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Schriftelijke verklaring, overeenkomstig artikel 136 van het Reglement van het 

Parlement, over hartfalen1 

1. Hartfalen vormt een gedeelde strategische uitdaging. Het treft meer dan 15 miljoen 

Europeanen en is daarmee de vaakst voorkomende reden voor ziekenhuisopname onder 

personen boven de 65. Een op de vijf personen loopt het risico gedurende zijn of haar 

leven hartfalen te ontwikkelen.  

2. Zonder gezamenlijke preventiemaatregelen zal het aantal gevallen van hartfalen tegen 

2030 met 25 % zijn toegenomen. 

3. Het risico en de lasten van hartfalen kunnen aanzienlijk worden teruggebracht door 

middel van multidisciplinaire zorg, verandering van levensstijl, en betrokkenheid en 

autonomie van patiënten. Hierdoor kunnen de gezondheid en levenskwaliteit worden 

bevorderd en de kosten worden beperkt. 

4. Patiënten die aan hartfalen lijden, ontvangen niet de kwalitatieve zorg die zij 

overeenkomstig erkende klinische richtsnoeren zouden moeten ontvangen, en er is binnen 

Europa nog steeds sprake van grote ongelijkheden. 

5. Weinig regeringen hebben nationale plannen voor hartfalen vastgesteld. 

6. Het bewustzijn van hartfalen is zowel onder het publiek als onder beroepsbeoefenaren 

zeer laag – slechts 3 % is in staat om de symptomen op correcte wijze te herkennen.  

7. De Commissie wordt derhalve verzocht initiatieven te overwegen die erop zijn gericht 

om: 

• de lidstaten aan te moedigen uitgebreide nationale plannen op te stellen om de 

situatie te verbeteren en voldoende gegevens over hartfalen te verzamelen; 

• een Europa-brede strategie te ontwikkelen om het publieke bewustzijn, inspraak 

van patiënten en de uitwisseling van onderzoek en optimale werkwijzen op het 

gebied van hartfalen, te bevorderen; 

• opleidingen op het gebied van hartfalen voor huisartsen en internisten te 

bevorderen, evenals specialisatie en erkenning van opleidingen voor 

verpleegkundigen en aanverwante zorgverleners. 

8. Deze verklaring, met de namen van de ondertekenaars, wordt toegezonden aan de Raad en 

de Commissie. 

                                                 
1 Overeenkomstig artikel 136, leden 4 en 5, van het Reglement van het Parlement wordt een verklaring die door 

de meerderheid van de leden van het Parlement is ondertekend met de namen van de ondertekenaars in de 

notulen vermeld en aan de adressaten toegezonden. De verklaring heeft echter voor het Parlement geen bindende 

werking. 


