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B6-0000/2007

Resolutie van het Europees Parlement over kankerbestrijding in de uitgebreide 
Europese Unie

Het Europees Parlement,

- gelet op artikel 152 van het Verdrag, 

- gelet op de artikelen 163-173 van het Verdrag,

- gezien het tweede communautair actieprogramma op het gebied van gezondheid 2008-
20131,

- gezien het Witboek van de Commissie "Samenwerken aan gezondheid: een EU-
strategie voor 2008-2013"2,

- gezien het zevende kaderprogramma van de Europese Gemeenschap voor activiteiten 
op het gebied van onderzoek, technologische ontwikkeling en demonstratie (2007-
2013)3,

- gelet op de verordening betreffende geneesmiddelen voor pediatrisch gebruik4, 

- gelet op de aanbeveling van de Raad van 2 december 2003 over kankerscreening5,

- gezien zijn schriftelijke verklaring over de noodzaak van een omvattend beleid om 
kanker te bestrijden die is aangenomen op 27 september 20076

- gezien zijn ontwerpresolutie over borstkanker in de uitgebreide Europese Unie die is 
aangenomen op 25 oktober 20067,

- gezien het communautaire actieprogramma ter bestrijding van kanker8,

- gelet op artikel 88 onder a) van Richtlijn 2001/83/EG, gewijzigd bij Richtlijn 
2004/27/EG tot vaststelling van een communautair wetboek betreffende 
geneesmiddelen voor menselijk gebruik9,

- gelet op het besluit van de Raad van 2 juni 2004 betreffende de sluiting van de 
Kaderovereenkomst van de Wereldgezondheidsorganisatie voor de bestrijding van 
tabaksgebruik1,

                                               
1 PB L 301 van 20.11.2007
2 COM (2007) 630 def.
3 PB L 412 van 30.12.2006
4 Verordening (EG) nr. 1901/2006; PB L 378, 27 van 12.2006
5 PB L 327 van 16.12.2003
6 WD 0052/2007
7 TA(2006) 0449 van 25.10.2006
8 PB L 95 van 16.04.1996
9 PB L 136 van 30.04.2004
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- gelet op artikel 108, lid 5 van zijn Reglement,

A. overwegende dat volgens schattingen van het Internationaal Instituut voor 
Kankeronderzoek (IARC) bij een op de drie Europeanen gedurende hun leven de 
diagnose kanker wordt gesteld en een op de vier Europeanen aan deze ziekte overlijdt,

B. overwegende dat er in 2006 binnen de EU bijna 2,3 miljoen nieuwe gevallen van 
kanker en meer dan 1 miljoen sterfgevallen ten gevolge van kanker waren; 
overwegende dat de meeste sterfgevallen werden veroorzaakt door longkanker, 
colorectale kanker en borstkanker,

C. overwegende dat de veroudering van de EU-bevolking een van de oorzaken is van de
toename van kanker in de Unie,

D. overwegende dat de sterftecijfers voor mensen die in de nieuwe lidstaten aan kanker 
overlijden hoger is dan in de EU-15,

E. overwegende dat de grote verschillen in het vijfjarig overlevingspercentage van de 
meeste vormen van kanker in Europa onder andere veroorzaakt wordt door de 
verschillen in de kwaliteit van de behandelcentra voor kanker, in 
screeningprogramma’s, in richtsnoeren voor op feitelijke gegevens gebaseerde beste 
praktijken, in radiotherapiefaciliteiten, en in de toegang tot nieuwe medicijnen tegen 
kanker,

F. overwegende dat er ten tijde van het actieplan van de Commissie tegen kanker (1996 –
2002) in veel landen positieve ontwikkelingen in de sterfte aan kanker konden worden 
vastgesteld voor wat betreft een aantal veelvoorkomende soorten sterfgevallen ten 
gevolge van kanker,

G. overwegende dat volgens schattingen van de WHO ten minste een derde van alle 
kankergevallen te voorkomen zijn en dat preventie de meest kostenefficiënte 
langetermijnstrategie voor de bestrijding van kanker biedt; en overwegende dat nog 
een derde van het aantal kankergevallen genezen zou kunnen worden wanneer de 
kanker in een vroeg stadium wordt ontdekt en adequaat wordt behandeld,

H. overwegende dat volgens gegevens van de OESO op dit moment slechts gemiddeld 
3% van het totale gezondheidsbudget van de OESO-landen wordt besteed aan 
preventie tegen 97% voor gezondheidszorg en medische behandeling,

I. overwegende dat een goed opgezet, goed beheerd nationaal
kankerbestrijdingsprogramma het aantal gevallen van kanker verlaagt en het leven van 
kankerpatiënten verbetert,

J. overwegende dat de vergelijkbaarheid van de gegevens over kanker alleen kan worden 
gewaarborgd wanneer deze gegevens in alle lidstaten op geharmoniseerde wijze 
worden verzameld, 

                                                                                                                                                  
1 PB L 213 van 15.06.2004
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K. overwegende dat er in de EU momenteel ongelijkheden bestaan bij het screenen van 
kanker en de follow-up,

L. overwegende dat het specialisme medische oncologie niet in alle lidstaten wordt 
erkend,

M. overwegende dat de complexiteit van kanker om een betere communicatie vraagt 
tussen de grote aantallen en grote verscheidenheid aan beroepsbeoefenaars in de 
gezondheidszorg die bij de behandeling van kankerpatiënten betrokken zijn; en 
overwegende dat psychosociale zorg voor kankerpatiënten een verbetering kan zijn 
van de levenskwaliteit,

N. overwegende dat kankerpatiënten momenteel niet in dezelfde mate toegang hebben tot 
informatie over medicijnen,

1. roept de Commissie op een geïnstitutionaliseerde EU-taskforce kanker op te zetten 
bestaande uit leden van de Commissie, de Raad en het Europees Parlement die 
regelmatig bij elkaar komen om beste praktijken te verzamelen en uit te wisselen met 
betrekking tot preventie, screening en behandeling, en een leidende rol te spelen bij het 
verbeteren van de bestrijding van kanker in Europa;

2. verzoekt de lidstaten met klem om de registratie van kanker wettelijk verplicht te stellen, 
teneinde de mogelijkheid om de preventie-, screening- en overlevingsprogramma’s op 
bevolkingsniveau te beoordelen, veilig te stellen;

3. roept de Commissie op om in het kader van het tweede communautair actieprogramma 
op het gebied van gezondheid de netwerken van nationale kankerregisters te steunen 
zodat een studie kan worden verricht naar de ongelijkheden in de incidentie en 
overleving van kanker die de gehele EU bestrijkt;

4. verzoekt de Tsjechische Republiek en Italië die de in februari 2005 van kracht geworden 
kaderovereenkomst voor de bestrijding van tabaksgebruik nog niet hebben geratificeerd,
met klem dit alsnog te doen; 

5. roept de Commissie op om initiatieven aan te moedigen en te steunen die een breed scala 
aan belanghebbenden omvatten, met het doel om kanker te voorkomen door het 
promoten van een gezonde levensstijl - in het bijzonder voor wat betreft de grote 
risicofactoren tabak, alcohol, ongezonde eetgewoontes en een gebrek aan 
lichaamsbeweging - en daarbij sterk de nadruk te leggen op kinderen en adolescenten;

6. dringt er bij de Commissie en de lidstaten op aan om bij het grote publiek en alle 
aanbieders van gezondheidszorg informatiecampagnes over kankerscreening en het 
uitwisselen van beste praktijken op het gebied van het toepassen van preventieve 
maatregelen, zoals het HPV-vaccin dat jonge vrouwen tegen baarmoederhalskanker 
beschermt, te bevorderen; 

7. verzoekt de lidstaten die dat nog niet hebben gedaan de aanbeveling van de Raad over 
kankerscreening ten uitvoer te leggen en voor de gehele bevolking 
screeningprogramma’s voor borst-, baarmoederhals- en colectorale kanker op te zetten 
die in overeenstemming zijn met de Europese richtsnoeren voor kwaliteitsborging;
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8. verzoekt de lidstaten om ervoor zorg te dragen dat er in het hele land multidisciplinaire
oncologische teams beschikbaar zijn om het beste behandelingsplan voor patiënten te 
ontwikkelen en de opleiding van medische oncologen en beroepsbeoefenaars in de 
gezondheidszorg op het punt van het herkennen van de psychosociale behoeften van 
patiënten te verbeteren om aldus de levenskwaliteit van kankerpatiënten te verbeteren en
angst en depressie te verminderen;

9. dringt er bij de Commissie en de lidstaten op aan om het specialisme medische oncologie 
te erkennen en voor deze specialisten, volgens de overeengekomen richtsnoeren, te 
zorgen voor "levenslang leren";

10. roept de Commissie en de lidstaten op om richtsnoeren voor palliatieve zorg aan te 
moedigen en te bevorderen;

11. verzoekt de Commissie ervoor te zorgen dat de communautaire wetgeving stimulansen 
biedt zowel voor de industrie als voor onderzoekers opdat lopend onderzoek kan worden 
voortgezet en nieuwe generaties geneesmiddelen en nieuwe therapieën voor de 
bestrijding en beheersing van kanker worden gewaarborgd;

12. roept de Commissie op om via netwerken van gezondheidswerkers zorg te dragen voor 
de verspreiding van beste praktijken inzake behandeling en zorg om ervoor te zorgen dat 
burgers toegang hebben tot de beste behandeling die beschikbaar is; 

13. verzoekt de Commissie om middelen in te zetten uit de structuurfondsen en het zevende 
kaderprogramma voor onderzoek om referentienetwerken te creëren en te financieren 
voor zeldzame vormen van kanker en voor vormen van kanker die moeilijk te 
behandelen zijn, om aldus middelen en deskundigheid te bundelen en de diagnose en de 
behandeling te verbeteren; 

14. roept de Raad en de Commissie op een EU-norm in te stellen voor de beoordeling van 
nieuwe, innovatieve therapeutische benaderingen en de vaststelling van de beste 
klinische praktijken;

15. ziet uit naar een voorstel van de Commissie dat zal gaan zorgen voor kwalitatief 
verantwoorde, objectieve, betrouwbare en niet-publiciteitsgerichte informatie over 
geneesmiddelen; 

16. roept de Commissie op om de richtlijn inzake klinische proeven te herzien om aldus 
meer academisch kankeronderzoek te stimuleren;

17. verzoekt de Commissie een handvest op te stellen voor de bescherming van 
kankerpatiënten en chronisch zieken op de werkvloer, teneinde bedrijven te verplichten
om patiënten in staat te stellen om tijdens hun behandeling te blijven werken en om 
daarna weer op de arbeidsmarkt terug te keren; 

18. moedigt de lidstaten aan om meer gebruik te maken van structuurfondsen om de 
infrastructuur van de gezondheidszorg te verbeteren, zoals het ondersteunen van de 
uitvoering van de aanbeveling van de Raad over kankerscreening;

19. steunt het komende Sloveense Voorzitterschap van de EU dat kanker als een van haar
prioriteiten voor 2008 heeft aangemerkt;

20. verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Commissie en de 
parlementen van de lidstaten.
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