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PUBLIEKSSAMENVATTING 

Om welk probleem gaat het in dit voorstel? 

Wereldwijd neemt de bezorgdheid toe over patiëntveiligheid, gedefinieerd als het vrij zijn van 
een patiënt van onnodige schade of potentiële schade die verband houdt met gezondheidszorg. 
Naar schatting ondervindt 8 tot 12% van de patiënten die in de EU in een ziekenhuis worden 
opgenomen nadelige gevolgen van gezondheidszorg. Vaak voorkomende ongewenste 
voorvallen zijn zorginfecties, waardoor jaarlijks naar schatting gemiddeld een op twintig 
patiënten wordt getroffen, medicatiefouten, zoals het geven van een verkeerd geneesmiddel of 
een verkeerde dosis, chirurgische fouten, defecte medische apparatuur en foutieve diagnoses 
of het niet-ingrijpen naar aanleiding van testresultaten. Veel van de schade aan patiënten kan 
worden voorkomen. 

De 27 EU-lidstaten zijn zich in verschillende mate bewust van de ongewenste voorvallen die 
zich in hun gezondheidszorgsysteem voordoen en zetten in verschillende mate middelen in 
om het probleem tegen te gaan. De Commissie heeft al op heel wat gebieden specifieke 
stappen in verband met patiëntveiligheid ondernomen. Die initiatieven waren echter meestal 
gericht op bepaalde risicofactoren, zoals de veiligheid van geneesmiddelen, medische 
apparatuur en resistentie tegen antimicrobiële middelen. In dit voorstel, dat voortbouwt op 
hetgeen reeds is bereikt, wordt een geïntegreerde aanpak gepresenteerd. Aanbevolen wordt 
krachtige maatregelen te nemen om de patiëntveiligheid op Europees niveau te verbeteren. 
Bovendien wordt geprobeerd de bestaande maatregelen te verbeteren en zo alle mogelijke 
oorzaken van schade aan patiënten in de lidstaten te bestrijden.  

Welke oplossingen biedt het voorstel? 

De mededeling van de Commissie en het voorstel voor een aanbeveling van de Raad 
betreffende patiëntveiligheid, met inbegrip van de preventie en bestrijding van zorginfecties, 
hebben als doel in alle EU-landen politiek engagement voor patiëntveiligheid tot stand te 
brengen. Van de lidstaten wordt verwacht dat zij, afzonderlijk of samen, met steun van de 
Commissie een reeks aanbevelingen ten uitvoer leggen om de patiëntveiligheid in de praktijk 
te vergroten. 

Waarom moet de EU actie ondernemen? 

De EU kan de lidstaten ondersteunen bij hun inspanningen om de patiëntveiligheid te 
vergroten en kan hun acties coördineren. De EU kan met name politiek gewicht en 
zichtbaarheid aan patiëntveiligheid geven, schaalvoordelen tot stand brengen door in de hele 
Gemeenschap gegevens te verzamelen en beste praktijken uit te wisselen, en naar duurzaam 
optreden op het gebied van patiëntveiligheid op Gemeenschapsniveau streven. 
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Hoe werkt het voorstel? 

De bevoegdheden van de lidstaten op het gebied van de gezondheid worden door dit voorstel 
niet aangetast. Doordat een aanbeveling van de Raad als juridisch instrument wordt gebruikt, 
behouden de lidstaten voldoende vrijheid om de gezondheidszorg nationaal te blijven 
organiseren en tegelijkertijd de grote uitdaging aan te gaan om de patiëntveiligheid te 
verbeteren en het aantal zorginfecties te verminderen, op een voor hun 
gezondheidszorgsysteem geschikte wijze.  

Wanneer wordt het voorstel van kracht? 

Het voorstel wordt binnenkort voor onderzoek en debat aan de Raad en het Europees 
Parlement voorgelegd. In dit stadium kan niet precies worden voorspeld wanneer dit proces 
zal worden afgerond. De Commissie hoopt deze zaak snel te kunnen afhandelen, zodat de 
voordelen zo snel mogelijk kunnen worden behaald. 


