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Brief aan de leden in verband met de situatie betreffende veiligheid op de werkvloer
In de voorbije weken is er door de industrie veel ophef gemaakt over de veiligheid van werknemers in
de gezondheidssector. We hebben de indruk dat dit voornamelijk gebeurde in relatie tot maatregelen
die ondersteund worden door de industrie die speciale devices produceert.
Er moet opgemerkt worden dat veel mensen reeds lang nagedacht hebben over mogelijke blootstelling
aan gevaarlijke producten op de werkvloer, ook zonder stimulus vanuit de industrie. Iedereen die in
dit domein werkt is er zich van bewust dat sommige vergezochte resultaten eerder
gebaseerd zijn op winst maken dan op realiteit. In ieder geval weten we dat ESOP begaan
is met veiligheid op de werkvloer sinds zijn oprichting in 2000. Niettegenstaande zijn de
laatste jaren pogingen gedaan om onzinnige regelgevingen te introduceren in de EU, gebaseerd op een
USA model en de economische belangen die daar gelden, met de bepaling dat de meestal plastic
devices mensen kunnen beschermen tegen het gevaar. We waren in staat om het ondermijnen van
delen van het Europees Parlement bloot te leggen samen met toegewijde leden van het Europese
Parlement en onafhankelijke evidence-based feiten te publiceren. De onderzoeksgroep opgericht door
de Europese Commissie, die verrassend ook uit mensen bestond die op de payroll van betrokken
firma’s voorkwamen, werd kritisch gemonitored door ons en we hebben ons zo goed als mogelijk
verdedigd tegen deze aanvallen.
Dit werd ook uitgedrukt in een brief aan de Europese Commissie eind 20201.
Een nieuwe brief aan de Europese Commissie in april 20212 met een vraag naar informatie over de
stand van zaken werd kort en bondig beantwoord met een link naar het gepubliceerde eindrapport.
We hebben een verzoek aan EONS en EAHP gestuurd om een gezamenlijke actie te ondernemen
tegen deze onwetenschappelijke en ondemocratische methode en om te onderstrepen dat de daar
gepropageerde resultaten niet het verloop noch het resultaat van de discussies weergeven. ESOP en
EAHP h e b b e n h u n g e z a m e n l i j k s t a n d p u n t r e e d s v o o r g e s t e l d 3.
Het is gekend dat een andere “onderzeeër” van de beschuldigde organisatie is opgedoken onder een
nieuwe naam en we moesten spijtig genoeg vaststellen dat bij deze groep geen enkele apotheker van
gelijk welke organisatie die samenwerkt met ESOP en EAHP betrokken is.. We weten dat er altijd
mensen zullen zijn die ongegronde uitspraken doen in ruil voor geld. Maar zoals u weet, is dit
niet ons standpunt. Wij vertrouwen op onafhankelijkheid door duidelijke processen die
praktisch te begrijpen zijn, zoals "MASHA" en "Yellow Hand".
Het is niet altijd nodig om alles te beschrijven vanaf “the Big Bang”, maar in dit geval lijkt dat
absoluut nodig, teneinde samenwerking voor gemeenschappelijke doelen te creëren en, als burgers van
Europese landen en in de rest van de wereld, de aandacht te trekken van de verkozen instanties
wanneer zinloze maatregelen voorgesteld worden, enkel om het gezondheidsbudget te plunderen.
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