
Publiekssamenvatting  
 

Mededeling van de Europese Commissie over de 
bestrijding van de Mexicaanse griep in de EU   

 

WAAR GAAT HET OM? 

• Eerder dit jaar riep de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) een ernstige vorm van griep, 
het A(H1N1)-virus, beter bekend als varkensgriep of Mexicaanse griep, uit tot pandemie.  

• Overheden in de hele EU en de hele wereld moeten gecoördineerd optreden om het risico op 
grootschalige uitbraken en de daarmee samenhangende ontwrichting van de maatschappij 
tot een minimum te beperken. 

• Daarom publiceert de Europese Commissie nu een mededeling over: 

o de belangrijkste volksgezondheidsaspecten waarvoor coördinatie nodig is in de 
EU en de hele wereld  

o mogelijke negatieve economische en sociale gevolgen van de pandemie en 
manieren om deze tot een minimum te beperken door een gecoördineerd 
overheidsoptreden.  

• De mededeling omvat documenten over  
o vaccinatiestrategieën 

o de procedure voor het erkennen van vaccins en antivirale middelen 

o gezamenlijke aanschaf van vaccins 

o communicatie met de bevolking en de media 

o steun aan landen buiten de EU 

ACHT GOEDE REDENEN WAAROM JUIST DE EU MAATREGELEN MOET NEMEN 

• Pandemieën trekken zich niets aan van grenzen. Ze zijn niet alleen een gevaarvoor de 
volksgezondheid, maar ook voor de economie en de hele maatschappij in de EU en de rest 
van de wereld.  

• Niet alle EU-landen zijn even goed uitgerust voor of voorbereid op een pandemie. Daarom is 
het goed voor de bevolking dat alle nationale overheden in de EU onderling overleggen en 
elkaar steunen.  

• Het Europees Centrum voor ziektepreventie en -controle kan wetenschappelijk advies 
verstrekken zodat de nationale middelen voor onderzoek beter kunnen worden verdeeld.  

• De Europese Commissie, het Europees Geneesmiddelenagentschap (EMEA), de Europese 
Voedelsveiligheidsautoriteit (EFSA) en de WHO werken samen om ervoor te zorgen dat EU-
maatregelen overeenstemmen met de aanbevelingen van de WHO en de Internationale 
Gezondheidsregeling.    

• Coherente afspraken over kwesties zoals reisadviezen en sluitingen van scholen beperken 
de negatieve gevolgen van volksgezondheidsmaatregelen voor andere sectoren van de 
economie en de samenleving. 

• De mensen in Europa willen weten hoe zij zich kunnen beschermen. Daarom moet de 
informatie aan de bevolking en de media overal coherent, objectief en up-to-date zijn.  



• Steun van Europese donoren aan landen buiten de EU, onder meer aan ontwikkelingslanden, 
wordt het best gecoördineerd op EU-niveau.   

• Het EU-comité voor de bescherming van de gezondheid kan ertoe bijdragen dat zelfs slecht 
voorbereide landen met weinig financiële middelen de nodige vaccins en antivirale middelen 
kunnen kopen.  

WANNEER MOETEN DEZE MAATREGELEN INGAAN? 

• De mededeling wordt gepresenteerd op een speciale bijeenkomst van de EU-
gezondheidsministers op 12 oktober.  
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Data for search engines  

Title tag (± 70 characters with spaces) 

Please use in metadata 

<title>Pandemie Mexicaanse griep (H1N1) 2009 
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Meta description (± 150 characters) 
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<meta name="description" content="Uitleg 
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volksgezondheidsmaatregelen om grieppandemie 
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