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Betreft: EU-strategie inzake de gezondheid van het hart- en vaatstelsel, en gendergelijkheid

In de EU-strategie voor gendergelijkheid 2020-20251 is bepaald dat het “[k]rachtens de Verdragen (...) 
een van de taken van de Unie [is] bij elk optreden de gelijkheid van vrouwen en mannen te 
bevorderen”.

Ondanks het feit dat er grote genderongelijkheid bestaat op het gebied van volksgezondheid en in de 
strategie is vastgesteld dat mannen en vrouwen genderspecifieke gezondheidsrisico’s lopen, worden 
in de strategie in dit verband geen concrete maatregelen uitgestippeld.

Vrouwen lijden vaker aan hart- en vaatziekten dan mannen. Desalniettemin is uit een meta-analyse 
van 86 gerandomiseerde gecontroleerde onderzoeken die tussen 2010 en 2017 in Europa zijn 
uitgevoerd gebleken dat slechts 37,4 % van de 68 000 deelnemers vrouw was. Dit is sterk van 
invloed op de gendergeschiktheid van de beschikbare behandelingen en de manier waarop deze bij 
vrouwen werken.

Deze genderongelijkheid is ook terug te zien in het bewustzijn van mensen met betrekking tot hart- en 
vaatziekten. Zo is uit de VIRGO-studie onder 3 501 hartaanvalpatiënten van 18 tot 55 jaar gebleken 
dat 45 % van de vrouwen bij symptomen van hart- en vaatziekten langer dan 6 uur wacht alvorens 
naar het ziekenhuis te gaan, ten opzichte van 36 % van de mannen2.

1. Is de Commissie van plan ervoor te zorgen dat in de EU-strategie voor gendergelijkheid meer 
aandacht wordt besteed aan genderevenwicht in de volksgezondheid, alsmede aan de behoefte 
aan meer gendergelijkheid in het zorgbeleid van de EU?

2. Kan de Commissie er ook voor zorgen dat een eventuele nieuwe EU-strategie inzake de 
gezondheid van het hart- en vaatstelsel gendergelijkheid omvat als kernonderdeel?

Ingediend: 29.11.2022

1 COM(2020)0152.
2 Deze bevinding wordt gestaafd door recenter onderzoek, waaruit is gebleken dat 41 % van de vrouwen bij 

pijn in de borstkas langer dan 12 uur wacht alvorens naar het ziekenhuis te gaan, ten opzichte van 37 % van 
de mannen.


