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1. INLEIDING

Het jaar 2002 vormt een belangrijke fase in de ontwikkeling van de gezondheidsstrategie
van de Europese Gemeenschap. Zeer waarschijnlijk treedt in de tweede helft van 2002
een nieuw communautair actieprogramma op het gebied van de volksgezondheid1 in
werking, dat de acht bestaande programma’s op dit gebied vervangt.

Het is daarom belangrijk dat de acties in het kader van de bestaande programma’s zoveel
mogelijk op de prioriteiten van het nieuwe programma, dat tot 2008 loopt, worden
afgestemd.

Bijgevolg worden de huidige communautaire volksgezondheidsprogramma’s opgezet als
overgang naar het nieuwe programma.

Bij alle acties in het kader van de huidige programma’s in 2002 moet rekening worden
gehouden met de prioriteiten van het toekomstige programma, en moet worden vermeld
dat de actie in kwestie betrekking heeft op de drie onderstaande onderdelen.

In het voorgestelde nieuwe communautaire actieprogramma op het gebied van de
volksgezondheid wordt bijzondere nadruk gelegd op drie onderdelen:

1. Het verbeteren van de gezondheidsinformatie

2. Het instellen van een snelle-reactiemechanisme

3. Het beïnvloeden van gezondheidsdeterminanten door preventie en
gezondheidsbevordering

Doel van deze drie onderdelen is:

–  Onderdeel 1: Het verbeteren van de gezondheidsinformatie: opzetten van nieuwe
systemen en verbeteren van de bestaande systemen voor het verzamelen, analyseren en
verspreiden van gegevens ter ondersteuning van de beleidsontwikkeling op de
desbetreffende gebieden. Deze informatie moet zowel de gezondheidstoestand (bv.
letsels, ziekte- en sterftecijfer en percentage rokers) als de gezondheidssystemen (bv.
kosten, structuren en effectiviteit van de ingrepen) betreffen. Er moet vooral worden
nagegaan hoe op doeltreffende wijze betrouwbare informatie over belangrijke
gezondheidskwesties kan worden verstrekt aan het publiek, de gezondheidswerkers en
de autoriteiten.

                                                
1 COM(2000) 285 def. van 16 mei 2000 – (beschikbaar op de internetsite
http://europa.eu.int/comm/health/ph/general/phpolicy_new.htm)
Gemeenschappelijk standpunt nr. ... PB ... van ...).
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– Onderdeel 2: Het instellen van een snelle-reactiemechanisme voor surveillance,
waarschuwing en snelle maatregelen met betrekking tot verscheidene
gezondheidsproblemen. Daarbij moet worden voortgebouwd op het netwerk voor
overdraagbare ziekten en de andere bestaande communautaire systemen. Doel is
vroegtijdig informatie te verstrekken over een potentieel probleem, zoals bijvoorbeeld
TSE-prionenziekten, en in de EU op gecoördineerde wijze te reageren om het zo snel
mogelijk op te lossen.

– Onderdeel 3: Het beïnvloeden van gezondheidsdeterminanten door preventie en
gezondheidsbevordering. De acties moeten worden toegespitst op bepaalde thema’s
(zoals tabak, alcohol en voeding), bepaalde groepen (zoals kansarmen en ouderen) en
bepaalde settings. Ze moeten deel uitmaken van een sectoroverschrijdende aanpak, die
ook maatregelen op andere beleidsgebieden omvat (bv. sociaal beleid,
consumentenbeleid,  milieu) en waarvoor gebruik wordt gemaakt van alle
desbetreffende bevoegdheden van het Verdrag.

2. PRIORITEITEN

De prioriteiten met betrekking tot de drie onderdelen van het nieuwe programma en de
verschillende deelgebieden van de huidige volksgezondheidsprogramma’s2 worden in
detail vermeld in de bijlagen van dit geïntegreerd werkprogramma.

                                                
2 Communautair actieprogramma inzake gezondheidsbevordering, -voorlichting, -opvoeding en -opleiding
in het kader van de actie op het gebied van de volksgezondheid, goedgekeurd bij Besluit nr. 645/96/EG van
het Europees Parlement en de Raad, PB L 95 van 16.4.1996, blz. 1, zoals verlengd bij Besluit nr.
521/2001/EG van het Europees Parlement en de Raad van 26 februari 2001.

Programma “Europa tegen kanker” in het kader van de actie op het gebied van de volksgezondheid,
goedgekeurd bij Besluit nr. 646/96/EG van het Europees Parlement en de Raad, PB L 95 van 16.4.1996,
blz. 9, zoals verlengd bij Besluit nr. 521/2001/EG van het Europees Parlement en de Raad van 26 februari
2001.

Communautair actieprogramma in verband met de preventie van AIDS en van bepaalde andere
besmettelijke ziekten in het kader van de actie op het gebied van de volksgezondheid, goedgekeurd bij
Besluit nr. 647/96/EG van het Europees Parlement en de Raad, PB L 95 van 16.4.1996, blz. 16, zoals
verlengd bij Besluit nr. 521/2001/EG van het Europees Parlement en de Raad van 26 februari 2001.

Communautair actieprogramma inzake de preventie van drugsverslaving binnen het actiekader op het
gebied van de volksgezondheid, goedgekeurd bij Besluit nr. 102/97/EG van het Europees Parlement en de
Raad, PB L 19 van 22.1.1997, blz. 25, zoals verlengd bij Besluit nr. 521/2001/EG van het Europees
Parlement en de Raad van 26 februari 2001.

Communautair actieprogramma voor gezondheidsmonitoring in het kader van de actie op het gebied van de
volksgezondheid, goedgekeurd bij Besluit nr. 1400/97/EG van het Europees Parlement en de Raad, PB L
193 van 22.7.1997, blz. 1, zoals verlengd bij Besluit nr. 521/2001/EG van het Europees Parlement en de
Raad van 26 februari 2001.

Communautair actieprogramma inzake met de milieuverontreiniging samenhangende ziekten binnen het
actiekader op het gebied van de volksgezondheid, goedgekeurd bij Besluit nr. 1296/1999/EG van het
Europees Parlement en de Raad, PB L 155 van 22.6.1999, blz. 1, zoals verlengd bij Besluit nr.
521/2001/EG van het Europees Parlement en de Raad van 26 februari 2001.

Communautair actieprogramma inzake de voorkoming van letsel binnen het kader van de actie op het
gebied van de volksgezondheid, goedgekeurd bij Besluit nr. 372/1999/EG van het Europees Parlement en
de Raad, PB L 46 van 20.2.1999, blz. 1.
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Bijlage 1
Programma inzake gezondheidsbevordering

In 2002 houden de prioriteiten bij de tenuitvoerlegging van het programma inzake
gezondheidsbevordering verband met activiteiten in het kader van onderdeel 3 van het
nieuwe programma.

1. Beïnvloeding van leefstijlgebonden gezondheidsdeterminanten in
bepaalde settings

1.1. Werk

Nu het door het Europees netwerk voor de gezondheidsbevordering op het
werk (ENWHP) ontwikkelde concept “gezondheid op het werk” in Europa
algemeen wordt erkend en gebruikt, is de tijd gekomen om deze
beginselen van gezondheid op het werk toe te passen en de bevindingen
van  eerder door het ENWHP uitgevoerde projecten te verspreiden. Eerst
moeten benaderingen bij de uitvoering op bedrijfsniveau en op
intermediair, nationaal en Europees niveau worden vastgesteld en
geanalyseerd. Deze moeten in samenwerking met de voornaamste actoren
en betrokkenen in het veld worden gebruikt als optimale
praktijkvoorbeelden van gezondheidsbevordering op het werk.

1.2. Gezondheidszorg

Gezondheidswerkers doen kennelijk onvoldoende aan
gezondheidsbevordering wanneer zij patiënten onderzoeken of adviseren.
Bij het systematisch integreren van gezondheidsbevordering in de
dagelijkse werkzaamheden van gezondheidswerkers zal worden
voortgebouwd op de reeds uitgevoerde werkzaamheden3. De verenigingen
en organisaties die de gezondheidswerkers op Europees niveau
vertegenwoordigen, zullen daar nauw bij worden betrokken. Er zal
aandacht worden besteed aan het integreren van gezondheidsbevordering
in de opleiding van gezondheidswerkers.

                                                                                                                                                

Communautair actieprogramma inzake zeldzame ziekten binnen het actiekader op het gebied van de
volksgezondheid, goedgekeurd bij Besluit nr. 1295/1999/EG van het Europees Parlement en de Raad, PB L
155 van 22.6.1999, blz. 1.

3 Project “Gezondheidsbevordering in de huisartspraktijk en de apotheek – Een Europees project”, voor
nadere informatie zie http://www.univie.ac.at/phc/webindex.htm.
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1.3. Beïnvloeding van leefstijlgebonden gezondheidsdeterminanten bij
bepaalde doelgroepen

1.3.1. Kinderen en jongeren

Kinderen en jongeren zijn kwetsbare groepen waarop doeltreffende
gezondheidsbevorderingsmaatregelen veel effect kunnen hebben. Daarom
moeten specifieke strategieën en een specifieke beleid voor de
bevordering van de gezondheid van kinderen en jongeren worden
ontwikkeld.

1.4. Ouderen

Het percentage 65-plussers in de Europese bevolking neemt gestaag toe en
deze trend zal zich voortzetten. Dit brengt problemen met zich: niet alleen
zal de zorgbehoefte waarschijnlijk toenemen en zal de gezondheidszorg
mogelijk anders moeten worden opgezet, maar ook de levenskwaliteit van
de vergrijzende bevolking moet op peil worden gehouden.
Gezondheidsbevordering kan hier een oplossing bieden, zowel door
ouderen minder afhankelijk te maken van gezondheidszorg en sociale
voorzieningen, als door hen te helpen goed te blijven functioneren en hun
zelfstandigheid en sociale contacten in stand te houden. Daartoe zullen
strategieën en beleidslijnen worden geanalyseerd om optimale
praktijkvoorbeelden voor gezondheidsbevorderende maatregelen voor
ouderen vast te stellen. Naar aanleiding van het verslag van de Commissie
over de preventie van osteoporose zal voorts worden nagegaan hoe de
aanbevelingen van dit verslag in de lidstaten zijn opgevolgd.

1.5. Beïnvloeding van afzonderlijke leefstijlgebonden
gezondheidsdeterminanten door een benadering per onderwerp

1.5.1. Geestelijke gezondheid

De resultaten van eerdere projecten inzake de ontwikkeling van
strategieën voor het voorkomen en tegengaan van angst en depressie
zullen op communautair niveau worden gepromoot en verspreid om
ervoor te zorgen dat optimale praktijkvoorbeelden zo veel mogelijk
worden nagevolgd. Om alle betrokkenen in het veld, onder andere de
medische sector, de zorgsector en de NGO’s erbij te betrekken, moeten de
benaderingen voor de implementatie van deze resultaten worden
vastgesteld en geanalyseerd en op ruime schaal worden verspreid.

1.5.2. Voeding en lichaamsbeweging

Voeding en lichaamsbeweging zijn belangrijke gezondheidsdeterminanten
en staan met elkaar in verband. Wat voeding betreft, is al een begin
gemaakt met het opstellen van een coherent communautair voedingsbeleid
en richtsnoeren voor een gezonde voeding. De toekomstige activiteiten
betreffen:1

                                                
1 Zie ook 1.6.
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•  Eetgewoonten van kinderen en jongeren (welke factoren beïnvloeden
het eetgedrag, wat staat een gezonde voeding in de weg?);

•  Zwaarlijvigheid (hoe kan zwaarlijvigheid worden voorkomen, hoe
kunnen zwaarlijvige mensen doeltreffend afslanken?);

•  De analyse van attitudes ten opzichte van diëten, lichaamsbeweging en
borstvoeding.

Wat lichaamsbeweging betreft, zullen strategieën worden ontwikkeld om
het stimuleren van lichaamsbeweging beter te integreren in de toekomstige
planning en beleidsontwikkeling, bv. op school, op het werk, in de
ruimtelijke ordening en in het recreatiebeleid.

1.5.3. Alcohol

Om de lidstaten te helpen bij het vaststellen van hun alcoholbeleid en bij
te dragen tot de ontwikkeling van een gestructureerde aanpak op EU-
niveau moet meer betrouwbare en vergelijkbare informatie (van politieke,
sociaal-economische en medische aard) beschikbaar komen en moet de
uitwisseling van ervaringen (met acties en beleidsmaatregelen) worden
verbeterd.

1.6. Sociaal-economische gezondheidsdeterminanten

Voortbouwend op de reeds verrichte, meer algemene werkzaamheden met
betrekking tot het beleid en de maatregelen om de sociaal-economische
verschillen op gezondheidsgebied te verminderen, moeten de activiteiten
gericht zijn op het verminderen van de verschillen inzake specifieke
gezondheidsdeterminanten (zoals de eetgewoonten van sociaal-
economisch achtergestelde groepen) en strategieën en maatregelen om de
toegang van sociaal-economisch achtergestelde groepen tot de
gezondheidszorg te verbeteren.

1.7. Beïnvloeding van gezondheidsdeterminanten door middel van
opleiding

De samenwerking tussen de lidstaten inzake de inhoud van opleidingen op
het gebied van volksgezondheid en gezondheidsbevordering zal worden
uitgebouwd.
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Bijlage 2
Programma “Europa tegen kanker”

In 2002 houden de prioriteiten bij de tenuitvoerlegging van het kankerprogramma
verband met activiteiten in het kader van onderdelen 1 en 3 van het nieuwe programma.

1. VERBETEREN VAN DE GEZONDHEIDSINFORMATIE

1.1. Aan de volgende acties zal prioriteit worden gegeven:

Steun voor uitwisseling van informatie en ervaringen inzake het
verzamelen en verspreiden van betrouwbare en vergelijkbare gegevens
voor kankerregistratie (prevalentie, incidentie, mortaliteit,
overlevingspercentages en leeftijdsgroepen). Oprichting en versterking van
een Europees netwerk in samenwerking met het Internationaal Agentschap
voor kankeronderzoek (IARC).

Studies over kankerrisicofactoren, met name cohortstudies over kanker,
voeding en gezondheid (EPIC-netwerk – European Prospective
Investigation into Cancer and Nutrition) en verspreiding van de resultaten,
in het bijzonder onder de betrokkenen.

Steun voor uitwisseling van gezondheidswerkers (vooral opleiders) van
gespecialiseerde centra in de lidstaten die hoogwaardige opleiding bieden,
om hun theoretische en praktische kennis van kanker te vergroten (in het
bijzonder van primaire preventie, vroegtijdige diagnose,
bevolkingsonderzoek en kwaliteitszorg), voor zover bestaande
communautaire programma’s niet in mobiliteit voorzien.

Samenstelling van lesmateriaal van Europees belang dat de opleiding van
gezondheidswerkers met betrekking tot kanker moet helpen verbeteren,
vooral met behulp van interactieve computerprogramma’s. In het
bijzonder, steun voor de ontwikkeling, uitvoering en evaluatie van
preventiemodules voor gezondheidswerkers en modellen ter
vergemakkelijking van de diagnose en de besluitvorming over maatregelen
ter voorkoming van de ontwikkeling van kanker en recidiverisico’s.

Bevordering van initiatieven en steun voor Europese onderzoeken,
teneinde een beter inzicht te krijgen in de kwaliteitscontrolemethoden voor
maatregelen om de aandoening vroegtijdig te ontdekken, de ontwikkeling
hiervan, recidiverisico’s en geassocieerde syndromen te voorkomen en de
doeltreffendheid van deze methoden te verbeteren met inachtneming van
de psychologische en sociale aspecten, met name van de levenskwaliteit
van de patiënt (o.a. palliatieve methoden). De verspreiding van de
conclusies van deze initiatieven en onderzoeken, met name in het kader
van vergaderingen op Europees niveau en uitwisselingen van ervaringen,
vormt daarvan een belangrijk onderdeel.
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2. BEÏNVLOEDING VAN LEVENSSTIJLGEBONDEN
GEZONDHEIDSDETERMINANTEN IN BEPAALDE SETTINGS

2.1. In dit verband zal prioriteit worden gegeven aan de volgende acties:

Verbetering van de verspreiding en de doeltreffendheid van
kankerpreventieboodschappen, met name de aanbevelingen van de
Europese code tegen kanker, door gerichte maatregelen (docenten,
huisartsen enz.), proefprojecten, studies, analyses van
gezondheidsbevorderende technieken en evaluatie van acties op dit gebied
te steunen.

Bevordering van projecten met een Europese dimensie tegen
tabaksgebruik.

Selectie en verspreiding op Europees niveau van de beste methoden om
van tabaksverslaving af te komen en evaluatie van hun effect als onderdeel
van proefmaatregelen om deze methoden in overleg met opiniemakers en
gezondheidswerkers in de lidstaten toe te passen.

Nauwere samenwerking met de Wereldgezondheidsorganisatie bij de
ontwikkeling van een Internationale Kaderovereenkomst voor de
bestrijding van tabaksgebruik (FCTC) en steun daarvoor.

Verrichting van studies en verspreiding van de resultaten daarvan teneinde
meer inzicht te krijgen in de perceptie van kanker, roken, voeding en de
gevaren van overmatige blootstelling van de huid aan ultraviolette straling
bij jongeren. Uitvoering van analyses om de doeltreffendheid van
preventieprogramma’s voor kinderen en jongeren te vergroten.
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Bijlage 3
Programma voor de preventie van aids en andere besmettelijke

ziekten

In 2002 houden de prioriteiten bij de tenuitvoerlegging van het programma inzake aids en
besmettelijke ziekten verband met activiteiten in het kader van onderdelen 1, 2 en 3 van
het nieuwe programma.

1. ONDERDEEL 1: HIERONDER VALT HOOFDSTUK 3 VAN HET PROGRAMMA
INZAKE AIDS EN BESMETTELIJKE ZIEKTEN

1.1. “Voorlichting, educatie en opleiding”

Een van de prioriteiten van het preventiebeleid is de scholing van
jongeren. Bovendien zal speciale aandacht worden geschonken aan
methoden om kwetsbare jongeren te bereiken, en aan genderkwesties bij
hiv-/aidspreventie.

Het programma zal de integratie van hiv-/aidspreventie in het algemene
preventiebeleid bevorderen en initiatieven stimuleren ten behoeve van de
voorlichting en scholing van migranten in de lidstaten, waarbij rekening
wordt gehouden met culturele en taalverschillen. Gezien de ernst van de
epidemie in Afrika ten zuiden van de Sahara, zal het programma steun
blijven verlenen aan projecten en netwerken die speciaal gewijd zijn aan
de preventie van hiv en andere seksueel overdraagbare ziekten (soa’s) in
de Sub-Saharaanse gemeenschappen in Europa.

2. ONDERDEEL 2: HIERONDER VALT HOOFDSTUK 1 VAN HET PROGRAMMA
INZAKE AIDS EN BESMETTELIJKE ZIEKTEN

2.1. “Monitoring van en toezicht op besmettelijke ziekten”

Het programma zal steun blijven verlenen aan de activiteiten van het
Europees Centrum voor de epidemiologische controle op aids met
betrekking tot hiv/aids en daarmee samenhangende ziekten.

De effecten van nieuwe behandelingen beperken uit een oogpunt van
surveillance de interpretatie van de aidssurveillancegegevens en
onderstrepen de noodzaak om de instrumenten voor het volgen van de
epidemie in Europa te verbeteren.

Het programma zal de verdere ontwikkeling steunen van initiatieven die
erop gericht zijn een Europees surveillancenetwerk in stand te houden
voor de accurate en gedetailleerde observatie van trends op het gebied van
hiv en aids. Om de surveillancegegevens uit de aidsregisters aan te vullen,
zouden controlepopulaties (bv. prostituees, intraveneuze drugsgebruikers,
migrantenpopulaties uit verschillende regio’s) kunnen worden onderzocht.
Om een duidelijker beeld te krijgen van de trends met betrekking tot de



10

hiv-incidentie bij deze populaties, zouden cohortstudies van de
blootstelling op Europees niveau kunnen worden gecoördineerd.

Het programma moet ertoe bijdragen dat de surveillance en monitoring
van hiv/aids met respect voor de mensenrechten en de waardigheid van
hiv-geïnfecteerden worden ontwikkeld.

De prioriteiten voor de surveillance en monitoring van andere
besmettelijke ziekten zullen worden vastgesteld met inachtneming van de
standpunten van de groep van deskundigen inzake besmettelijke ziekten,
waarin de instellingen die in elke lidstaat met de surveillance belast zijn,
vertegenwoordigd zijn.

Wat de bij Beschikking 2000/96/EG van de Commissie vastgestelde
prioritaire overdraagbare ziekten en speciale gezondheidsvraagstukken
betreft, zal het programma de verbetering van de preventie en bestrijding
van overdraagbare ziekten steunen door Beschikking nr. 2119/98/EG van
het Europees Parlement en de Raad ten uitvoer te leggen.

De Commissie zal ook voorstellen overwegen voor verdere steun voor
bestaande Europese surveillancenetwerken of voor de ontwikkeling van
nieuwe Europese surveillancenetwerken waar deze nog niet bestaan. Wat
de bij Beschikking 2000/96/EG van de Commissie vastgestelde prioritaire
overdraagbare ziekten en speciale gezondheidsvraagstukken betreft, zullen
hierbij de bepalingen van Beschikking nr. 2119/98/EG worden toegepast.

Ook influenza-pandemieën zijn een prioriteit, vooral wanneer de
incidentie onvoorzien groot is.

3. ONDERDEEL 3: HIERONDER VALLEN HOOFDSTUKKEN 2 EN 4 VAN
HET PROGRAMMA INZAKE AIDS EN BESMETTELIJKE ZIEKTEN

3.1. “Bestrijding van overdracht” resp. “Begeleiding van hiv-
geïnfecteerden of mensen met aids en bestrijding van discriminatie”

3.1.1. Het programma geeft voorrang aan gedragsgebonden
gezondheidsdeterminanten die hiv-besmetting kunnen veroorzaken, zoals
seksueel gedrag

Hoofddoel van de activiteiten op dit gebied is het ondersteunen van
maatregelen om de overdracht van hiv en seksueel overdraagbare
aandoeningen bij risicogroepen (bv. drugsgebruik door de ouders,
prostitutie, onbeschermde seksuele betrekkingen, enz.) of in risicosituaties
(bv. op reis, in strafinrichtingen, enz.) te voorkomen.

Wat de intraveneuze drugsgebruikers betreft, en gezien het belang van
deze wijze van overdracht, zeker in sommige Zuid-Europese landen, zal
prioriteit worden gegeven aan grote projecten voor de uitwisseling van
ervaringen op dit gebied. Zo kan een vergelijkend onderzoek worden
gewijd aan de uiteenlopende effecten van het drugsgebruik in Zuid- en
Noord-Europa op de aidsepidemie en aan de ontwikkeling van
gedragingen in dit verband en verschillen in de wijze van drugsgebruik.
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Projecten die betrekking hebben op mannelijke homoseksuelen en
biseksuelen en die aan de selectiecriteria voldoen, zullen voorrang krijgen.

Er wordt met name voorrang gegeven aan het versterken van
voorlichtings-, educatie- en preventieacties die speciaal zijn gericht op
homo- en biseksuele mannen, met name migranten, oudere mannen,
gehandicapten en mannen die seks met mannen hebben maar zich niet als
homoseksueel beschouwen.

Er moet speciale aandacht te worden besteed aan groepen vrouwen die in
moeilijke omstandigheden verkeren (om economische of sociale redenen
of als gevolg van etnische en culturele hinderpalen) en die de grootste
risico’s lopen om met hiv te worden besmet.

3.1.2. Het programma geeft voorrang aan gezondheidsdeterminanten die
verband houden met discriminatie en steun, zoals toegang tot behandeling

Er wordt voorrang gegeven aan projecten met betrekking tot de
verschillende aspecten van steun voor mensen met hiv/aids. Gezien de
door de bestaande behandelingen geboden mogelijkheden zal speciale
aandacht worden geschonken aan de levenskwaliteit en de integratie van
seropositieven in het beroepsleven. In feite ontstaan er mogelijk nieuwe
vormen van discriminatie naarmate de ziekte “normaler” wordt en de
verenigingen minder waakzaam.

Daarnaast zal het programma in het licht van de recente en de zich
voortdurend ontwikkelende kenmerken en gevolgen van de behandeling
van hiv-infectie initiatieven ondersteunen die de vroegtijdige opsporing
van hiv-infectie bij risicogroepen moeten stimuleren.

De Commissie zal er ook naar streven activiteiten te ondersteunen die de
toegang tot geneesmiddelen voor kansarmen verbeteren en ervoor zorgen
dat zij hun behandeling doorzetten.
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Bijlage 4
Programma inzake de preventie van drugsverslaving

In 2002 houden de prioriteiten bij de tenuitvoerlegging van het drugsprogramma verband
met activiteiten in het kader van onderdelen 1, 2 en 3 van het nieuwe programma.

1. ONDERDEEL 1: VERBETERING VAN INFORMATIE EN ANALYSES

Doel is een omvattend informatiesysteem op te zetten om de
beleidsmakers en het publiek in staat te stellen de belangrijke gegevens in
kaart te brengen en te analyseren. Dit zal bijdragen tot een betere en
efficiëntere gezondheidzorg in de lidstaten.

Deze prioriteit moet het verzamelen, analyseren en verspreiden van
objectieve, betrouwbare en vergelijkbare gegevens over drugs in de EU
bevorderen, met de steun van het Europees Waarnemingscentrum voor
drugs en drugsverslaving (EWDD) en Europol4.

Er zullen nieuwe communicatiekanalen (bv. internet) worden onderzocht
om objectieve, betrouwbare en toegankelijke informatie te bieden over
drugs en de gevaren die ze inhouden.

2. ONDERDEEL 2: SNEL REAGEREN OP GEZONDHEIDSBEDREIGINGEN

Door het toenemende verkeer van personen naar en binnen de
Gemeenschap is er ook behoefte aan een grotere waakzaamheid om
bedreigingen voor de volksgezondheid te voorkomen. Deze prioriteit moet
de lidstaten en de Gemeenschap snel helpen reageren op drugsgerelateerde
gezondheidsbedreigingen.

Deze prioriteit moet de ontwikkeling van systemen voor snelle reactie op
drugsgebonden bedreigingen voor de volksgezondheid bevorderen.

3. ONDERDEEL 3: BEÏNVLOEDING VAN GEZONDHEIDSDETERMINANTEN
DOOR MIDDEL VAN GEZONDHEIDSBEVORDERING, RISICOVERLAGING EN
ZIEKTEPREVENTIE

De oorzaken van slechte gezondheid aanpakken door het nemen van
effectieve maatregelen om de gezondheid te bevorderen en ziekten te
voorkomen, biedt de meeste mogelijkheden om de gezondheid te
verbeteren en vroegtijdige sterfte in de EU te verminderen. De volgende
maatregelen worden als prioritair beschouwd:

                                                
4 EU-actieplan inzake drugs (2000-2004).
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•  vaststelling van een strategie voor samenwerking met
maatschappelijke organisaties en vrijwilligersgroepen in gebieden die
het meest door drugsproblemen zijn getroffen;

•  steun voor innoverende bewustmaking van de gevaren van drugs en
programma’s die de risico’s en schadelijke gevolgen van drugsgebruik
helpen verminderen;

•  ontwikkeling van innoverende benaderingen ter preventie van het
gebruik van synthetische drugs, rekening houdend met de specifieke
kenmerken van de gebruikers;

•  ontwikkeling en tenuitvoerlegging van preventieve maatregelen en
strategieën voor alle leeftijdsgroepen, in het bijzonder kinderen en
jongeren;

•  opzetten van een netwerk van opleiders, gezondheidswerkers en
sociale werkers die met drugsgebruikers werken.
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Bijlage 5
Programma voor gezondheidsmonitoring

In 2002 houden de prioriteiten bij de tenuitvoerlegging van het
gezondheidsmonitoringprogramma verband met activiteiten in het kader van onderdeel 1
van het nieuwe programma.

1. ONDERDEEL 1: VERBETEREN VAN DE GEZONDHEIDSINFORMATIE

1.1. Vaststelling van communautaire gezondheidsindicatoren

1.1.1. Gezondheidstoestand

a) functioneren en levenskwaliteit, o.a. subjectief ervaren
gezondheidstoestand

b) ziekten/stoornissen op de volgende gebieden: ademhalings-, maag-
darm- en nierziekten, neurologie, immunohematologie

c) sensorische ziekten/stoornissen: ogen, oren

d) tanden

e) gezondheid van ouderen

f) gezondheid op het werk

1.1.2. Gezondheidsdeterminanten

a) tabaksgebruik/roken

b) alcohol

1.1.3. Gezondheidszorg

a) farmaceutische producten: uitgaven, consumptie, gebruik

b) preventie en screening: gegevensbronnen en indicatoren betreffende de
beschikbaarheid en het bereik van programma’s voor bv. prenatale en
neonatale screening of het vaccinatiepercentage

c) medisch-technische uitrusting

2. ONTWIKKELING VAN EEN COMMUNAUTAIR NETWERK VOOR
GEMEENSCHAPPELIJK GEBRUIK VAN GEZONDHEIDSGEGEVENS

– Uploaden van gegevens en coördinatie van gegevensbanken

– Interface voor het vergemakkelijken van de overdracht van gegevens en
informatie naar de Health Indicators Exchange and Monitoring
Systems (HIEMS).
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3. ANALYSES EN RAPPORTERING

– Beoordeling van het effect op de gezondheid van verschillende
beleidsmaatregelen, bijvoorbeeld op het gebied van landbouw, vervoer,
chemicaliën en productveiligheid, fiscaliteit en de interne markt

– Overzicht van de bestaande netwerken

– Inventarisatie van de mechanismen, procedures en
verantwoordelijkheden in de lidstaten betreffende de productie, het
onderhoud en de verspreiding van gezondheidsinformatie

– Ontwikkeling van vergelijkbare gegevens en gezondheidsmonitoring in
de kandidaat-lidstaten

– Het volgende verslag over de gezondheidstoestand in de Gemeenschap
zal de voedingstoestand als thema hebben.
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Bijlage 6
Letselpreventieprogramma

In 2002 houden de prioriteiten bij de tenuitvoerlegging van het letselpreventieprogramma
verband met activiteiten in het kader van onderdelen 1, 2 en 3 van het nieuwe
programma.  Doel is gegevens te verzamelen (deel 1: gegevensverzamelingsprojecten) en
epidemiologisch onderzoek uit te voeren (deel 2: epidemiologische projecten).

1. ONDERDEEL 1: VERBETEREN VAN DE GEZONDHEIDSINFORMATIE

1.1. (Deel 1: Gegevensverzamelingsprojecten)

− Verzamelen van representatieve en vergelijkbare gegevens over
ongevallen thuis en tijdens de vrijetijdsbesteding, de oorzaken en
omstandigheden en de producten in kwestie in alle lidstaten. De
gegevens zullen overeenkomstig overeengekomen procedures,
gegevensstructuren en een coderingshandboek worden verzameld.

− Uploaden van de verzamelde gegevens om ze via (EUPHIN –
European Union Public Health Information Network) beschikbaar te
stellen aan beleidsmakers, deskundigen en onderzoekers.

1.2. (Deel 2: Epidemiologische projecten)

− Afronding van de vergelijkbare indicatoren voor ongevallen thuis en
tijdens de vrijetijdsbesteding en opzettelijke letsels, in samenhang met
de ontwikkeling van gemeenschappelijke indicatoren voor
letselpreventie in de lidstaten (bv. investeringen in onderzoek,
handhaving en scholingsmaatregelen).

− Verbetering van het gebruik en de vergelijkbaarheid van de statistieken
over de sterfte door letsels in de Europese Unie.

− De link leggen met relevante informatiebronnen over letsels op
gebieden zoals consumentenbescherming (productveiligheid),
Eurostat, veiligheid op het werk en vervoer, en nagaan of deze
gegevens vergelijkbaar en compatibel zijn met de bestaande gegevens
over ongevallen thuis en tijdens de vrijetijdsbesteding.

− Onderzoek naar de aanpassing van de belangrijkste indicatoren inzake
letsels teneinde deze in de hele Gemeenschap beter vergelijkbaar te
maken.

− Analyses van de trends in ongevallen thuis en tijdens de
vrijetijdsbesteding en de gevolgen daarvan in de periode 1996-2000 en
toekomstverwachtingen.

− Steun voor het koppelen van de huidige activiteiten van het
letselspreventienetwerk aan het nieuwe actieprogramma op het gebied
van de volksgezondheid.
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2. ONDERDEEL 2 HET INSTELLEN VAN EEN SNELLE-REACTIEMECHANISME

2.1. (Deel 2: Epidemiologische projecten)

– Samenstelling van een team bestaande uit bevoegde instanties,
producenten en kleinhandelaars teneinde de gegevens en trends inzake
productveiligheid te analyseren en de nodige risicopreventie- en
noodmaatregelen vast te stellen.

3. DEEL 3: HET BEÏNVLOEDEN VAN GEZONDHEIDSDETERMINANTEN DOOR
PREVENTIE EN GEZONDHEIDSBEVORDERING

3.1. (Deel 2: Epidemiologische projecten)

– Analyse, aan de hand van scoreborden, van de relatie tussen het beleid
en de maatregelen inzake letselpreventie en de resultaten in de
lidstaten.  Door deze monitoring en benchmarking van
letselpreventiemaatregelen kunnen optimale praktijken worden
vastgesteld.
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Bijlage 7
Programma inzake zeldzame ziekten

In 2002 houden de prioriteiten bij de tenuitvoerlegging van het programma inzake
zeldzame ziekten verband met activiteiten in het kader van onderdelen 1 en 2 van het
nieuwe programma.

1. ONDERDEEL 1: HIERONDER VALLEN DE ACTIES 1, 2 EN 3 VAN HET
PROGRAMMA INZAKE ZELDZAME ZIEKTEN

1.1. Actie 1: “Europees informatienetwerk inzake zeldzame ziekten”

Er wordt voorrang gegeven aan projecten die op bestaande databases zijn
gebaseerd en internettechnologie gebruiken. Ze moeten zo mogelijk
zeldzame ziekten in het algemeen of belangrijke groepen zeldzame ziekten
(zoals genetische ziekten) betreffen en bijdragen tot de kennis van de
patiënten, ouders en deskundigen door:

•  de ontwikkeling van gebruiksvriendelijke en betrouwbare publieke
informatiesystemen die bestaande oplossingen ondersteunen;

•  de ontwikkeling van expertsystemen voor de uitwisseling van
informatie en kennis;

•  oplossingen voor de harmonisering en het beheer van publieke en
expertsystemen.

Overeenkomstig Verordening (EG) nr. 45/20015 zijn de beginselen van
gegevensbescherming van toepassing op iedere informatie betreffende een
geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. In een eerste fase
wordt voorrang gegeven aan projecten en systemen die geen dergelijke
informatie bevatten.

De informatiesystemen moeten de in de bijlage van het programma inzake
zeldzame ziekten vermelde rubrieken bevatten. Deze zijn:

de naam van de ziekte, synoniemen, een algemene beschrijving van de
aandoening, symptomen, oorzaken, epidemiologische gegevens,
preventieve maatregelen, standaardbehandelingen, klinische proeven,
diagnoselaboratoria, gespecialiseerde consultaties,

                                                
5  Verordening (EG) nr. 45/2001 van het Europees Parlement en de Raad van 18 december 2000

betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van
persoonsgegevens door de communautaire instellingen en organen en betreffende het vrije verkeer van
die gegevens, PB L 8 van 12.1.2001, blz. 1.
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onderzoeksprogramma’s en een lijst met adressen van instellingen waar
nadere informatie over de ziekte kan worden ingewonnen.

De informatie in de databases moet worden gevalideerd en voortdurend
worden bijgewerkt. De ontvanger van de subsidie moet, met de hulp van
gezondheidswetenschappers, voor deze validatie zorgen. De informatie
moet voldoen aan de algemene criteria voor het beoordelen van de
kwaliteit van informatie over gezondheid op internet.

1.2. Actie 2: “Opleiding inzake zeldzame ziekten”

Er zal prioriteit worden gegeven aan projecten die gericht zijn op het
organiseren van opleidingen en bijscholing voor gezondheidswerkers, met
als doel de vroegtijdige ontdekking, herkenning, behandeling en preventie
van zeldzame ziekten te verbeteren. Deze cursussen moeten zoveel
mogelijk gericht zijn op zeldzame ziekten in het algemeen, grote groepen
zeldzame ziekten (zoals genetische ziekten) of ten minste een aanzienlijk
aantal van deze ziekten.

1.3. Actie 3: “Transnationale samenwerking inzake zeldzame ziekten”

Er zal prioriteit worden gegeven aan projecten voor transnationale
samenwerking en de oprichting van netwerken door overkoepelende
organisaties (organisaties die onderling samenwerken en/of andere
organisaties vertegenwoordigen). Deze organisaties moeten zich zoveel
mogelijk richten op zeldzame ziekten in het algemeen, grote groepen
zeldzame ziekten (zoals genetische ziekten) of ten minste een aanzienlijk
aantal van deze ziekten.

2. ONDERDEEL 2: HIERONDER VALT ACTIE 4 VAN HET PROGRAMMA
INZAKE ZELDZAME ZIEKTEN

2.1. “Monitoring, surveillance en vroegtijdige waarschuwing inzake
clusters van zeldzame ziekten”

Door de aard van zeldzame ziekten is de informatie en kennis erover
fragmentarisch. Er zal prioriteit worden gegeven aan de ontwikkeling van
systemen die de systematische verzameling, analyse en verspreiding van
kennis over zeldzame ziekten verbeteren. Ook zal prioriteit worden
gegeven aan projecten die gericht zijn op vroegtijdige waarschuwing en
een snelle reactie op clusters van zeldzame ziekten. Bij de ontwikkeling
van expertsystemen moet in het bijzonder rekening worden gehouden met
de beginselen van de gegevensbescherming en de lijst van rubrieken (zie
1.1).
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Bijlage 8
Programma inzake met milieuverontreiniging samenhangende

ziekten

In 2002 houden de prioriteiten bij de tenuitvoerlegging van het programma inzake met
milieuverontreiniging samenhangende ziekten verband met activiteiten in het kader van
onderdelen 1, 2 en 3 van het nieuwe programma.

1. ONDERDEEL 1:

1.1. Verbetering van informatie en analyses met betrekking tot de
gezondheid

Door middel van acties van het programma ter verbetering van de
informatie over met milieuverontreiniging samenhangende ziekten om bij
te dragen tot het verkrijgen van een beter inzicht in de rol van
milieuverontreiniging bij de veroorzaking en verergering van ziekten in de
Gemeenschap op de door het programma bestreken prioritaire gebieden.
Om de beleidsmakers in staat te stellen prioriteiten vast te stellen, moeten
de aanvragers informatiesystemen, netwerken en andere mechanismen
ontwikkelen om het verband tussen de milieuverontreiniging en de
voornaamste gevolgen voor de gezondheid te beschrijven, te doorgronden
en in te schatten, door:

•  gebruik te maken van bestaande databases met betrekking tot
milieuziekten en blootstellingen en de onderlinge koppeling daarvan te
stimuleren (bv. toxicologie van verontreinigende stoffen);

•  gebruik te maken van een gemeenschappelijke methodologie voor het
verzamelen van gegevens over deze ziekten of door databases
vergelijkbaar te maken;

•  het opzetten van netwerken voor de verzameling van relevante
gegevens te stimuleren;

•  op communautaire schaal informatie te vergelijken en te verwerken
(bv. vergelijking van de prevalentie en/of incidentie van deze ziekten
met gegevens over milieufactoren in verschillende delen van de
Gemeenschap);

Samenwerking met internationale en nationale organisaties in het kader
van de activiteiten op dit gebied wordt aangemoedigd.
Er zal rekening worden gehouden met de in het kader van het
communautair statistisch programma overeengekomen acties, methoden
en procedures.
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2. ONDERDEEL 2:

2.1. Snel reageren op gezondheidsbedreigingen

Door middel van acties van het programma ter verbetering van kennis en
inzicht betreffende de aanpak van milieuziekten en daardoor betreffende
de door die ziekten veroorzaakte risico’s. De projecten moeten:

•  de uitwisseling van informatie tussen het publiek, de media,
wetenschappers, nationale en internationale organen en
gezondheidswerkers en andere betrokken partijen ondersteunen en
bevorderen;

•  gezamenlijke methodologieën ontwikkelen voor het bestuderen van de
aanpak van milieuziekten.

3. ONDERDEEL 3:

3.1. Beïnvloeding van gezondheidsdeterminanten door ondersteuning van
gezondheidsbevordering, risicobeperking en ziektepreventie

•  acties ter bepaling van de kosten-batenverhouding van
volksgezondheidsactiviteiten om milieuziekten te voorkomen, te
bestrijden en te behandelen;

•  acties om de perceptie van het publiek inzake met
milieuverontreiniging samenhangende risico’s in de hele
Gemeenschap en het effect van de verschillende beleidsmaatregelen op
het gebied van verontreiniging en gezondheid in kaart te brengen en te
bestuderen.

Bij de tenuitvoerlegging in 2002 ligt de nadruk in het bijzonder op:

a) netwerkactiviteiten;

b) ontwikkelen en doeltreffend gebruiken van gezondheidsinformatiesystemen;

c) benaderingen voor geharmoniseerde en geijkte methodologieën;

d) interdisciplinaire samenwerking, onder meer met de sociale wetenschappen;

e) benaderingen voor de verspreiding van de resultaten van de in het kader van het
programma uitgevoerde projecten, de bundeling van de relevante kennis en de
voorbereiding van toekomstige communautaire acties op het gebied van milieu en
gezondheid (bv. luchtkwaliteit binnenshuis, huisvestingsomstandigheden, preventie van
astma en allergieën).
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