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Resolutie van het Europees Parlement over acties ter bestrijding van hart- en 
vaatziekten

Het Europees Parlement,

– gelet op artikel 152 van het Verdrag,

– gezien de conclusies van het Raad "Werkgelegenheid, sociaal beleid, volksgezondheid en 
consumentenbescherming" van 1-2 juni 20041,

– gezien het voorstel van de Commissie voor een communautair actieprogramma op het 
gebied van gezondheid (2007-2013)2,

– onder verwijzing naar zijn resolutie over het wetgevings- en werkprogramma van de 
Commissie voor 2006 waarin het Parlement "onderstreept dat de Commissie dient te 
zorgen voor een goede follow-up van haar mededelingen inzake bestrijding van 
zwaarlijvigheid, hartziekten en diabetes, kanker, psychische aandoeningen en 
HIV/AIDS"3,

– gezien de "European Strategy for the Prevention and Control of Noncommunicable 
Diseases" van de Wereldgezondheidsorganisatie4,

– gezien de Europese richtsnoeren over de preventie van hart- en vaatziekten5,

– gezien de conferentie over hartgezondheid van juni 2005 in Luxemburg6,

– gezien de conferentie "Women's Health at Heart" van maart 20067,

– gezien het initiatief "Gezondheid op alle beleidsgebieden" van het Finse voorzitterschap8,

– gezien het zevende kaderprogramma voor onderzoek9,

– gelet op artikel 108, lid 5 van zijn Reglement,

A. overwegende dat, volgens Europese statistieken over 2005, hart- en vaatziekten in de 
Europese Unie met 1,9 miljoen slachtoffers doodsoorzaak nummer één zijn zowel onder 
mannen als onder vrouwen10,

  
1 http://www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_Data/docs/pressData/lsa/80729.pdf.
2 COM(2006)0234.
3 P6_TA(2005)0524.
4 EUR/RC56/R2.
5 Eur J Cardiovasc Prev Rehabil 2003 Dec;10(Suppl 1): S1-78.
6 http://www.worldheartday.com/articulos/LuxembourgDeclaration.pdf.
7 www.cvhconference.org
8 http://www.stm.fi/Resource.phx/eng/subjt/inter/eu2006/hiap/index.htx.i1153.pdf.
9 COM(2006)0364.
10 "2005 European Cardiovascular Disease Statistics Report, British Heart Foundation/European Heart 
Network", februari 2005.
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B. overwegende dat hart- en vaatziekten verantwoordelijk zijn voor nagenoeg de helft (42%) 
van het totale sterftecijfer in de EU1, 

C. overwegende dat de hart- en vaatziekten met 18% de op een na grootste oorzaak van de
ziektelast (morbiditeit plus mortaliteit) in de EU zijn2, 

D. overwegende dat de totale kosten van hart- en vaatziekten in de EU oplopen tot 169 
miljard euro, waarvan 105 miljard euro voor de behandeling van de ziekte en 64 miljard 
euro voor de gevolgen van productiviteitsverlies en voor informele zorg3,

E. overwegende dat als gevolg van de demografische veranderingen in de EU de loopbanen
langer worden en dat ongeschiktheid wegens hoge bloeddruk en hart- en vaatziekten een 
negatieve impact heeft op de beschikbare arbeidskrachten4,

F. overwegende dat uit de OESO-indicatoren voor 20055 blijkt dat slechts drie procent van 
de huidige volksgezondheidskredieten besteed wordt aan preventie- en 
volksgezondheidsprogramma's,

G. overwegende dat de meeste hart- en vaatziekten kunnen worden voorkomen door een 
verandering in de levensomstandigheden gekoppeld aan tijdige identificatie van personen 
met een hoog risico alsook nauwkeurige diagnose,

H. overwegende dat de Wereldgezondheidsorganisatie erkent dat op de gehele bevolking 
gerichte acties die een combinatie zijn van effectief beleid en omvattende maatregelen ter 
bevordering van de gezondheid de meest rendabele methode zijn voor het verminderen 
van de risico's onder de gehele bevolking6,

I. overwegende dat het geheel en al ontbreekt aan een tastbare Europese strategie voor het 
aanpakken van het probleem van de hart- en vaatziekten,

J. overwegende dat in de conclusies van de conferentie "Women's Health at Heart" van 
maart 2006 de lidstaten ertoe worden opgeroepen een EU-aanbeveling over een concrete 
in de gehele EU gevolgde strategie voor de gezondheid van het hart- en vaatstelsel aan te 
nemen, op basis van een voorstel van de Commissie dat de volgende aspecten bestrijkt: 
bevordering van de gezondheid van het hart- en vaatstelsel, mechanismen ter 
ondersteuning van de strategieën en acties van de lidstaten, richtsnoeren met betrekking 
tot de risicoanalyse, optimale preventiemethodes, behandeling, revalidatie en screening, 
en opleiding van artsen door artsen,

K. overwegende dat er tussen de lidstaten onderling grote verschillen bestaan op het gebied 
van de prevalentie, de preventie en de behandeling van hart- en vaatziekten, en dat de EU 
als taak heeft deze verschillen tegen te gaan en de kloof te dempen,

  
1 Ibid.
2 Ibid.
3 Ibid.
4 High Blood Pressure and Health Policy, Kanavos/Östergren et al., 2007.
5 Health at a glance - OECD Indicators 2005. November 2005.
6 WHO Information Sheet - Cardiovascular diseases: prevention and control, WHO, 2003. Kan worden 
gedownload via http://www.who.int/dietphysicalactivity/media:en/gsfs_cvd.pdf.
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L. overwegende dat andere ernstige ziekten in 2006 ruime steun van het Europees Parlement 
hebben gekregen in de vorm van een schriftelijke verklaring over diabetes1 en de resolutie 
over borstkanker in de uitgebreide Europese Unie2, terwijl momenteel niets bestaat over 
de hart- en vaatziekten, doodsoorzaak nummer één in Europa,

1. verzoekt de Commissie een voorstel in te dienen voor een aanbeveling over hart- en 
vaatziekten, waarin ook aandacht wordt besteed aan de problemen van hoge bloeddruk, 
vroegtijdige identificatie van personen met een hoog risico en preventiestrategieën in 
Europa;

2. roept de lidstaten ertoe op hun nationale volksgezondheidsstrategieën te implementeren of 
te herzien en aandacht te besteden de bevordering van de gezondheid, een 
bevolkingsgerichte aanpak en strategieën voor de vroegtijdige opsporing van personen 
met een hoog risico op het gebied van hart- en vaatziekten en het beheer ervan, alsook 
gezondheidseffectonderzoeken uit te voeren om de druk ervan op de nationale 
socialezekerheidsstelsels te meten;

3. verzoekt de lidstaten nationale richtsnoeren op te stellen voor de preventie van hart- en 
vaatziekten, met inbegrip van standaardrichtsnoeren voor beste praktijken voor het 
identificeren van personen met een hoog risico;

4. verzoekt de Commissie en de lidstaten streefdoelen overeen te komen voor het beheer van 
het screenen en het controleren van hoge bloedruk;

5. spoort de lidstaten ertoe aan beleidsmaatregelen uit te werken en te implementeren voor 
de bevordering van de volksgezondheid, de vroegtijdige identificatie van risicogroepen en 
preventiestrategieën, aangezien bewezen is dat dit de meest doeltreffende wapens zijn in 
de strijd tegen de hart- en vaatziekten;

6. dringt bij de lidstaten aan op een multisectorale aanpak bij de bevordering van de 
gezondheid van het hart- en vaatstelsel en bij hun preventiestrategieën, in overleg met alle 
relevante belanghebbenden;

7. verzoekt de lidstaten hun actieplannen ter bevordering van een gezondere manier van 
leven en ter beperking van de prevalentie van hart- en vaatziekten verder te ontwikkelen, 
met onder meer campagnes tegen het roken, voor meer lichaamsbeweging en controle van 
hoge bloeddruk;

8. dringt aan op voortzetting van de financiële steun voor onderzoek op lokaal, nationaal en 
Europees niveau op het gebied van de preventie van hart- en vaatziekten en voor de 
bevordering van de gezondheid van het hart- en vaatstelsel, met inbegrip van onderzoek 
naar de risicofactoren van hart- en vaatziekten, prevalentie, en genetische factoren;

9. verzoekt de lidstaten voorlichtingsprogramma's te realiseren om de bevolking bewuster te 
maken van de risicofactoren van hart- en vaatziekten, alsook gespecialiseerde 
programma's voor bijscholing van gezondheidswerkers;

  
1 P6_DCL(2006)0001.
2 B6-0528/2006.
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10. verzoekt de lidstaten de prevalentie van hart- en vaatziekten onder hun nationale 
bevolking te meten en hun nationale programma's aan een evaluatie te onderwerpen met 
als doel benchmarkcijfers voorop te stellen aan de hand waarvan de nationale 
gezondheidsinstanties concrete streefdoelen kunnen vaststellen voor specifieke 
initiatieven;

11. verzoekt de lidstaten en de Commissie steun te verlenen aan de uitvoering van de meest 
recente Europese richtsnoeren betreffende de preventie van hart- en vaatzieken, die zijn 
opgesteld door de Joint European Task Force;

12. verzoekt de Commissie initiatieven en samenwerkingsverbanden met belanghebbenden 
aan te moedigen, die als doel hebben de bevordering van de gezondheid van het hart- en 
vaatstelsel door middel van maatregelen zoals de beperking van het tabaksgebruik, de 
verbetering van de eetgewoonten en het stimuleren van lichaamsbeweging, allemaal 
middelen om zwaarlijvigheid en hoge bloedruk en alle daaraan verbonden complicaties te 
voorkomen;

13. dringt erop aan dat de Commissie haar eerdere initiatieven met betrekking tot de 
uitwisseling van beste praktijken op het gebied van de preventie van hart- en vaatziekten 
tussen de lidstaten voortzet;

14. verzoekt de Commissie de regelmatige uitwisseling van ervaring, informatie en cijfers 
over de gezondheid van het hart- en vaatstelsel tussen al wie betrokken is bij de preventie 
van hart- en vaatziekten in de hand te werken;

15. verzoekt de Commissie de vergelijkbaarheid van de cijfers te verbeteren door de 
totstandkoming aan te moedigen van een communautaire databank betreffende de 
prevalentie van hart- en vaatziekten, de mortaliteit, de morbiditeit en de risicofactoren;

16. dringt erop aan dat de Commissie gezondheidseffectevaluaties uitvoert om de druk die 
hart- en vaatziekten en hoge bloeddruk leggen op de economische productiviteit van 
Europa in alle lidstaten te meten, zoals is voorgesteld in de conclusies van de Raad over 
de gezondheid op alle beleidsgebieden;

17. juicht het onlangs door de Commissie aangekondigde plan toe om werk te maken van een 
gezondheidsstrategie en dringt erop aan dat de Commissie hierbij garanties biedt voor 
billijke toegang tot preventie, behandeling, diagnose en controle van ziekten voor alle 
Europeanen ongeacht hun nationaliteit;

18. verzoekt de Commissie de lidstaten te informeren over de beschikbare subsidies voor  
screening en preventie van hart- en vaatziekten en hoge bloeddruk alsook voor 
diepgaander onderzoek op het gebied van de hart- en vaatziekten, zoals door middel van 
het 7e kaderprogramma voor onderzoek, de structuurfondsen en het Europees
Ontwikkelingsfonds;

19. verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad, de Commissie en 
de parlementen van de lidstaten.


