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Betreft: Verzoekschrift 0975/2008, ingediend door Killian McLoughlin (Ierse 
nationaliteit), namens de Campaign for Cancer Services in Sligo, over het 
behoud van de bestaande zorginstellingen voor kankerpatiënten in Sligo

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener hekelt een recente strategie van de Ierse regering, die met zich mee zou brengen dat 
de bestaande zorg, diagnostiek en chirurgie voor kankerpatiënten in Noordwest-Ierland eind 
2008 zouden worden opgeheven. Volgens indiener zullen dit soort diensten, tot nu toe 
beschikbaar in het algemeen ziekenhuis in Sligo, nu slechts beschikbaar zijn in het 
academisch ziekenhuis in Galway. Indiener vindt zo’n maatregel ongerechtvaardigd, omdat 
het algemeen ziekenhuis in Sligo volgens hem internationale erkenning geniet wegens zijn 
werk op het gebied van kanker. Bovendien vindt hij het onaanvaardbaar dat burgers die in 
Noordwest-Ierland wonen naar Galway zouden moeten gaan om te profiteren van 
kankergerelateerd onderzoek. Indiener vraagt het Europees Parlement om ervoor te zorgen dat 
de Ierse regering niet alleen haar plannen herziet, maar ook radiotherapie- en 
screeningdiensten in Sligo introduceert, omdat dat eerder beloofd is en omdat dat wordt 
aanbevolen volgens EU-richtsnoeren.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 28 november 2008. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 192, lid 4 van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 20 maart 2009.

Het verzoek van indiener heeft betrekking op het behoud van de bestaande zorginstellingen 
voor kankerpatiënten in Sligo in Noordwest-Ierland en de introductie van volledige 
zorgverlening op dit gebied.
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Indieners hadden in oktober 2008 een gesprek over dit onderwerp met de directeur-generaal 
Gezondheid en consumenten. Daarin werd voorgesteld dat indieners in aansluiting op het 
gesprek contact zouden opnemen met het directoraat-generaal Regionaal beleid van de 
Europese Commissie met betrekking tot het mogelijke gebruik van de structuurfondsen van 
de EU voor voorzieningen op het vlak van gezondheidszorg.

De Commissie wil graag herhalen dat de kwestie kankerpreventie en zorginstellingen voor 
kankerpatiënten onder de verantwoordelijkheid van de lidstaten valt (artikel 152 van het 
Verdrag), en dat de Europese Commissie zich derhalve niet in een positie bevindt dat zij 
commentaar kan leveren op de organisatie van en voorziening in gezondheidszorg en 
medische behandelingen in een bepaalde lidstaat. Het is de rol van de Commissie de lidstaten 
te ondersteunen door vergelijkbare gegevens en informatie te verschaffen, en maatregelen te
ondersteunen die gericht zijn op het voorkomen van een slechte gezondheid op basis van 
belangrijke gezondheidsdeterminanten (zoals obesitas, lichaamsbeweging en roken) en 
secundaire preventie, waaronder borstkankeronderzoek. 

In de Aanbeveling van de Raad over kankerscreening, in 2003 unaniem goedgekeurd door 
alle ministeries van gezondheid1, worden de grondbeginselen van beste praktijken op het 
gebied van vroegtijdige ontdekking van kanker uiteengezet, en worden alle lidstaten verzocht
gemeenschappelijke maatregelen te nemen om nationale onderzoeksprogramma’s op 
bevolkingsniveau uit te voeren met betrekking tot borstkanker, baarmoederhalskanker en 
colorectale kanker. In de Europese gezondheidsstrategie2 is eveneens de nadruk gelegd op het 
belang van kankerscreening voor de gezondheidsbevordering in een vergrijzend Europa.

In december 2008 heeft de Europese Commissie haar eerste verslag over de tenuitvoerlegging 
van de Aanbeveling van de Raad over kankerscreening3 goedgekeurd. Het verslag moedigt de 
lidstaten aan zich nog meer in te spannen om de doelstellingen van de aanbeveling te halen. In 
het verslag is vastgelegd dat meer in het werk moet worden gesteld om screeningmaatregelen
van hoge kwaliteit op bevolkingsniveau in te voeren, te verbeteren en in stand te houden. Het 
verslag steunt samenwerking tussen de lidstaten en andere belangrijke partijen, waaronder
wetenschappers en deskundigen.

                                               
1 Zie: http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2003:327:0034:0038:NL:PDF. 
2 Zie: http://ec.europa.eu/health/ph_overview/strategy/health_strategy_en.htm. 
3 Zie: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2008:0882:FIN:NL:PDF


