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Verklaring van de gebruikte tekens

* Raadplegingsprocedure
Meerderheid van de uitgebrachte stemmen

**I Samenwerkingsprocedure (eerste lezing)
Meerderheid van de uitgebrachte stemmen

**II Samenwerkingsprocedure (tweede lezing)
Meerderheid van de uitgebrachte stemmen voor de goedkeuring
van het gemeenschappelijk standpunt
Meerderheid van de leden van het Parlement voor de verwerping
of amendering van het gemeenschappelijk standpunt

*** Instemming
Meerderheid van de leden van het Parlement, behalve in de in de
artikelen 105, 107, 161 en 300 van het EG-Verdrag en in artikel 7
van het EU-Verdrag bedoelde gevallen

***I Medebeslissingsprocedure (eerste lezing)
Meerderheid van de uitgebrachte stemmen

***II Medebeslissingsprocedure (tweede lezing)
Meerderheid van de uitgebrachte stemmen voor de goedkeuring
van het gemeenschappelijk standpunt
Meerderheid van de leden van het Parlement voor de verwerping
of amendering van het gemeenschappelijk standpunt

***III Medebeslissingsprocedure (derde lezing)
Meerderheid van de uitgebrachte stemmen voor de goedkeuring
van de gemeenschappelijke ontwerptekst

(De aangeduide procedure is gebaseerd op de door de Commissie
voorgestelde rechtsgrondslag.)

Amendementen op wetsteksten

Door het Parlement aangebrachte wijzigingen worden in vet cursief
aangegeven. De markering in mager cursief is een aanwijzing voor de
technische diensten en betreft passages in de wetstekst waarvoor een
correctie wordt voorgesteld (bijvoorbeeld aperte fouten of weglatingen
in een taalversie). Dergelijke correcties moeten worden goedgekeurd
door de betrokken technische diensten.
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PROCEDUREVERLOOP

Bij schrijven van 5 mei 2003 verzocht de Raad, overeenkomstig artikel 152, lid 4 van het EG-
Verdrag, het Parlement om advies inzake het voorstel voor een besluit van de Raad over
kankerscreening (COM(2003) 230 – 2003/0093(CNS)).

Op 1 september 2003 gaf de Voorzitter van het Parlement kennis van de verwijzing van dit
voorstel naar de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en consumentenbeleid als commissie
ten principale en naar de Commissie rechten van de vrouw en gelijke kansen en de Commissie
industrie, externe handel, onderzoek en energie als medeadviserende commissies
(C5-0322/2003).

De Commissie milieubeheer, volksgezondheid en consumentenbeleid benoemde reeds op haar
vergadering van 16 juni 2003 Antonio Mussa tot rapporteur.

De commissie behandelde het Commissievoorstel en het ontwerpverslag op haar vergaderingen
van 8 september en 1 oktober 2003.

Op laatstgenoemde vergadering hechtte zij met . stemmen voor en   tegen bij ... onthouding..
haar goedkeuring aan de ontwerpwetgevingsresolutie.

Bij de stemming waren aanwezig:   (voorzitter), .. (ondervoorzitter), Antonio Mussa (rapporteur),
.. (verving ..), .. (verving .. overeenkomstig artikel 153, lid 2 van het Reglement), .. en ...

De adviezen van de Commissie rechten van de vrouw en gelijke kansen en de Commissie
industrie, externe handel, onderzoek en energie zijn bij dit verslag gevoegd.

Het verslag werd ingediend op ....
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ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het voorstel voor een besluit van de Raad over kankerscreening
(COM(2003) 230 – C5-0322/2003 – 2003/0093(CNS))

(Raadplegingsprocedure)

Het Europees Parlement,

– gezien het voorstel van de Commissie aan de Raad (COM(2003) 230)1,

– gelet op artikel 152, lid 4 van het EG-Verdrag, op grond waarvan het Parlement door de
Raad is geraadpleegd (C5-0322/2003),

– gelet op artikel 67 van zijn Reglement,

– gezien het verslag van de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en consumentenbeleid
en de adviezen van de Commissie rechten van de vrouw en gelijke kansen en de Commissie
industrie, externe handel, onderzoek en energie (A5-0000/2003),

1. hecht zijn goedkeuring aan het Commissievoorstel, als geamendeerd door het Parlement;

2. verzoekt de Commissie haar voorstel krachtens artikel 250, lid 2 van het EG-Verdrag
dienovereenkomstig te wijzigen;

3. verzoekt de Raad, wanneer deze voornemens is af te wijken van de door het Parlement
goedgekeurde tekst, het Parlement hiervan op de hoogte te stellen;

4. wenst opnieuw te worden geraadpleegd ingeval de Raad voornemens is ingrijpende
wijzigingen aan te brengen in het voorstel van de Commissie;

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendementen van het Parlement

Amendement 1
Overweging 2

(2) De beginselen voor screening als een
middel tot preventie van chronische niet-
overdraagbare ziekten zijn gepubliceerd
door de Wereldgezondheidsorganisatie in
1968  en door de Raad van Europa in 1994.
Deze beide documenten vormen samen met
de huidige optimale werkwijzen voor
screening op de verschillende soorten
kanker de basis voor deze aanbevelingen.

(2) De beginselen voor screening als een
middel tot preventie van chronische niet-
overdraagbare ziekten zijn gepubliceerd
door de Wereldgezondheidsorganisatie in
1968  en door de Raad van Europa in 1994.
Deze beide documenten vormen samen met
de huidige optimale werkwijzen voor
screening op de verschillende soorten
kanker de basis voor deze aanbevelingen.

                                               
1 Nog niet in het PB gepubliceerd.
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Motivering

Amendement niet van toepassing op de Nederlandse tekst.

Amendement 2
Overweging 3

(3) Voorts zijn deze aanbevelingen
gebaseerd op de aanbevelingen voor
kankerscreening van het Raadgevend
Comité voor de kankerpreventie ,  en op de
ervaringen die zijn opgedaan in het kader
van de verschillende activiteiten van het
programma "Europa tegen kanker", waar
de Europese samenwerking er onder meer
toe heeft bijgedragen dat
kankerscreeningprogramma's van hoge
kwaliteit doeltreffende Europese richtlijnen
hebben geproduceerd voor optimale
werkwijzen en om de bevolking te
beschermen tegen kankerscreening van
lage kwaliteit.

(3) Voorts zijn deze aanbevelingen
gebaseerd op de aanbevelingen voor
kankerscreening van het Raadgevend
Comité voor de kankerpreventie ,  en op de
ervaringen die zijn opgedaan in het kader
van de verschillende activiteiten van het
programma "Europa tegen kanker", waar
de Europese samenwerking er onder meer
toe heeft bijgedragen dat
kankerscreeningprogramma's van hoge
kwaliteit doeltreffende Europese richtlijnen
hebben geproduceerd voor optimale
werkwijzen en om de bevolking te
beschermen tegen kankerscreening van
lage kwaliteit.

Motivering

Verwezen wordt naar amendement 1.

Amendement 3
Overweging 4

(4) Screening maakt de ontdekking van
kanker mogelijk in het beginstadium van
invasiviteit of zelfs alvorens invasiviteit
optreedt. Bepaalde laesies kunnen dan
doeltreffender worden behandeld en de
patiënt heeft een hogere
levensverwachting. De belangrijkste
indicator voor de doeltreffendheid van
screening is een afname van de
ziektespecifieke mortaliteit of van de
incidentie van de ziekte in een gevorderd
stadium.

(4) Screening maakt de ontdekking van
kanker mogelijk in het beginstadium van
invasiviteit of mogelijkerwijs nog voordat
invasiviteit optreedt. Bepaalde laesies
kunnen dan doeltreffender worden
behandeld en de patiënt heeft een hogere
levensverwachting. De belangrijkste
indicator voor de doeltreffendheid van
screening is een afname van de
ziektespecifieke mortaliteit of van de
incidentie van de ziekte in een gevorderd
stadium.

Motivering

Accuratere formulering.
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Amendement 4
Overweging 6

(6) Screening betekent echter dat men
gezonde mensen onderzoekt op ziekten
waarvan nog geen symptomen zijn
opgetreden. Hoewel screening een positief
effect kan hebben en het ziektespecifieke
sterftecijfer of de incidentie van de ziekte
in een gevorderd stadium kan
terugbrengen, kan deze praktijk toch ook
negatieve bijwerkingen hebben voor de
gescreende bevolkingsgroep. De
verstrekkers van de gezondheidszorg
moeten zich bewust zijn van alle mogelijke
voor- en nadelen van screening voor een
bepaald kankertype voordat zij besluiten
tot een nieuw kankerscreeningprogramma
voor heel de bevolking. Tegenwoordig is
het bovendien noodzakelijk dat deze
voordelen en risico's duidelijk worden
toegelicht zodat de geïnformeerde burger
voor zichzelf kan uitmaken of hij of zij al
dan niet aan deze screeningprogramma's
deelneemt.

(6) Screening betekent echter dat men
gezonde mensen onderzoekt op ziekten
waarvan nog geen symptomen zijn
opgetreden. Hoewel screening een positief
effect kan hebben en het ziektespecifieke
sterftecijfer of de incidentie van de ziekte
in een gevorderd stadium kan
terugbrengen, kan deze praktijk toch ook
negatieve bijwerkingen hebben voor de
gescreende bevolkingsgroep. De
verstrekkers van de gezondheidszorg
moeten patiënten wijzen op de risico's die
aan het gebruik van screeningapparatuur
zijn verbonden en ze attent maken op de -
doorgaans door ongerustheid omtrent de
verwachte uitslag ingegeven -
psychologische aspecten van een dergelijk
onderzoek, teneinde een en ander op een
serene manier te kunnen afhandelen,
zodat de burger voor zichzelf kan uitmaken
of hij of zij al dan niet aan deze
screeningprogramma's deelneemt.

Motivering

Dit amendement is bedoeld om te wijzen op de noodzaak de patiënten psychisch zoveel mogelijk
gerust te stellen alvorens met de screeningprocedure wordt begonnen, zodat zij er optimaal aan
kunnen meewerken.

Amendement 5
Overweging 8

(8) De voordelen voor de volksgezondheid
en de kosteneffectiviteit van een
screeningprogramma worden bereikt indien
het programma op een systematische
manier wordt uitgevoerd, waarbij de hele
doelgroep wordt bestreken en richtsnoeren
voor optimale werkwijzen in acht worden
genomen.

(8) De voordelen voor de volksgezondheid
en de kosteneffectiviteit van een
screeningprogramma worden bereikt indien
het programma op een systematische
manier wordt uitgevoerd, waarbij de hele
doelgroep wordt bestreken en richtsnoeren
voor optimale werkwijzen in acht worden
genomen.

Motivering

Verwezen wordt naar amendement 1.
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Amendement 6
Overweging 16

(16) Er dient met ethische, wettelijke,
sociale, medische, praktische en
economische aspecten rekening te worden
gehouden, alvorens beslissingen te nemen
over het opzetten van
screeningprogramma's.

(16) Om te toepassing van deze
aanbeveling te bevorderen dient met
ethische, religieuze, wettelijke, sociale,
medische, praktische en economische
aspecten rekening te worden gehouden,
inzonderheid met het oog op de toetreding
van nieuwe lidstaten.

Motivering

Het amendement spreekt voor zichzelf. Zo zullen bijvoorbeeld moslims eisen dat vrouwen
uitsluitend worden onderzocht door vrouwelijk medisch personeel.

Amendement 7
Overweging 17

(17) Er moet gezorgd worden voor
voldoende middelen, menselijke zowel als
financiële, om een goede organisatie en
kwaliteitscontrole te garanderen.

(17) Er moet gezorgd worden voor
voldoende middelen, menselijke zowel als
financiële, om een goede organisatie en
kwaliteitscontrole voor alle lidstaten te
garanderen.

Motivering

Spreekt voor zichzelf.

Amendement 8
Overweging 19

(19) Er bestaat een morele, wettelijke en
sociale verplichting om screening op
kanker alleen dan aan goed geïnformeerde
gezonde mensen aan te bieden indien
bewezen is dat het screenen de
ziektespecifieke sterfte of incidentie van de
ziekte in een gevorderd stadium
vermindert, indien de voordelen en risico's
welbekend zijn en indien de
kosteneffectiviteit ervan aanvaardbaar is.

(19) Er bestaat een morele, wettelijke en
sociale verplichting om screening op
kanker alleen dan aan goed geïnformeerde
asymptomatische patiënten aan te bieden
indien bewezen is dat het screenen de
ziektespecifieke sterfte of incidentie van de
ziekte in een gevorderd stadium
vermindert, indien de voordelen en risico's
welbekend zijn en indien de
kosteneffectiviteit ervan aanvaardbaar is.

Motivering

Accuratere formulering.
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Amendement 9
Overweging 24

(24) Als de effectiviteit van een nieuwe
screeningtest eenmaal is gebleken, kunnen
aangepaste tests worden geëvalueerd door
middel van alternatieve eindpunten, op
voorwaarde dat de voorspellende waarde
van deze eindpunten voldoende is
bewezen,

(24) Als de effectiviteit van een nieuwe
screeningtest eenmaal is aangetoond,
kunnen aangepaste tests worden
geëvalueerd door middel van alternatieve
eindpunten, op voorwaarde dat de
voorspellende waarde van deze eindpunten
voldoende is bewezen,

Motivering

Aangezien HPV een premaligne aandoening is, zou het screenen van uitstrijkpreparaten in
combinatie met een HPV-test in de praktijk kunnen resulteren in een aanzienlijk effectievere
opsporing van baarmoederhalskanker.

Amendement 10
Paragraaf 1, letter a)

a) een beproefde kankerscreening
aanbieden in een georganiseerd programma
op bevolkingsniveau met een
kwaliteitsgarantie op alle niveaus. De
kankerscreeningtests die in de bijlage staan
opgesomd voldoen aan deze eisen;

a) een beproefde kankerscreening
aanbieden in een georganiseerd programma
op bevolkingsniveau met een
kwaliteitsgarantie op alle niveaus. De
kankerscreeningtests die in de bijlage staan
opgesomd voldoen momenteel aan deze
eisen;

Motivering

Spreekt voor zichzelf.

Amendement 11
Paragraaf 1, letter b)

b) de screeningprogramma's uitvoeren
overeenkomstig de Europese richtsnoeren
voor optimale werkwijzen en de verdere
ontwikkeling daarvan aanmoedigen voor
kankerscreeningprogramma's van
topkwaliteit op nationaal niveau;

b) de screeningprogramma's uitvoeren
overeenkomstig de Europese richtsnoeren
voor optimale werkwijzen en de verdere
ontwikkeling daarvan aanmoedigen voor
kankerscreeningprogramma's van
topkwaliteit op nationaal niveau, o.a. door
het aanbieden van faciliteiten voor de
invoering van nieuwe technologieën, zoals
HPV-tests voor het opsporen van
baarmoederhalskanker, in combinatie
pap-uitstrijkpreparaten;

Motivering

Verwezen wordt naar de amendementen 1 en 9.
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Amendement 12
Paragraaf 1, letter g) bis (nieuw)

g bis) een eenmalig oproepsysteem
invoeren voor "meerfasige
screeningtests" onder de bevolkingsgroep
in de leeftijdsklasse die met deze
aanbeveling wordt beoogd;

Motivering

Dit amendement heeft ten doel waar mogelijk meerfasige screeningtests in te voeren teneinde de
met deze aanbeveling beoogde leeftijdsgroep in één keer alle benodigde tests te laten doorlopen.

Amendement 13
Paragraaf 3, letter c) bis (nieuw)

c bis) de mortaliteitsindicatoren in de
diverse lidstaten controleren met het oog
op de vaststelling van specifieke
screeningprioriteiten voor andere
lidstaten;

Motivering

Door de mortaliteitsindicatoren nauwgezet te controleren, kunnen screeningtests worden
uitgevoerd bij bevolkingsgroepen waar de ziekte meer blijkt voor te komen door toedoen van
milieufactoren, voedingsgewoonten, enz.

Amendement 14
Paragraaf 5, letter a) bis (nieuw)

a bis) het recht op betaald verlof bij
afwezigheid op het werk te garanderen
voor degenen die zich aan screeningtests
moeten onderwerpen;

Motivering

Om meer mensen ertoe te bewegen aan screeningtests mee te doen, moeten de lidstaten het voor
werknemers gemakkelijker maken van hun werkgever verlof te krijgen om zich aan dergelijke
tests te onderwerpen.

Amendement 15
Paragraaf 6, letter b)

b) controles verrichten naast de controles
op screeningspecifieke parameters en
mortaliteit, daaropvolgende
verzorgingsprocedures, klinische

b) controles verrichten naast de controles
op screeningspecifieke parameters en
mortaliteit, onderzoeken op basis van
klinische resultaten, nevenwerkingen,
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resultaten, nevenwerkingen, ziektecijfers,
levenskwaliteit;

ziektecijfers en levenskwaliteit;

Motivering

Accuratere formulering.

Amendement 16
Bijlage

AANBEVOLEN SCREENINGTESTS:
– pap-uitstrijkpreparaten voor het opsporen
van baarmoederhalsafwijkingen vanaf
uiterlijk de leeftijd van 30 jaar en zeker
niet voor de leeftijd van 20;

AANBEVOLEN SCREENINGTESTS:
– pap-uitstrijkpreparaten in combinatie
met HPV-tests voor het opsporen van
baarmoederhalsafwijkingen vanaf uiterlijk
de leeftijd van 30 jaar en zeker niet voor de
leeftijd van 20;

– mammografie voor de opsporing van
borstkanker bij vrouwen in de leeftijd
tussen 50-69 jaar overeenkomstig de
Europese richtsnoeren voor
kwaliteitsborging op het gebied van
mammografie;

– mammografie voor de opsporing van
borstkanker bij vrouwen in de leeftijd
tussen 40-69 jaar overeenkomstig de
Europese richtsnoeren voor
kwaliteitsborging op het gebied van
mammografie;

– screeningtests op occult bloed in
ontlasting voor de opsporing van
colorectale kanker bij mannen en vrouwen
in de leeftijd van 50-74 jaar.

– screeningtests op occult bloed in
ontlasting voor de opsporing van
colorectale kanker bij mannen en vrouwen
in de leeftijd van 50-74 jaar, met - ingeval
de test positief uitvalt - een
rectosigmoïdoscopisch onderzoek.

Motivering

Aangezien HPV een premaligne aandoening is, zou het screenen van uitstrijkpreparaten in
combinatie met een HPV-test in de praktijk kunnen resulteren in een aanzienlijk effectievere
opsporing van baarmoederhalskanker.

Een rectosigmoïdoscopisch onderzoek biedt de mogelijkheid de oorzaak van de bloeding
(kanker, poliep, maagzweer, aambeien) aan het licht te brengen.
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TOELICHTING

Kanker is uitgegroeid tot een van de voornaamste doodsoorzaken in de geïndustrialiseerde
wereld en tot de ziekte waarmee Europeanen het meest te maken krijgen, in die zin dat zij er
ofwel zélf door getroffen worden ofwel iemand uit hun directe familiekring (in 1997 werden er
in de vijftien lidstaten 1.594.379 nieuwe gevallen geregistreerd).

In 1997 waren de vaakst voorkomende vormen van kanker in de Europese Unie colorectale
kanker, borstkanker, longkanker, prostaatkanker, blaaskanker en maagkanker; samen goed voor
59% van alle nieuwe kankergevallen. In hetzelfde jaar waren de vormen van kanker die het
vaakst tot de dood leidden longkanker, colorectale kanker, borstkanker, maagkanker,
prostaatkanker en pancreaskanker; samen goed voor 57 % van alle overlijdens ten gevolge van
kanker

De maatschappelijk gevolgen hiervan zijn dan ook moeilijk te onderschatten, niet alleen omdat
de behandelings- en verzorgingskosten voor de patiënten zwaar uitvallen, maar ook qua
emotionele belasting voor de patiënt en zijn familie. Afgezien van de menselijke tragedie die een
en ander teweegbrengt, is er ook nog het feit dat hierdoor het gezonde deel van de bevolking - en
ons productieve en kennispotentieel - voortdurend verder wordt aangetast. Een andere factor
waarmee rekening moet worden gehouden, is de gemiddelde leeftijd waarop kanker zich
manifesteert - namelijk steeds meer onder de jongere bevolkingsgroepen - en het feit dat hij zich
in steeds agressievere vorm voordoet. Dat is bijvoorbeeld het geval voor borstkanker, waar uit
mammografisch screeningonderzoek is gebleken dat deze kanker zich reeds voordoet bij
vrouwen in de leeftijd van 40 tot 69 jaar, dus in een jongere leeftijdscategorie dan thans wordt
aanbevolen; bij screeningonderzoek voor de opsporing van baarmoederhalsaandoeningen is tot
nu toe evenwel naar voren gekomen dat dergelijke laesies zich tot nu toe vooral voordoen bij
vrouwen in een hogere leeftijdscategorie dan was verwacht.

Het is onmiskenbaar dat, hoe vroeger de ziekte wordt opgespoord, hoe beter de genezingskansen
zijn.

Blijft vroegtijdige opsporing achterwege, dan zal de ziekte onstuitbaar voortschrijden en worden
agressieve en mutilerende behandelmethoden onontkoombaar, met alle economische en sociale
gevolgen van dien.

Het enige middel waarover wij momenteel beschikken om dit te voorkomen, is secundaire
preventie door middel van predictieve klinische tests, terwijl primaire preventie onderhevig is
aan minder controleerbare variabelen, zoals de invloed van het milieu en de voedsel- en
leefgewoonten, die van land tot land sterk kunnen verschillen.

Een vroegtijdige diagnose in het subklinische stadium, wanneer de tumor nog ten dele door het
afweersysteem van de patiënt in bedwang wordt gehouden en de ziekte nog slechts beperkt in
omvang is, biedt zonder meer de mogelijkheid tot direct medisch ingrijpen via een minder
invasieve chirurgische ingreep, met behulp van cytostatische en stralingstherapieën die minder
agressief zijn en dus beter worden verdragen.

Een dergelijk preventiebeleid, dat zowel uit sociaal als gezondheidsoogpunt van essentiële
betekenis is, mag dan ook niet - al naargelang de economische en culturele situatie in het
betrokken land - uitsluitend aan de nationale of regionale instanties worden overgelaten, maar
moet - gezien het maatschappelijke belang ervan - op Europees niveau worden gecoördineerd,
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zodat de gezondheidsbescherming van de burger kan worden gegarandeerd en hij overal op
dezelfde therapeutische faciliteiten kan rekenen.

Het belang van een vroegtijdige diagnose wordt inmiddels overal onderkend, maar waar het om
gaat is dat de screeningfase ook moet worden gevolgd door of aangevuld met een effectieve
behandelmethode, m.a.w. dat er niet alleen een adequate therapie voorhanden is, maar dat ook de
mogelijkheid wordt geboden om degenen bij wie de test positief uitvalt, daarna te blijven volgen.

Hoewel de screeningprogramma's oorspronkelijk uitsluitend op het vroegtijdig opsporen van één
bepaalde ziekte waren gericht, is het concept de laatste jaren geleidelijk uitgebreid tot meerfasige
screenings (waarmee bij kankeronderzoek nog geen ervaring is opgedaan), die erop gericht zijn
de gemeenschap tijd en middelen te besparen door de betrokkenen b.v. via één enkele oproep uit
te nodigen om zich op één dag aan meerdere screeningtests te onderwerpen, b.v. een
mammografie, een colonoscopie, een pap-uitstrijktest, enz.

De beste mogelijkheden om kanker drastisch aan te pakken lijken momenteel veeleer gelegen te
zijn in primaire preventie op basis van epidemiologisch en etiologisch onderzoek en van
vroegtijdige opsporing dan in chirurgische behandelmethoden, bestralings- en/of chemotherapie.
Zo varieert bij maagkanker het 5-jarig overlevingspercentage van 95% bij patiënten waarbij
kanker in het intramukeuze stadium wordt ontdekt tot minder dan 10% bij patiënten in het
vergevorderde invasieve stadium, ongeacht de therapie. Het ligt voor de hand dat grootschalig
onderzoek noodzakelijk is om de ziekte in een zo vroeg mogelijk stadium te kunnen opsporen,
hetgeen echter niet wegneemt dat grootschalig onderzoek voor sommige soorten kanker vanwege
de kosten en de structurele tekortkomingen in het stelsel van gezondheidszorg vaak beperkt moet
blijven tot bevolkingsgroepen "met een verhoogd risico". Zo levert cytobacteriologisch
onderzoek van vaginale uitstrijkpreparaten voor het opsporen van baarmoederhalskanker of
mammografisch onderzoek bij vrouwen van een bepaalde leeftijd een gunstige
kosten/batenverhouding op, terwijl de diagnostische toepassing van
esofagogastroduodenoscopieën voor het opsporen van slokdarmkanker dan wel bronchoscopieën
of CT-scans voor kanker van de luchtwegen slechts periodiek bij bepaalde personen die worden
gerekend tot groepen met een verhoogd risico verantwoord is (b.v. patiënten met een
voorgeschiedenis van maagzweren of die een maagresectie hebben ondergaan dan wel rokers
e.d.).

Bij screeningprogramma's moet trouwens so wie so worden voorzien in een evaluatie van de
kosten/batenverhouding voor de desbetreffende procedure.

Enerzijds moet namelijk worden gestreefd naar een optimale opsporingscapaciteit, ook voor
kleinere laesies (gevoeligheidscriterium),  en moet er een duidelijk onderscheid kunnen worden
gemaakt tussen goedaardige en kwaadaardige aandoeningen (specificiteitscriterium), terwijl
anderzijds de gebruikte diagnosetechniek voor de betrokken patiënten niet al te invasief mag zijn
en er aan de toegepaste procedure praktisch geen risico voor letselschade mag zijn verbonden,
aangezien dergelijke procedures per definitie zijn bedoeld voor "asymptomatische" personen, die
slechts "potentieel" patiënt zijn.

Daarnaast moet ook de vrije keuze van de burger worden gevrijwaard, in die zin dat hij op basis
van precieze en begrijpelijke informatie omtrent de risico's en voordelen van dergelijke tests een
beslissing moet kunnen nemen over de vraag of hij zich al dan niet aan een Europees
screeningprogramma wil onderwerpen.
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In dat verband zou het aanbeveling verdienen te pleiten voor verspreiding van informatie
hierover via de massamedia.

De ontwikkelingen in de medische wetenschap brengen met zich mee dat de gezondheidszorg in
de dagelijkse praktijk de beschikking krijgt over steeds nieuwe ontdekkingen, tests,
geneesmiddelen en technologieën en dat de diagnostische en therapeutische mogelijkheden
steeds verder worden verbeterd. Zo kan door combinatie van vaginale uitstrijkpreparaten met
HPV-tests een vrij betrouwbare indicatie worden verkregen omtrent de kansen op het krijgen van
baarmoederhalskanker; hetzelfde geldt voor PSA-tests (prostaatspecifiek antigen) voor het
vroegtijdig opsporen van prostaatkanker of de toepassing van bronchoscopieën of CT-scans voor
longkanker.

Duidelijk is wel dat de nieuwe instrumenten voor het vroegtijdig opsporen van kanker, alvorens
ze op Europese schaal kunnen worden ingevoerd, eerst door middel van modelprogrammma's in
meerdere regio's van de Gemeenschap en in de respectieve lidstaten zorgvuldig moeten worden
geëvalueerd, waarbij moet worden uitgegaan van de ziekten die aldaar de hoogste sterftecijfers
veroorzaken.

Om de sociaal-economische gevolgen van kankerscreeningtests te beperken, lijkt het dan ook
wenselijk juist die bevolkingsgroepen te selecteren die het meest blootstaan aan de ziekte waarop
het testprogramma zich richt, terwijl er daarnaast grootscheepse voorlichtingscampagnes moeten
worden opgezet om de betrokkenen duidelijk te maken dat het geen kwaad kan om over te gaan
tot zelfonderzoek (palperen van de borsten, zorgvuldig op bloedsporen onderzoeken van feces en
urine, enz.) en zich tot hun arts te wenden wanneer zij op verdachte signalen stuiten.

Tevens moet aan de hand van een onderzoek naar de sterftecijfers in de respectieve lidstaten
worden nagegaan in hoeverre de uitgevoerde screeningtests voldoen aan de "optimale
praktijkeisen" en moet het verkregen cijfermateriaal bij voorkeur worden opgeslagen in een
Europese databank.

De bevolking moet worden geleerd hoe zij niet met angst maar met doelbewuste aandacht moet
leren omgaan met het verschijnsel kanker. Vaak maakt angst mensen blind voor symptomen die
in een vroeg stadium hadden kunnen attenderen op de ziekte, waarna deze vervolgens te laat
wordt opgespoord. Via een goed opgezette voorlichtingscampagne zouden niet alleen de
bestaande screeningprogramma's beter worden geaccepteerd, maar zou ook de kwaliteit van de
verstrekte hulp kunnen worden verbeterd, zodat de burger een beter inzicht krijgt in de
symptomen die hem zouden moeten waarschuwen en die aanleiding zouden moeten zijn om de
hulp van een arts in te roepen.

Er moeten voldoende financiële middelen worden ingezet om de diagnostische voorzieningen te
verbeteren, zodat de aan screeningtests te besteden inspanningen niet ten koste gaan van de
kwaliteit van het onderzoek en ertoe leiden dat de praktische uitvoering ervan meer tijd in beslag
zou gaan nemen, met alle gevolgen van dien voor de kwaliteit van de zorg voor patiënten die
reeds aan kanker lijden.

Derhalve moet het beleid op vier punten worden toegespitst:

a) Gezondheidsvoorlichting en -educatie voor de Europese burger
b) Toepassing van screeningtests die hun deugdelijkheid hebben bewezen
c) Periodieke controles op de kwaliteit van de screening
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d) Een onderzoek naar de toepasbaarheid van nieuwe screeningmethodes.

Het door de Commissie voorgestelde besluit stelt Europa in de gelegenheid met vereende
krachten de strijd aan te binden met de veel voorkomende, wreedaardige en sociaal destructieve
ziekte die kanker heet. Het urgente karakter van een Europese strategie tegen kanker wordt extra
onderstreept door het alarmerende gegeven dat één op de vier Europeanen in de loop van zijn
leven met deze kwaadaardige aandoening is of zal worden geconfronteerd.

Tenslotte dient ervoor te worden gepleit om voor iedere ziekte naast screeningtests in Europees
verband ook therapeutische richtsnoeren vast te stellen.


