid op de arbeidsmarkt en sociale inclusie. De Commissie 
heeft toegezegd zich te zullen inzetten om problemen in verband met zeldzame ziekten aan te 
pakken door verschillen en ongelijkheden in de toegang van patiënten tot diagnose, informatie en 
zorg weg te werken.

Hoe garandeert de Commissie gelijke en vroegtijdige toegang tot doeltreffende gezondheidszorg voor 
mensen die aan een zeldzame ziekte lijden, met inbegrip van geavanceerd beheer en geavanceerde 
zorg, voor alle getroffen patiëntenpopulaties in alle lidstaten?

Welke maatregelen heeft de Commissie genomen om de samenwerking met belanghebbenden uit de 
gezondheids- en sociale sector te versterken om betere resultaten te boeken voor patiënten met een 
zeldzame ziekte in alle lidstaten?

Welke stappen neemt de Commissie om ervoor te zorgen dat mensen met een handicap die als 
gevolg van een zeldzame ziekte mobiliteitsproblemen ondervinden gelijke toegang hebben tot 
werkgelegenheidskansen, sociale bescherming en inclusiemaatregelen in alle lidstaten?


