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SUGGESTIES

De Commissie werkgelegenheid en sociale zaken verzoekt de ten principale bevoegde 
Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid onderstaande suggesties in 
haar ontwerpresolutie op te nemen:

1. verwelkomt het groenboek en het voorstel tot een EU-strategie voor geestelijke 
gezondheid; is het erover eens dat de geestelijke gezondheid van de EU-bevolking 
aanzienlijk kan worden verbeterd;

2. uit zijn voldoening over het feit dat in het groenboek wordt erkend dat maatschappelijke 
en omgevingsfactoren (zoals persoonlijke ervaringen, familie, maatschappelijke 
ondersteuning en de levensomstandigheden), evenals genetische factoren een rol spelen 
bij geestesziekten;

3. merkt op dat in het groenboek wordt gesteld dat voor de bestrijding van de slechte 
geestelijke gezondheid in de eerste plaats via medische hulp moet worden voorzien in 
doeltreffende en kwalitatief hoogstaande geestelijke gezondheidszorg en behandeling; 
meent echter dat voor de bestrijding van een slechte geestelijke gezondheid in de eerste 
plaats dezelfde aanpak moet worden gehanteerd als voor de bevordering van een goede 
geestelijke gezondheid en de preventie van geestesziekten; is van mening dat medische 
behandeling niet in de plaats kan treden van maatschappelijke factoren die aan de basis 
van de gezondheid van de samenleving in het algemeen liggen; meent dat meer nadruk 
moet worden gelegd op de preventie van geestelijke gezondheidsproblemen door in te 
grijpen in de maatschappelijke en omgevingsfactoren die in punt 6.1 van het groenboek 
worden beschreven;

4. merkt op dat volgens het groenboek grote verschillen tussen de zelfmoordcijfers van de 
lidstaten bestaan; is van mening dat onderzoek moet worden gedaan naar de 
maatschappelijke en gezondheidsfactoren die aan deze verschillen ten grondslag liggen;

5. is van mening dat dwang uiterst contraproductief is bij de behandeling van geestelijke 
gezondheidsproblemen; is het ermee eens dat verplichte opname van patiënten pas mag 
worden toegepast als minder restrictieve alternatieven hebben gefaald; benadrukt dat in 
de processen en procedures voor verplichte opname en behandeling doeltreffende 
mechanismen moeten worden ingebouwd om de grondrechten van mensen te eerbiedigen.


