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Betreft: Tekortkomingen van het huidige beleid van de EU inzake kanker van de dikke 
darm en endeldarm

Met meer dan 200 000 sterfgevallen per jaar is kanker van de dikke darm en endeldarm 
(CRC) op een na de belangrijkste oorzaak van overlijden in Europa. Door preventieve 
screening, zoals de Raad in 2003 heeft aanbevolen, zou dit aantal met tenminste 60 000 per 
jaar kunnen worden verminderd. Uit het eerste rapport van 2008 over de implementatie van de 
aanbevelingen van de Raad in de lidstaten blijkt dat CRC-screening de laagste 
implementatiegraad had van alle aanbevolen screeningsactiviteiten in de EU. Minder dan de 
helft van het aanbevolen minimum aantal screenings werd in de EU uitgevoerd en slechts 
12 lidstaten pasten de gehele bevolking bestrijkende programma's voor vroegtijdige opsporing 
toe.

Het Programma van de EU voor werkzaamheden op het gebied van de volksgezondheid voor 
2010 en 2011 bevatte geen specifieke aanbevelingen op het gebied van CRC, hoewel er 
potentieel  grote vooruitgang zou kunnen worden geboekt. Door aanvullend onderzoek zou de 
kostenefficiëntie van de preventieve maatregelen nog kunnen worden verbeterd en zouden de 
tests patiëntvriendelijker kunnen worden gemaakt.

De Europese Commissie heeft in 2006 "Europese richtsnoeren om de kwaliteit van 
borstkankerscreening te verzekeren" (European guidelines for quality assurance in breast 
cancer screening) uitgevaardigd en in 2008 "Europese richtsnoeren om de kwaliteit van 
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screening voor baarmoederhalskanker te verzekeren" (European guidelines for quality 
assurance in cervical cancer screening). Zij heeft echter geen uitvoering gegeven aan haar 
plan om in de herfst van 2010 ook richtsnoeren te publiceren voor de screening voor kanker 
van de dikke darm en endeldarm.

In november 2010 hechtte het Europees Parlement zijn goedkeuring aan Schriftelijke 
Verklaring nr. 68/2010 inzake de "Strijd tegen kanker van de dikke darm en endeldarm in de 
EU". In de schriftelijke verklaring wordt er bij de Europese Commissie en de lidstaten op 
aangedrongen om:

– bewustmakingscampagnes in de EU te ondersteunen naar factoren in de levensstijl die 
CRC veroorzaken, campagnes die vooral gericht moeten zijn op teenagers en jonge 
volwassenen;

– de toepassing te bevorderen van de beste praktijken die er in alle landen van de EU 
bestaan op het gebied van CRC-screening en elke 2 jaar verslag uit te brengen over de 
bereikte vooruitgang;

– prioriteit te geven aan de verspreiding van onderzoeksresultaten en kennis op het 
gebied van CRC-screening in de toekomstige werkprogramma's van het Zevende 
Kaderprogramma voor Onderzoek en het EU-Programma voor Volksgezondheid;

– op nationaal vlak CRC-sreening in te voeren, overeenkomstig de richtsnoeren van de 
EU;

In dit verband zouden wij de volgende vragen willen stellen aan de Commissie:

1. Welke aanvullende maatregelen zal de Commissie nemen om de implementatie te 
versnellen van nationale, de gehele bevolking omvattende screeningprogramma's in de 
lidstaten van de EU?

2. Zal de Commissie in de toekomstige onderzoekprogramma's op het gebied van de 
volksgezondheid meer aandacht schenken aan kanker van de dikke darm en endeldarm, 
en zo ja, waarop zal daarbij de nadruk liggen en hoe kunnen alle relevante 
belanghebbende groepen het plannings- en besluitvormingsproces ondersteunen?

3. Wanneer denkt de Commissie haar richtsnoeren voor de screening op kanker van de 
dikke darm en endeldarm publiceren, en wat waren de redenen voor de opgetreden?


