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Het European Heart Health Charter overstijgt grenzen in de strijd tegen H&VZ
Brussel, 12 juni, 2007: Na de erkenning dat Hart- en Vaatziektes (H&VZ) verantwoordelijk zijn voor
de dood van bijna de helft van de Europese bevolking en dat die de EU jaarlijks 169 miljard euro
kosten, werd het European Heart Health Charter in het leven geroepen door de European Society of
Cardiology en het European Heart Network met de steun van de Europese Commissie en het
plaatselijke kantoor van de WHO voor Europa.
Het Charter dat vandaag in het Europese Parlement in Brussel in aanwezigheid van de EU
Gezondheidscommissaris Markos Kyprianou en Dr. Nata Menabde, Afgevaardigd Plaatselijk Directeur
van de WHO Europa wordt voorgesteld, is een indrukwekkend beleidsdocument inzake de preventie van
cardiovasculaire aandoeningen dat betrekking heeft op de hele EU. Het werd ondertekend door 14
belangrijke professionele en algemene gezondheidsorganisaties en het zal een verandering teweeg
brengen in de manier waarop Europa H&VZ aanpakt.
Overheden, NGO’s en gezondheidsorganisaties die het charter tekenen, verbinden zich ertoe om de
H&VZ-last in Europa aanzienlijk te verminderen (door het aantal rokers te beperken, door de promotie
van gezonde voeding en lichamelijke activiteit, door het aantal obesitas-gevallen te verminderen en
door de beste toepassingsmogelijkheden inzake cardiovasculaire gezondheid te implementeren). Ze
pleiten ervoor om publieke informatiecampagnes te lanceren en om te streven naar het implementeren
van een openbaar beleid dat de cardiovasculaire gezondheid verbetert, zoals het promoten van
lichamelijke beweging in scholen en door een rokersstop. Alle ondertekenaars zijn het erover eens dat
er gestreefd moet worden naar gelijkheid in behandeling binnen hun eigen land en binnen Europa.
De Europese Gezondheidscommissaris Markos Kyprianou zei: “De Europese Commissie verheugt zich
dat het een rol kon spelen in de totstandkoming van het Charter. Als we cardiovasculaire ziektes willen
verslaan, dan moeten we onze inspanningen verdubbelen. We hebben nood aan geëngageerde acties
door onze overheden in samenspraak met de gezondheidssector, met het zakenleven, met NGO’s en –
het belangrijkste – met de burgers zelf”.
Het Charter reikt nationale overheden, NGO’s en gezondheidsorganisaties een aantal instrumenten aan,
waaronder de HeartScore®, dat hen zal helpen om de gevaren van hartziektes voor het voetlicht te
brengen en de hele bevolking te sensibiliseren. Dit kan allemaal worden teruggevonden op een goed
uitgebouwde website (www.heartcharter.eu), waar u alle informatie vindt over hoe het Charter
geïmplementeerd wordt en hoe het een platform wil zijn voor uitwisseling en succesrijke
tussenkomsten. Het herbergt tevens de vertalingen van het charter in 18 talen en voorbeelden van
advertenties in de print en op televisie die voor verschillende markten kunnen worden aangepast.
Susanne Løgstrup, de Directeur van het European Heart Network zei dat ze er vast in gelooft dat het
Charter de gezondheid van de Europeanen zal verbeteren.
“Ik ben van mening dat het European Heart Health Charter een nieuwe dynamiek op gang zal brengen
in de manier waarop de EU – en ik bedoel wel degelijk Europees – haar gezondheidspolitiek ontwikkelt
en toepast,” zegt ze. “Ik heb er vertrouwen in dat met de steun van de Europese Commissie, het
Plaatselijk Kantoor van de WHO voor Europa en met de betrokkenheid en kennis die de ondertekenaars
die de belangrijkste Europese gezondheidsorganisaties en vakverenigingen samenbrengen, Europa over
10 jaar een gezondere plek zal zijn met een gezondere bevolking. En dat is voor iedereen een goede
zaak.”
De vorige voorzitter van de Europese Vereniging voor Cardiologie en Medevoorzitter van het Europese
bestuurscommissie, Lars Rydén, gelooft dat de nadruk die het Charter op preventie legt, zal helpen om
de last van H&VZ doorheen Europa zal helpen verlichten.

“Tot voor kort lag de aandacht vooral op behandeling. Dat betekent het verlengen van het leven van
mensen die al ziek zijn. Daardoor heeft de maatschappij nu af te rekenen met grote aantallen mensen
die ziek zijn,” zegt hij. “Waar we ons nu op moeten concentreren is op preventie, en dat is het doel van
het Charter. We moeten een einde stellen aan een maatschappij die mensen ziek maakt om daarna een
hoop geld te investeren om te proberen ze beter te maken.”
Het Charter moedigt deelnemers aan om aandacht te hebben voor de geslachtsgebonden aspecten van
cardiovasculaire gezondheid en ziekte, en heeft speciaal tot doel om de jongere bevolking op te voeden
en te steunen zodat ze hun leven lang hartvriendelijke activiteiten zullen beoefenen. Het Charter roept
op tot onderzoek naar de doeltreffendheid van het beleid en naar preventieve acties waaronder
aspecten van uitgaven voor gezondheidszorg evenals voor onderzoek naar epidemieën en gedrag om
de factoren te bepalen die het hart aantasten. Speciale aandacht zal uitgaan naar de jongeren en naar
inzichten in de verouderingsmechanismes van het cardiovasculaire systeem.
“Het Charter over H&VZ in Europa krijgt de volledige steun zowel van de WHO als van de Europese
Commissie,” zegt Dr. Jill Farrington, Noncommunicable Disease Coordinator van het Plaatselijke WHO
Kantoor voor Europa. “Het geeft een duidelijke boodschap dat de WHO en de Europese Commissie hand
in hand samenwerken met cardiologen van het ESC en openbare instellingen van het EHN om een sterk
en zichtbaar bondgenootschap te vormen tegen de grootste killer in Europa.”
Het is van het grootste belang dat politici beleidslijnen uitstippelen die de preventie van H&VZ
ondersteunen. Een eerste doelstelling van het Charter is, om onze manier van leven te verbeteren.
Beter gebruik van beschikbare behandelingen is eveneens primordiaal voor hen die al H&VZ hebben.
“Je manier van leven veranderen is niet alleen de zaak van het individu. Om mensen ertoe aan te
sporen om hun manier van leven te veranderen, is een ondersteunend milieu nodig. Alle
beleidsgebieden in de EU moeten samenwerken om deze gezondere leefomgevingen voor alle Europese
burgers te creëren,” zegt Dr. Georgs Andrejevs, Europees Parlementslid. “We zien niet alleen
onevenwichten in H&VZ met dodelijke afloop tussen de verschillende landen, maar ook binnen de
landen zelf. Verschillen in het aantal sterfgevallen door H&VZ in de verschillende landen zijn
verantwoordelijk voor bijna de helft van het dodental bij lagere socio-economische groepen.
Voorbeelden van ongelijkheden kunnen gegeven worden op het vlak van obesitas, de beschikbaarheid
van gezonde voeding en roken. Het Charter behandelt al deze onderwerpen.”
“Uiteindelijk is het Charter een initiatief om de Europese wetgeving te veranderen,” zegt Professor John
Martin, Covoorzitter van de ESC Commissie voor Relaties binnen de Europese Unie. “Als je erin gelooft
dat Europa een toekomst heeft door haar soevereiniteit op te geven voor het algemeen welzijn dan is
dit een manier om dat naar voren te brengen – de meest concrete manier om dat te doen.”
De European Society of Cardiology (ESC)
De ESC vertegenwoordigt bijna 53.000 cardiologische specialisten over heel Europa en het Middellandse
Zeegebied. Het heeft tot doel om de last van de cardiovasculaire ziektes in Europa terug te dringen. De
ESC slaagt in deze doelstelling door een waaier aan wetenschappelijke en opvoedkundige activiteiten
waaronder de coördinatie van: richtlijnen inzake klinische praktijken, vormingscursussen en –
initiatieven, pan-Europese studies in specifieke streken waar de ziekte voorkomt en het jaarlijkse ESC
Congres, de grootste medische samenkomst in Europa. Het ESC omvat 3 Raden, 5 Verenigingen, 19
Werkgroepen, 50 Nationale Cardiologische Verenigingen en een ESC Fellowship Community (Fellow,
FESC; Nurse Fellow, NFESC). Voor meer informatie over de initiatieven, Congressen en samenstellende
onderdelen van het ESC surft u naar www.escardio.org.
Het European Heart Network (EHN)
Het European Heart Network (EHN) is een vereniging van hartstichtingen en gelijkgestemde nietgouvernementele organisaties in 26 landen. Het EHN speelt een leidende rol in de preventie en
beperking van cardiovasculaire aandoeningen door voorspraak, networking en vorming waardoor het
niet langer de belangrijkste oorzaak is van vroegtijdig overlijden en blijvende handicaps in Europa. Voor
meer informatie over het EHN, surf naar www.ehnheart.org.
De European Commission (EC) heeft een gecoördineerde benadering van het Europese
gezondheidsbeleid: een hoge graad van bescherming van de menselijke gezondheid zou in alle
beleidslijnen van de Gemeenschap verzekerd moeten zijn.
De Wereld Gezondheidsorganisatie (WHO)
De WHO is het agentschap van de Verenigde Naties, dat gespecialiseerd is in gezondheid. Zoals in zijn
grondstellingen vervat, bestaat het objectief van de WHO erin om het hoogst mogelijke
gezondheidsniveau bij alle volkeren te bereiken. Gezondheid wordt in de grondstellingen van de WHO
omschreven als een toestand van totale lichamelijk, geestelijk en sociaal welzijn en niet slechts de
afwezigheid van ziekte of handicap. 53 landen maken samen de Europese Regio van de WHO uit.

