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Amendementen op wetsteksten

Door het Parlement aangebrachte wijzigingen worden in vet cursief
aangegeven. Bij  wijzigingsbesluiten worden in amendementen van het 
Parlement op een niet door de Commissie gewijzigde bepaling de uit het 
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ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het voorstel voor een aanbeveling van de Raad betreffende patiëntveiligheid, met 
inbegrip van de preventie en bestrijding van zorginfecties
(COM(2008)0837 – C6-0032/2009 – 2009/0003(CNS))

(Raadplegingsprocedure)

Het Europees Parlement,

– gezien het voorstel van de Commissie aan de Raad (COM(2008)0837),

– gelet op artikel 152, lid 4, van het EG-Verdrag, op grond waarvan het Parlement door de 
Raad is geraadpleegd (C6-0032/2009),

– gelet op artikel 51 van zijn Reglement,

– gezien het verslag van de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid 
en de adviezen van de Commissie werkgelegenheid en sociale zaken en de Commissie 
interne markt en consumentenbescherming (A6-0000/2009),

1. hecht zijn goedkeuring aan het Commissievoorstel, als geamendeerd door het Parlement;

2. verzoekt de Commissie haar voorstel krachtens artikel 250, lid 2 van het EG-Verdrag 
dienovereenkomstig te wijzigen;

3. verzoekt de Raad, wanneer deze voornemens is af te wijken van de door het Parlement 
goedgekeurde tekst, het Parlement hiervan op de hoogte te stellen;

4. wenst opnieuw te worden geraadpleegd ingeval de Raad voornemens is ingrijpende 
wijzigingen aan te brengen in het voorstel van de Commissie;

5. verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad 
en de Commissie.

Amendement 1

Voorstel voor een aanbeveling
Overweging 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2) Geschat wordt dat in de EU-lidstaten 
tussen 8 en 12% van de 
ziekenhuispatiënten bij de ontvangst van 
gezondheidszorg te maken krijgt met 

(2) Geschat wordt dat in de EU-lidstaten 
tussen 8 en 12% van de 
ziekenhuispatiënten bij de ontvangst van 
gezondheidszorg te maken krijgt met 
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ongewenste voorvallen. ongewenste voorvallen, hetgeen dus 
neerkomt op 6,7 tot 15 miljoen 
ziekenhuispatiënten en meer dan 37 
miljoen patiënten die een beroep doen op 
de eerstelijns gezondheidszorg.

Or. fr

Motivering

Het is belangrijk de omvang van dit probleem en de consequenties ervan voor de 
volksgezondheid uit te spreken en onder ogen te zien. 

Amendement 2

Voorstel voor een aanbeveling
Overweging 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2 bis) Geschat wordt dat gemiddeld een 
op de twintig patiënten een zorginfectie 
oploopt, wat in de Europese Unie  
neerkomt op 4,1 miljoen patiënten per 
jaar, en dat jaarlijks ongeveer 37 000 
sterfgevallen aan de gevolgen van een 
dergelijke infectie toe te schrijven zijn. 

Or. fr

Motivering

Niet vergeten mag worden dat zorginfecties behoren tot de meest frequente en funeste 
oorzaken van onbedoelde schade.

Amendement 3

Voorstel voor een aanbeveling
Overweging 6 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6 bis) Aangenomen wordt dat van alle 
ongewenste voorvallen die verband 
houden met gezondheidszorg, de 
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zorginfecties gemakkelijk kunnen worden 
vermeden. De lidstaten moeten de 
instrumenten invoeren om het aantal 
mensen dat in Europa jaarlijks door 
ongewenste voorvallen wordt getroffen, 
met 20% te verminderen. 

Or. fr

Motivering

Studies van de Europese Commissie hebben bevestigd dat een vermindering van ongewenste 
voorvallen van 20% voorstelbaar is, want de bestrijdingsmethoden tegen infecties zijn wel 
bekend en snel in te voeren.  Zorginfecties zijn de oorzaak van ongeveer 37.000 sterfgevallen 
per jaar.  Het is dus belangrijk een doelstelling te formuleren voor de vermindering die de 
lidstaten in de periode tot 2015 moeten realiseren.

Amendement 4

Voorstel voor een aanbeveling
Overweging 11

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11) Hulpmiddelen op basis van 
informatie- en communicatietechnologie, 
zoals elektronische patiëntendossiers of 
elektronische recepten, kunnen bijdragen 
aan verbeterde patiëntveiligheid, 
bijvoorbeeld door het systematisch 
screenen op mogelijke wisselwerking van 
geneesmiddelen of allergieën voor 
geneesmiddelen.

(11) Hulpmiddelen op basis van 
informatie- en communicatietechnologie, 
zoals elektronische patiëntendossiers of 
elektronische recepten, kunnen bijdragen 
aan verbeterde patiëntveiligheid, 
bijvoorbeeld door het systematisch 
screenen op mogelijke wisselwerking van 
geneesmiddelen of allergieën voor 
geneesmiddelen, zoals de Commissie 
erkent in haar aanbeveling van 2 juli 
2008 inzake grensoverschrijdende 
interoperabiliteit van systemen voor 
elektronische medische dossiers1

1 PB L 190 van 18.7.2008,blz. 37.

Or. fr
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Amendement 5

Voorstel voor een aanbeveling
Overweging 15

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(15) Er zijn onvoldoende gegevens over 
zorginfecties beschikbaar om 
surveillancenetwerken in staat te stellen 
zinnige vergelijkingen te maken tussen 
instellingen, de epidemiologie van aan 
gezondheidszorg gerelateerde pathogenen 
te volgen en het preventie- en 
bestrijdingsbeleid voor zorginfecties te 
evalueren en begeleiden. Derhalve moeten 
surveillancesystemen worden opgezet of 
versterkt, zowel op het niveau van de 
zorginstellingen als op regionaal en 
nationaal niveau.

(15) Er zijn onvoldoende gegevens over 
zorginfecties beschikbaar om 
surveillancenetwerken in staat te stellen 
zinnige vergelijkingen te maken tussen 
instellingen, de epidemiologie van aan 
gezondheidszorg gerelateerde pathogenen 
te volgen en het preventie- en 
bestrijdingsbeleid voor zorginfecties te 
evalueren en begeleiden. Derhalve moeten 
surveillancesystemen worden opgezet of 
versterkt, zowel op het niveau van de 
zorginstellingen als op regionaal en 
nationaal niveau. Door betere informatie-
inzameling op regionaal, nationaal en 
Europees niveau moeten de directe 
verbanden tussen beleid, systemen en 
structuren op gebied van 
patiëntenveiligheid en de op dat gebied 
verkregen resultaten gemakkelijker 
kunnen worden aangetoond. 

Or. fr

Motivering

Il est nécessaire d'améliorer les systèmes de surveillance à fin d'avoir des données plus 
complètes concernant le IAS et pour pouvoir établir des corrélations entre les politiques, les 
systèmes et les structures mis en place et les résultats obtenus. Ceci va permettre d'améliorer 
les soins fournis aux patients et de diminuer les infections hospitalières.

Amendement 6

Voorstel voor een aanbeveling
Overweging 15 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(15 bis) Het is noodzakelijk dat de 
lidstaten het aantal mensen dat een 
zorginfectie oploopt, kunnen 
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terugdringen.  Naast verschillende andere 
instrumenten waaraan te denken valt, is 
de aanwerving kan een groter aantal 
verpleegsters of verplegers van belang, die 
gespecialiseerd zijn in het tegengaan van 
infecties.

Or. fr

Motivering

Studies van de Europese Commissie bevestigen dat aanwerving van ongeveer 500 
verpleegsters of verplegers die gespecialiseerd zijn in tegengaan van infecties nodig is voor 
een snelle en doelmatige vermindering van het aantal zorginfecties. Le rapport optimal est de 
1 infirmier/ère spécialisé en IAS tous les 250 lits d'hôpital.

Amendement 7

Voorstel voor een aanbeveling
Deel I – hoofdstuk I bis (nieuw) – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

I bis. DOELSTELLINGEN VOOR 
VERMINDERING

Or. fr

Amendement 8

Voorstel voor een aanbeveling
Deel I – hoofdstuk I bis (nieuw) – punt 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1) Les États membres devraient mettre en 
place les instruments pour réduire de 20% 
le nombre de personnes touchées chaque 
année en Europe par des évènements 
indésirables suite à des soins de santé, ce 
qui correspond à l'objectif de réduire ces 
évènements de 900 000 cas par an d'ici 
2015.
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Or. fr

Motivering

Studies van de Europese Commissie hebben bevestigd dat een vermindering van ongewenste 
voorvallen van 20% denkbaar is, want de bestrijdingsmethoden tegen infecties zijn wel 
bekend en snel in te voeren.  Zorginfecties zijn de oorzaak van ongeveer 37.000 sterfgevallen 
per jaar. C'est donc important d'indiquer un objectif de réduction que les Etats membres 
doivent atteindre d'ici 2015.

Amendement 9

Voorstel voor een aanbeveling
Deel I – hoofdstuk I bis (nieuw) – punt 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2) Naast andere instrumenten, moeten de 
lidstaten de aanwerving overwegen van 
verpleegsters of verplegers die 
gespecialiseerd zijn in het tegengaan van 
infecties, in een objectieve, in 2015 te 
bereiken verhouding van één verpleegster 
of verpleger per 250 ziekenhuisbedden. 

Or. fr

Motivering

Studies van de Europese Commissie bevestigen dat aanwerving van ongeveer 500 
verpleegsters of verplegers die gespecialiseerd zijn in de beheersing van infectieziekten nodig 
is voor een snelle en doelmatige vermindering van het aantal zorginfecties. De ideale 
verhouding is 1 in zorginfecties gespecialiseerde verpleger/ster voor elke 250 
ziekenhuisbedden. 

Amendement 10

Voorstel voor een aanbeveling
Deel I – Hoofdstuk II – punt 1 – letter a)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) a) de bevoegde autoriteit of autoriteiten 
aan te wijzen die op hun grondgebied
verantwoordelijk zijn voor 

a) en désignant l’autorité ou les autorités 
compétentes chargées de la sécurité des 
patients à l'échelle régionale et nationale;
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patiëntveiligheid;

Or. fr

Motivering

Il est important de souligner que l'autorité compétente doit être placé à l'échelle 
correspondante à l'administration publique chargé de veiller sur la santé publique. Il s'agit, 
dans certains États membres, des autorités nationales.

Amendement 11

Voorstel voor een aanbeveling
Deel I – Hoofdstuk III – punt 1 – letter b)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) verbetering van de infectiepreventie en -
bestrijding op het niveau van de 
zorginstellingen;

b) améliorer la prévention des infections et 
la lutte contre celles-ci au niveau des 
établissements de soins et garantir le 
niveau le plus élevé de propreté, d'hygiène 
et, si nécessaire, d'asepsie:

i) du matériel lié à l'accueil et au séjour 
des patients;

ii) du matériel médical et paramédical, des 
appareils électro-médicaux au service des  
patients, et du processus de distribution 
des médicaments;

iii) des structures sanitaires consacrées 
aux soins des patients;

Or. fr

Motivering

Pour prévenir les infections nosocomiales il est nécessaire de assurer le niveau le plus élevé 
possible de  propreté, hygiène et, si nécessaire, d'asepsie de tout matériel avec lequel les 
patients sont en contact.
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Amendement 12

Voorstel voor een aanbeveling
Deel I – Hoofdstuk III – punt 1 – letter d)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d) bevordering van de opleiding en 
scholing van gezondheidswerkers op het 
niveau van de lidstaten en op het niveau 
van de zorginstellingen;

d) favoriser l’éducation et la formation du 
personnel de santé et du personnel 
paramédical au niveau des États membres 
et des établissements de soins, avec une 
attention particulière aux infections 
nosocomiales et à la résistance des virus 
aux antibiotiques;

Or. fr

Motivering

La résistance des virus aux antibiotiques est une des causes principales des infections 
nosocomiales et doit être un thème dominant de la formation du personnel de santé à tous les 
niveaux. Pour diminuer les infections nosocomiales, il est nécessaire de garantir une 
formation approfondie et continue de tout le personnel qui travaille dans les structures de 
santé.

Amendement 13

Voorstel voor een aanbeveling
Deel I – Hoofdstuk III – punt 1 – letter e)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

e) betere voorlichting van patiënten; e) améliorer l’information donnée aux 
patients via le réseau socio-sanitaire mais 
aussi via des campagnes d'information 
périodique dans les journaux, à la radio, à 
la télévision et sur internet;

Or. fr

Motivering

Il est essentiel de garantir une information complète des patients sur les risques, les niveaux 
de sécurité et les mesures en vigueur pour éviter les erreurs et les infections nosocomiales. Il 
est donc important d'organiser régulièrement des campagnes d'information en utilisant les 
différents types de médias.
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Amendement 14

Voorstel voor een aanbeveling
Deel I – Hoofdstuk III – punt 1 – letter f)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

f) ondersteuning van onderzoek. f) soutenir la recherche, entre autres dans 
le domaine des possibles applications 
médicales des nanotechnologies et des 
nanomatériaux.

Or. fr

Motivering

Parmi les nombreuses applications des nanotechnologies et des nanomatériaux, celles dans le 
domaine de la santé sont parmi les plus encourageantes. Par exemple, la modification des 
nanostructures des surfaces des matériaux utilisés dans la construction des hôpitaux pour les 
rendre propres ou stériles peut être un instrument important dans la lutte contre les infections 
associées aux soins.

Amendement 15

Voorstel voor een aanbeveling
Deel II – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

DEEL II: VERSLAG VAN DE 
COMMISSIE

DEEL II: ACTIONS DE LA 
COMMISSION

Or. fr

Motivering
. De verandering van de nanostructuur van materiaaloppervlakten bij de bouw van 
ziekenhuizen om deze schoner en sterieler te maken kan bijvoorbeeld een belangrijk 
hulpmiddel zijn bbij de bestrijding van zorginfecties. 
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Amendement 16

Voorstel voor een aanbeveling
Deel II – paragraaf 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1 bis) De Commissie wordt verzocht aan 
de hand van de in 2002 door de 
wereldgezondheidsorganisatie 1 

uitgegeven praktijkgids voor preventie van 
ziekenhuisinfecties een document ter 
attentie van de patiënten op te stellen over 
preventie van ziekenhuisinfecties. 
1WGO, Praktijkgids voor preventie van 
ziekenhuisinfecties , eerste druk, 
december 2002 (tweede druk uitgegeven 
in 2008)

Or. fr

Motivering

Les lignes guides pratiques pour le contrôle des infections dans les structures de soin 
élaborées en 2003 par l'Organisation Mondiale de la Santé sont un instrument qui s'est révélé 
très utile. Toutefois, ceci est particulièrement adressé au personnel de soin. Un document 
européen spécialement adressé aux patients peut se révéler important dans la lutte contre les 
infections nosocomiales et permettrait aux patients de se doter des compétences de base dans 
le domaine de la sécurité des patients.

Amendement 17

Voorstel voor een aanbeveling
Bijlage 1 – lijn 3 – kolom 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Un incident préjudiciable à un patient. | Al 
het personeel dat bij de rechtstreekse 
verlening van gezondheidszorg betrokken 
is. | Ongewenst voorval

Un incident préjudiciable à un patient 
survenu pendant des soins médicaux. La 
notion de «préjudice» suppose l’altération 
permanente ou temporaire d’une structure 
ou d’une fonction de l’organisme et/ou tout 
effet délétère qui en résulte.

Or. fr
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Motivering

Il est important de spécifier parmi les evénements indésirables aussi une altération temporelle 
d'une structure ou d'une fonction de l'organisme.

Amendement 18

Voorstel voor een aanbeveling
Bijlage 2 – deel 1 – punt 7 – letter a bis) (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a bis) en stimulant la recherche, entre 
autres, dans les applications médicales 
des nanotechnologies et des 
nanomatériaux.

Or. fr

Motivering

Parmi les nombreuses applications des nanotechnologies et des nanomatériaux, celles dans le 
domaine de la santé sont parmi les plus encourageantes. Par exemple, la modification des 
nanostructures des surfaces des matériaux utilisés dans la construction des hôpitaux pour les 
rendre propres ou stériles peut être un instrument important dans la lutte contre les infections 
associées aux soins.
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TOELICHTING

De kwaliteit van de medische zorg in Europa wordt steeds beter, dankzij de voortdurende 
vooruitgang in de medische wetenschap waardoor het verblijf in een ziekenhuis aanmerkelijk 
kan worden bekort of zelfs geheel worden vermeden.

In sommige gevallen kunnen medische verrichtingen evenwel schade toebrengen aan de 
gezondheid van de patiënt. Sommige ongewenste effecten zijn inherent aan de intrinsieke 
risico's van een behandeling of geneesmiddel, andere worden veroorzaakt door medische 
fouten die vermijdbaar waren of door infecties die in de behandelruimten worden opgelopen. 

Studie van de Europese Commissie wijst uit dat 8 tot 12% van de ziekenhuispatiënten in de 
lidstaten van de Europese Unie een ongewenst voorval overkomt.  Dat komt neer op een 
aantal van 6,7 tot 15 miljoen ziekenhuispatiënten. Daarbij komen nog elk jaar zo'n 37 miljoen 
patiënten die na een beroep op de eerstelijns gezondheidszorg ongewenste effecten 
ondervinden die rechtstreeks verband houden met de verstrekte zorg.  

Tot de meest voorkomende ongewenste effecten behoren de infecties die in ziekenhizen of 
andere behandelruimten worden opgelopen. Gemiddeld wordt één op de twintig 
ziekenhuispatiënten hierdoor getroffen, op een totaal van 4, 1 miljoen patiënten per jaar. 

Zorgwekkender is nog, dat ziekenhuisinfecties elk jaar ongeveer 37.000 sterfgevallen 
veroorzaken, en een van de meest veelvuldige en funeste oorzaken zijn van onbedoelde 
schade. 

Als factoren die het ontstaan en de verspreiding van ziekenhuisinfecties in de hand werken, 
zijn aan te wijzen: 

 steeds grotere resistentie van virussen tegen antibiotica 
 een hoge bezettingsgraad van ziekenhuisbedden
 toename van het aantal patiëntenbewegingen
 te weinig personeel per patiënt
 onvoldoende naleving van handhygiëne en andere preventie- en bestrijdingsmethoden 

voor infecties 
 verkeerd gebruik van geïmplanteerde medische hulpmiddelen

In de meeste gevallen kunnen ongewenste effecten van medische zorg in het algemeen, en de 
ziekenhuisinfecties in het bijzonder, worden voorkomen.  De groep patiënten van jaarlijks 8 
tot 12% die ongewenste effecten ondervinden van hun medische behandeling kan worden 
verkleind. 

Daartoe moeten de EU en de lidstaten zich in de eerste plaats een beeld vormen van de 
omvang van het probleem, door inzameling van gegevens op regionaal, nationaal en Europees 
niveau. Die gegevens kunnen dienen om de directe verbanden tussen de kwaliteit van beleid, 
systemen en structuren op gebied van patiëntenveiligheid en de op dat gebied verkregen 
resultaten stelliger aan te tonen.

Belangrijk is ook dat de lidstaten hierdoor duidelijke doelstellingen kunnen formuleren waar 
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het gaat om verbetering van de medische zorg voor de burgers.  Vermindering van het aantal 
zorginfecties met 20% in de periode tot 2015 is dus een nastrevenswaardige èn voorstelbare 
doelstelling, want de bestrijdingsmethoden tegen infecties zijn wel bekend en snel in te 
voeren. De volksgezondheid is een primair goed en een recht. Een aantal van 37 000 
sterfgevallen per jaar als gevolg van infecties bij medische behandeling is te hoog en voor de 
burgers van de Europese Unie onaanvaardbaar. 

Om in de periode van nu tot 2015 het aantal infecties te verminderen met 900 000 gevallen
per jaar (vermindering met 20%) moeten de lidstaten en de Europese instellingen ieder naar 
eigen bevoegdheden de nodige instrumenten invoeren . Naast ander beleid valt met name te 
denken aan: 

 ruimere aanwezigheid van verpleegsters of verplegers die gespecialiseerd zijn in 
tegengaan van infecties;

 bevordering van de opleiding en scholing van gezondheidswerkers en paramedisch 
personeel, met bijzondere aandacht voor ziekenhuisinfecties en resistentie tegen 
antibiotica; 

 ondersteuning van het onderzoek op dit gebied, met bijzondere aandacht voor nieuwe 
technologieën.

Onder inachtneming van het subsidiariteitsbeginsel kunnen de Europese instellingen en met 
name de Commissie een belangrijke rol vervullen op dit gebied door uitwisseling van 
gegevens en beste praktijken aan te moedigen.   De rapporteur voelt er veel voor de 
Commissie te vragen een document uit te werken voor de preventie van ziekenhuisinfecties 
dat betemd zal zijn voor gebruik door patiënten, en dat document aan het Parlement en de 
Raad voor te leggen. 

Bij wijze van conclusie wil de rapporteur benadrukken dat concrete en snelle antwoorden 
nodig zijn waarmee een gerichte en blijvende daling in het aantal ziekenhuisinfecties in 
Europa kan worden bewerkstelligd. Zij acht het daarom noodzakelijk dat de lidstaten zich 
doelstellingen voor ogen zetten, ook al zijn die niet dwingend. Eveneens acht zij het 
noodzakelijk de Commissie te vragen binnen 3 jaar verslag aan het Parlement uit te brengen 
van de door de lidstaten en de Europese Unie op dit gebied gemaakte vorderingen. . 


