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Hamburg, 16.05.2018 

 
Beste Parlementslid, 
 

Zoals u weet hebben wij u in de herfst van 2016 een brief gestuurd en u, de leden van de 
commissie voor Werkgelegenheid en Sociale Zaken, onze steun beloofd in het 
ontwikkelen van voorstellen om veilige werkomstandigheden verder te verbeteren.  
 
Afgelopen maand hebben afgevaardigden van bijna alle EU landen en buurlanden uit 
onze vereniging de kwaliteitsstandaard voor de oncologische farmaceutische 
dienstverlening (Quapos) weer geupdate en vastgesteld in een vernieuwde, zesde 
versie. Deze kwaliteitsstandaard is in de laatste 20 jaar steeds verder ontwikkeld.  
 
Wederom voelen wij ons genoodzaakt om de wetgevers te benaderen, omdat wij als 
oncologisch apothekers veilige en gezonde werkomstandigheden in de gezondheidszorg 
willen blijven verzekeren.  
 
Wij hebben gezien dat het Europees Parlement bezig is met onderwerpen die ons 

aangaan in het rapport on the proposal for a directive of the European Parliament 
and of the Council amending Directive 2004/37/EC on the protection of 
workers from the risks related to exposure to carcinogens or mutagens at work 
(COM(2017)0011 – C8-0010/2017 –  2017/0004(COD). 

 
Wij zouden graag de meer praktische zaken zien die  in de realiteit de 
werkomstandigheden van alle medewerkers in de gezondheidszorg volledig 
beschermen. Een Europees onderzoek dat onafhankelijk is van bedrijven zou daar 
significant aan bijdragen.   
 
Daarom hebben wij een voorstel gemaakt dat we graag bij u persoonlijk onder de 
aandacht zouden willen brengen. Wij hopen dat wij gezamenlijk een duurzame bijdrage 
kunnen leveren voor de werknemers in Europa. 
 
Wij zijn altijd persoonlijk beschikbaar voor vragen 
 
Met vriendelijke groet, de Nederlandse afgevaardigden in ESOP: 
 
Kathleen Simons-Sanders  Mirjam Crul  
 
Elisabeth Twee Stedenziekenhuis  VU medisch centrum 
Dr. Deelenlaan 5     De Boelelaan 1117 
5042 AD, Tilburg    1081 HV Amsterdam 
k.simons@etz.nl    m.crul@vumc.nl 

 
Committee on Employment and Social Affairs 

mailto:membershipservice@esop.li
mailto:k.simons@etz.nl

