
 

 

PERSBERICHT 

Zeldzame ziekten zijn niet zeldzaam.  

Hoe kan Europese solidariteit het dagelijks leven van 30 miljoen burgers 

verbeteren? 

Aanbevelingen voor een EU-aanpak van zeldzame ziekten  

“Tegenwoordig blijven de 30 miljoen Europeanen die met een zeldzame ziekte leven en hun familieleden (vaak de 
belangrijkste verzorgers) een gemarginaliseerde en grotendeels onzichtbare bevolking, met weinig informatie over 
hun ziekten en hun rechten, weinig behandelingen en een hoog niveau van psychologische, sociale en economische 

kwetsbaarheid." 1  

Op 5 december presenteerde het INTERREG-project “EMRaDi” in het Europees Parlement in Brussel haar 
aanbevelingen voor een aanpak van de Europese Unie voor zeldzame ziekten. Deze aanbevelingen werden 
gepresenteerd door Caroline Glaude (Christian Mutual Health Fund, hoofdpartner van het project) en vervolgens 
besproken tijdens een paneldiscussie waarbij belangrijke belanghebbenden werden betrokken: 

• E. Terol, lid van de Europese Commissie DG SANTE, werkzaam bij het Europees referentienetwerk; 

• C. Friel, die werkte aan het speciale verslag van de Europese Rekenkamer over grensoverschrijdende 
gezondheidszorg; 

• M. Bolz-Johnson van Eurordis, de Europese vereniging van patiënten met een zeldzame ziekte; 

• V. Bours, hoofd van de afdeling genetica van het CHU van Luik, lid van het ERN (European Reference Network) 
en van het EMRaDi-project; 

• T. Clemens, expert in gezondheidsbeleid van de Universiteit van Maastricht, ook lid van het EMRaDi-project. 
Dit evenement werd mede georganiseerd door de leden van het Europees parlement Frédérique Ries (Renew Europe) 
en Pascal Arimont (EPP), die respectievelijk de openings- en slotrede hielden. De EMRaDi-partners stelden drie 
hoofdbenaderingen voor die hieronder zijn samengevat:  

1. Holistische zorg: De zorg organiseren om rekening te houden met alle behoeften van mensen met een 
zeldzame ziekte 

De EU moet een ondersteunend wettelijk kader creëren om zorgaanbieders en ziekenfondsen te ondersteunen bij het 
ontwikkelen van holistische zorg en zorgcoördinatiediensten voor patiënten met een zeldzame ziekte.  

2. Telegeneeskunde: Ontwikkeling van vergoeding van telegeneeskunde voor zeldzame ziekten  

De EU moet het vastleggen van duidelijke regels voor de terugbetaling van telegeneeskunde voor zeldzame ziekten 
in ERN's en in een grensoverschrijdende context ondersteunen samen met een gemakkelijke toegang tot de best 
beschikbare expertise voor patiënten met zeldzame ziekten. 

3. Europese solidariteit: Coördinatiestructuren en solidariteit voor zeldzame ziekten op EU-niveau 

De EU moet de Europese pijler van sociale rechten ten uitvoer brengen, met aandacht voor mensen die getroffen zijn 
door een zeldzame ziekte, en de oprichting van een Europees agentschap voor zeldzame ziekten ondersteunen.  

Een factsheet met onze gedetailleerde aanbevelingen is beschikbaar op de website van het project met 
persmateriaal. 
 
Het EMRaDi-project maakt deel uit van het INTERREG V-A Euregio Maas-Rijn-programma van de Europese Unie en 
wordt financieel ondersteund door het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling (EFRO) en door de Belgische, 
Nederlandse en Duitse regionale partnerautoriteiten. Het Interreg V-A Euregio Maas-Rijn (EMR) -programma 
investeert bijna 100 miljoen euro in de economische en territoriale ontwikkeling, innovatie en sociale inclusie van 
deze grensoverschrijdende regio, waar meer dan 5,5 miljoen mensen wonen. 

Contactpersoon voor pers: Caroline Glaude (Christelijke Mutualiteit Verviers-Eupen – EMRaDi Projectleider) 
Caroline.Glaude@mc.be – +32 (0)498 70 15 68 

                                                           
1 Abstract uit “Achieving Holistic Person-Centred Care to Leave No One Behind. A contribution to improve the everyday lives of 
people living with a rare disease and their families” - EURORDIS - mei 2019 
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