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Wanneer gezondheidspersoneel, dat als
roeping heeft zorg te verlenen aan de
bevolking op grond van het fundamentele
recht op gezondheidszorg, zelf het slachtoffer
is van agressie bij het vervullen van de
opdracht moet de overheid optreden …

Parijs 12/2016 - Kerngedachte
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Actiemiddelen van de CEOM

• Forum om gedachten te delen en uit te 
wisselen

• Europese waarnemingspost

• Officiële stellingname
www.CEOM-ECMO.eu
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Modena 06/2017 - Waarnemingspost

• Lancering van de waarnemingspost

• Vastlegging van een werkmethode
www.CEOM-ECMO.eu



5

Waarnemingspost- Opdrachten

1. Bijeenbrengen van de gegevens die reeds verzameld
werden door de deelnemers

Workpackage 1 : verzamelen en analyseren
2.  Een stellingname voorbereiden

Workpackage 2 
3.  Documentatie bijeenbrengen over de preventiemiddelen
en een model voor het verzamelen van gegevens voorstellen

Workpackage 3 
4. Zorgen voor publicatie op de website van de CEOM
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•Brussel 09/2017 – Validering van de vragenlijst

•Parijs 12/2017  

•Timisoara 06/2018 – Presentatie van het verdere
verloop en van de ondervonden problemen
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 Einde van Workpackage 1  
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Workpackage 1 - Herinnering



• Het recht op gezondheid is een wezenlijk onderdeel van de rechten van de 
mens. Het blijft van toepassing in alle omstandigheden en de artsen hebben
de ethische plicht bijstand aan zieken en gewonden te waarborgen.

• The right to health is a fundamental pillar of human rights. It remains 
applicable in all circumstances and doctors have an ethical duty to ensure 
their assistance for the injured and sick.
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Workpackage 2 - Verklaring
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• Op grond van een overzicht van de bestaande situaties in alle Europese
landen dienen de landen die deelnemen aan de CEOM vast te stellen dat
artsen en medische teams  alsmaar vaker geconfronteerd worden met 
situaties van soms extreem geweld in hun dagelijkse praktijk, buiten elke
conflictuele context.

• On the basis of a survey of the situations existing in all European countries, 
the organizations participating in the CEOM are led to establish that 
doctors and medical teams are increasingly confronted with situations of 
violence, sometimes extreme, in their daily practice, outside any context of 
conflict. 
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Workpackage 2 - Verklaring
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• Dit onrustwekkende feit, in welke vorm ook, is strijdig met de internationale 
rechten van de mens en de medisch-ethische normen; het kan de 
zorgverlening belemmeren of verhinderen en het onderstreept de noodzaak
om ze zo goed mogelijk te beschermen.

• This worrying fact, in any form, is contrary to international human rights 
and medical ethics norms; it may hinder or prevent the provision of care 
and underlines the need to protect it as effectively as possible.
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Workpackage 2 - Verklaring
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• De CEOM roept alle regeringen alsook alle betrokken partijen ertoe op zich 
bewust te worden van de absolute noodzaak om het medisch en 
paramedisch personeel te beschermen bij het vervullen van hun opdracht 
en alle maatregelen te nemen om alle patiënten toegang tot kwaliteitsvolle 
zorg te waarborgen met bescherming van de vrijheid en de veiligheid van 
het medisch personeel en de zorginstellingen.

• The CEOM calls on governments and all concerned parties to be aware of 
the urgent need to protect medical and paramedical personnel in the 
performance of their work and to take all necessary measures to ensure 
access to quality care for all patients by protecting the freedom and safety 
of medical personnel and healthcare facilities.

10

Workpackage 2 - Verklaring

www.CEOM-ECMO.eu



• Qu’en pensez-vous?
• What do you think?
• Que piensas?
• Cosa ne pensi?
• Wat denkt u ?
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Gracias por su atención

Grazie per la tua attenzione

Thank you for your attention

Merci pour votre attention

Dank voor uw aandacht
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