
CM\749974NL.doc PE415.032v01-00

NL NL

EUROPEES PARLEMENT
2004 










 2009

Commissie verzoekschriften

21.10.2008

MEDEDELING AAN DE LEDEN

Betreft: Verzoekschrift 0675/2007, ingediend door Imelda Read (Britse nationaliteit),
namens de European Cervical Cancer Association, over de strijd tegen 
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1. Samenvatting van het verzoekschrift

Volgens indienster krijgen elk jaar 50.000 vrouwen in Europa baarmoederhalskanker en 
overlijdt van hen de helft. Met een systematisch preventief onderzoek kan 80% van de 
gevallen worden voorkomen, terwijl het met moderne technieken, mits op de juiste wijze 
toegepast, mogelijk is om vrijwel alle gevallen te voorkomen. Indienster verzoekt het 
Europees Parlement daarom te streven naar de opzet van effectieve preventieprogramma's 
voor baarmoederhalskanker, de ontwikkeling te ondersteunen van openbare 
informatieprogramma's over gezondheid zodat alle vrouwen over het belang van de preventie 
van baarmoederhalskanker kunnen worden voorgelicht en een beeld krijgen van de 
mogelijkheden die er voor hen zijn, de uitwisseling van beste praktijken binnen Europa en 
onafhankelijk onderzoek op dit gebied te bevorderen en, tenslotte, de uiterst belangrijke rol 
van liefdadige organisaties, NGO's en patiëntenhulpgroepen op dit gebied te erkennen en hun 
werk te ondersteunen.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 4 december 2007. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 192, lid 4 van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 21 oktober 2008

De Europese Commissie verleent actieve steun aan de ontwikkeling van een empirisch 
onderbouwde optimale werkwijze voor preventief onderzoek naar baarmoederhalskanker 
sinds haar tweede programma 'Europa tegen kanker' (1990-1994). De steun van de Europese 
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Gemeenschap voor de netwerken voor preventief onderzoek naar baarmoederhalskanker
leidden in 1993 tot de publicatie van de eerste uitgave van EU-richtsnoeren voor 
kwaliteitsborging bij preventief onderzoek naar baarmoederhalskanker. Hieraan werd een 
vervolg gegeven met het derde programma 'Europa tegen kanker' (1996-2002).

De empirisch onderbouwde Europese code voor de kankerbestrijding adviseert Europeanen 
sinds 1987 deel te nemen aan georganiseerde en kwalitatief goede preventieve 
onderzoeksprogramma's voor kanker. Na een evaluatie van het ondersteunend bewijs in juni 
2003 is de deelname aan de paptest voor de tijdige opsporing van baarmoederhalskanker nog 
onveranderd.

Op 2 december 2003 nam de Raad een aanbeveling voor preventief kankeronderzoek aan, 
waarin het basiskader wordt beschreven voor goed preventief bevolkingsonderzoek naar 
kanker. In de bijlage wordt preventief onderzoek naar baarmoederhalskanker middels de 
paptest genoemd als een van de drie onderzoeksmethoden die op basis van het beschikbare 
wetenschappelijke bewijs zijn aan te bevelen voor invoering in de lidstaten.

Sinds 2004 heeft de blijvende steun van de Europese Gemeenschap krachtens het 
Volksgezondheidsprogramma 2003-2008 het Europees Netwerk voor kankerregistratie
(ENCR) in staat gesteld de tweede uitgave te voltooien van de richtsnoeren voor 
kwaliteitsborging bij preventief onderzoek naar baarmoederhalskanker, die tot 2003 waren 
opgesteld door het Europees screeningnetwerk voor baarmoederhalskanker. De tweede 
uitgave is onlangs verschenen en aan het Europese publiek gepresenteerd op 7 februari 2008 
tijdens de door het Sloveense voorzitterschap georganiseerde conferentie over de last van 
kanker en hoe deze kan worden verminderd.

De tweede uitgave van de richtsnoeren voor kwaliteitsborging bij preventief onderzoek naar 
baarmoederhalskanker zullen in de nabije toekomst verder worden geactualiseerd met 
blijvende steun van het Europees Volksgezondheidsprogramma 2003-2008 volgens een 
overeenkomst die in 2006 is geselecteerd door het Uitvoerend Agentschap voor Gezondheid 
en Consumenten. Na een consultatieronde over HPV-vaccinatie en haar gevolgen voor de 
preventie van baarmoederhalskanker, waarbij het Europees Centrum voor Ziektepreventie en 
-bestrijding in Stockholm, het Internationaal Agentschap voor kankeronderzoek van de 
Wereldgezondheidsorganisatie in Lyon, het ENCR, EUNICE, de Europese Consumenten 
Adviesgroep en andere internationale deskundigen betrokken zullen zijn, worden de
richtsnoeren van de EU uitgebreid met hoofdstukken over HPV-diagnose en -vaccinatie en de 
gevolgen daarvan binnen de programma's voor preventief onderzoek naar 
baarmoederhalskanker.

De Europese Commissie steunt via haar kaderprogramma's voor onderzoek ook het onderzoek 
naar baarmoederhalskanker en het humaan papillomavirus (HPV) als onderdeel van de 
gezondheidsactiviteiten met prioriteit. In dit verband wordt momenteel 12,5 miljoen EUR aan 
dit beleidsterrein besteed als gevolg van de inspanningen die zijn ondernomen in het zesde 
kaderprogramma (2002-2006). Tot de belangrijkste onderwerpen van onderzoek behoren de 
epidemiologie van HPV en de rol die de verschillende typen van het virus spelen in de 
ontwikkeling van kanker, de beoordeling van de kosten-batenverhouding van 
screeningprotocollen en de ontwikkeling van nieuwe therapeutische vaccinatiestrategieën.
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Als gezondheidsprioriteit worden in het 'samenwerkingsprogramma' van het zevende 
kaderprogramma (2007-2013) versterkte inspanningen voorgesteld op het gebied van 
kankerresearch en volksgezondheidsonderzoek, die zeker openingen zullen verschaffen voor 
onderzoek naar baarmoederhalskanker en HPV. De oproep, in 2007 gedaan, om voorstellen 
voor deze prioriteit in te dienen noemde zelfs vier verschillende onderwerpen met relevantie 
op dit gebied, waaronder een groter vaccinatiebereik, effectieve screeningstrategieën en 
nieuwe screeningmethoden voor kanker. Als gevolg van deze oproep wordt er nu 
onderhandeld over het project AUTOCAST (met een mogelijke Gemeenschapsbijdrage van 3 
miljoen EUR). Dit is, met behulp van baarmoederhalskanker en HPV als modelsysteem, 
gericht op de ontwikkeling van een nieuwe, geautomatiseerde technologie voor preventief 
kankeronderzoek die kan worden gebruikt als snel diagnostisch instrument op het 'zorgpunt'. 
Zo'n initiatief kan een uitwerking hebben op de huidige programma's voor preventief 
onderzoek naar baarmoederhalskanker, vooral in het kader van HPV-vaccinatie.

Het Europees Parlement, de Raad, de Europese code voor de kankerbestrijding en de 
aanbeveling van de Raad onderstrepen hoe gewichtig de deelname van burgers aan goede 
preventieve onderzoeksprogramma's is. Daarom mogen volksgezondheidsautoriteiten alsook 
belangen-, patiënten- en deskundigenorganisaties, waaronder de European Cervical Cancer 
Association, niet aflaten in hun inspanningen om hoogwaardig bevolkingsonderzoek in alle 
lidstaten te bevorderen en burgers te motiveren actief deel te nemen aan de georganiseerde 
goede screeningprogramma's.

Uiteindelijk zal de Commissie verslag uitbrengen van de uitvoering van de aanbeveling van 
de Raad aan de lidstaten, waarbij ongetwijfeld ook het preventief onderzoek naar 
baarmoederhalskanker aan de orde komt.
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