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21st September 2016

Beste Parlementslid,
Het Europees Parlement heeft een ‘Comité voor Werkgelegenheid en Sociale Zaken’
geïnstalleerd dat voorstellen ontwikkelt aangaande reorganisatie ten voordele van de
veiligheid in arbeidsomstandigheden. Wij zijn verheugd dat de EU in deze zin actie
onderneemt.
Sinds 15 jaar bespreken wij de ‘Quality Standard for Oncology Pharmacy Service (QuapoS)’.
We hebben dit in het verleden gedeeld met vertegenwoordigers van de EU, zoals de EU
Commissaris, (in Luxemburg 2001, 2004 en 2008) met als doel onze noden aan te tonen,
maar ook om aan de Oncologie Apothekers de mogelijkheid te bieden om te investeren in
systemen die hun werkomstandigheden verbeteren op vlak van veiligheid en gezondheid.
Verschillende vragen zijn echter nog onbeantwoord, en het werk is nog niet gedaan. Ons
onderzoeksproject in 13 landen heeft aangetoond dat niet enkel het gebruik van devices of
lokale omstandigheden het antwoord zijn voor deze kwestie. ESOP vraagt u, als
afgevaardigde van uw land in het Europees Parlement, om de noodzaak te erkennen voor
unieke informatie zoals wij deze reeds 10 jaar voorzien voor de farmaceutische industrie,
apotheken en ziekenhuizen door middel van het gebruik van de “Yellow Hand”.
Wij hopen dat het lobbywerk van een enkele firma het belang van alle betrokkenen die een
Europese consensus willen bereiken niet zal verstoren. De opvattingen van andere
continenten mogen de vooruitgang in Europa niet onderdrukken. Wij staan open voor
communicatie met u op uw nationaal niveau via uw nationale vertegenwoordiger bij ESOP.
Vriendelijke groeten,

Mirjam Crul,
Kathleen Simons-Sanders
ESOP Delegates from The Netherlands

and

Klaus Meier
President ESOP
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