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LIJST VAN MAATREGELEN1
Nr.
MAATREGELEN
Tijdschema
EEN MODERNE AANPAK VAN KANKER: NIEUWE TECHNOLOGIEËN, ONDERZOEK
EN INNOVATIE TEN DIENSTE VAN PATIËNTGERICHTE KANKERPREVENTIE
EN -ZORG (2)
1
Vlaggenschipinitiatief: oprichting van een kenniscentrum voor kanker
om wetenschappelijke en technische initiatieven op het gebied van kanker
2021
op EU-niveau beter te coördineren.
2
Vlaggenschipinitiatief: opzetten van een Europees initiatief voor
kankerbeeldvorming ter ondersteuning van de ontwikkeling van nieuwe
2022
computerondersteunde instrumenten voor meer gepersonaliseerde
geneeskunde en innovatievere oplossingen.
3
Maatregelen ter ondersteuning van kankerpreventie en -zorg via nieuw
kankeronderzoek en een innovatief ecosysteem:
1) ervoor zorgen dat kankerpatiënten via de Europese ruimte voor
gezondheidsgegevens veilig toegang tot hun elektronische
patiëntendossiers krijgen en hun dossier kunnen delen met het oog op
preventie en grensoverschrijdende behandeling;
2021-2025
2) ontwikkeling van een register van digitale kopieën in de
gezondheidszorg, onder meer voor meer individuele kankerbehandelingen;
3) uitbreiding van het Europees informatiesysteem voor kanker (ECIS);
4) opzetten van partnerschappen in het kader van Horizon Europa: het
initiatief voor innovatieve gezondheidszorg en het partnerschap voor
de transformatie van gezondheids- en zorgstelsels.
LEVENS REDDEN DOOR DUURZAME KANKERPREVENTIE (3)
4
Vlaggenschipinitiatief: ten minste 90 % van de EU-doelpopulatie van
meisjes vaccineren en de vaccinatiegraad bij jongens aanzienlijk
2021-2030
verhogen en investeren in desbetreffende infrastructuur om kanker als
gevolg van het humaan papillomavirus uit te roeien.
Een betere gezondheidsgeletterdheid met betrekking tot kankerrisico’s en determinanten (3.1)
5
Actualisering van de Europese code tegen kanker en de uitvoering ervan
bevorderen:
1) ontwikkelen en lanceren van de mobiele EU-app voor
2021-2025
kankerpreventie;
2) steun verlenen aan het project Gezondheidsgeletterdheid voor
kankerpreventie en -zorg.
Naar een tabaksvrij Europa (3.2)
6
Totstandbrenging van een tabaksvrije generatie door:
1) herziening van de tabaksproductenrichtlijn;
2) herziening van de richtlijn betreffende belasting op tabak;
2021-2025
3) herziening van het rechtskader betreffende de grensoverschrijdende
aankoop van tabak door particulieren met het oog op
wetgevingsvoorstellen;
4) bijwerking van de aanbeveling van de Raad betreffende rookvrije
1
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ruimten;
5) ondersteuning van de lidstaten bij de volledige uitvoering van het
Kaderverdrag inzake tabaksontmoediging.
Beperking van schadelijk alcoholgebruik (3.3)
7
Versterkte EU-steun aan lidstaten en belanghebbenden bij de toepassing
van beste praktijken en bij capaciteitsopbouw om schadelijk
alcoholgebruik terug te dringen:
1) herziening van de EU-wetgeving inzake de belasting op alcohol en de
grensoverschrijdende aankoop van alcoholhoudende producten;
2) voorstel voor verplichte etikettering van de ingrediëntenlijst en de
2021-2025
voedingswaarde op etiketten van alcoholhoudende dranken, alsmede
gezondheidswaarschuwingen;
3) ondersteuning van de lidstaten bij de uitvoering van empirisch
onderbouwde kortdurende interventies;
4) de blootstelling van jongeren aan online marketing van
alcoholhoudende dranken beperken door toezicht te houden op de
uitvoering van de richtlijn audiovisuele mediadiensten.
Betere gezondheidsbevordering via toegang tot gezonde voeding en bevordering van
lichaamsbeweging (3.4)
8
1) Herziening van de EU-regeling voor schoolfruit, -groente en -melk.
2) Presentatie van een verplichte voedingswaarde-etikettering op de
voorkant van verpakkingen.
3) Verslag van de Commissie over de uitvoering van de richtlijn
audiovisuele mediadiensten, met inbegrip van de bepalingen inzake
commerciële communicatie over ongezonde voeding en dranken.
4) Ontwikkelen en uitvoeren van richtsnoeren voor gedragscodes
2021-2025
betreffende de beperking van de marketing van ongezonde voeding
gericht op kinderen, met inbegrip van online marketing, via de richtlijn
audiovisuele mediadiensten en een gezamenlijk optreden inzake beste
praktijken op het gebied van voeding (“Best-ReMaP”).
5) Publicatie van een studie waarin belastingmaatregelen en prijsbeleid
voor suiker, frisdranken en alcoholische dranken in kaart worden
gebracht.
9
Verdere terugdringing van de aanwezigheid van kankerverwekkende
stoffen in levensmiddelen door voor meer van deze stoffen grenswaarden
2021-2025
vast te stellen.
10
1) Steun via HealthyLifestyle4All voor de bevordering van een gezonde
levensstijl voor alle generaties.
2) Initiatieven in het kader van de gids voor duurzame stedelijke
mobiliteitsplanning om het verband tussen vervoer en gezondheid onder
2021-2023
de aandacht te brengen.
3) Herziening van het pakket stedelijke mobiliteit om duurzaam en
gezond vervoer en duurzame en gezonde mobiliteit te bevorderen en te
ondersteunen.
Minder milieuverontreiniging (3.5)
11
De luchtkwaliteitsnormen van de EU beter afstemmen op de WHO2021-2023
richtsnoeren.
12
Maatregelen gericht op emissievrije mobiliteit en vermindering van
milieuverontreiniging door vervoer in het kader van de strategie voor
2021-2025
duurzame en slimme mobiliteit.
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Minder blootstelling aan gevaarlijke stoffen en straling (3.6)
Vaststelling van een nieuw strategisch kader voor veiligheid en
gezondheid op het werk 2021-2027.
Vermindering van de blootstelling van werknemers aan
kankerverwekkende stoffen door de richtlijn inzake carcinogene en
mutagene agentia te wijzigen.
Herziening van de EU-grenswaarden voor asbest om de blootstelling
van werknemers verder terug te dringen.
Onderzoek naar de blootstelling van werknemers aan risicofactoren voor
kanker.
Ondersteunen van de lidstaten bij de uitvoering van de voorschriften van
de richtlijn van de Raad inzake de bescherming tegen ioniserende
straling, in het bijzonder tegen radon.
Onderzoeken van maatregelen onderzoeken blootstelling aan ultraviolette
straling, waaronder ultraviolette straling door zonnebanken, te
voorkomen.
Opstarten van het partnerschap inzake de beoordeling van risico’s van
chemische stoffen in het kader van Horizon Europa om de capaciteit van
de EU voor de beoordeling van chemische risico’s te versterken.
Preventie van kanker als gevolg van infecties (3.7)
1) Terugdringing van leverkanker veroorzaakt door het hepatitis B-virus
(door vaccinatie en investeringen in desbetreffende infrastructuur) en
preventie van leverkanker veroorzaakt door het hepatitis C-virus en
maagkanker veroorzaakt door Helicobacter pylori (door behandeling met
respectievelijk antivirale en antimicrobiële middelen).
2) Presentatie van een aanbeveling van de Raad over door vaccinatie te
voorkomen vormen van kanker.
BETERE VROEGTIJDIGE OPSPORING VAN KANKER (4)
Vlaggenschipinitiatief: nieuwe EU-kankerscreeningsregeling:
1) herziening en actualisering van de aanbeveling van de Raad over
kankerscreening, met inbegrip van een voorstel voor mogelijke
uitbreiding tot andere vormen van kanker;
2) opzetten van een initiatief voor kankerbeeldvorming ter
ondersteuning van de ontwikkeling van nieuwe computerondersteunde
instrumenten voor meer gepersonaliseerde geneeskunde en innovatieve
oplossingen;
3) ontwikkeling van richtsnoeren en kwaliteitsborgingsregelingen
betreffende screening, diagnose, behandeling, revalidatie, follow-up en
palliatieve zorg voor colorectale en baarmoederhalskanker en
bijwerking van de bestaande richtsnoeren inzake borstkanker, met
inbegrip van accreditatie- en certificeringsprogramma’s.
Actualiseren van het Europees informatiesysteem voor kanker om
kankerscreeningsprogramma’s te monitoren en te beoordelen.
ZORGEN VOOR HOOGWAARDIGE KANKERZORG (5)
Vlaggenschipinitiatief: 1) oprichting van nationale integrale
kankercentra in alle lidstaten en een EU-netwerk tegen 2025;
2) nieuwe referentienetwerken voor kanker en kankergerelateerde
aandoeningen, naast de vier bestaande ERN’s;
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3) EU-project voor het in kaart brengen van de
kankerbehandelingscapaciteiten en -bekwaamheden.
24
Vlaggenschipinitiatief: initiatief Kankerdiagnose en -behandeling
voor iedereen om de toegang tot innovatieve diagnose en behandeling
2021-2025
van kanker te verbeteren.
25
Vlaggenschipinitiatief: opstarten van het Europees initiatief voor een
2021-2025
beter kankerbegrip (UNCAN.eu).
26
Ondersteunen van de kankerzorgteams via het
2021-2025
specialisatieoverschrijdend opleidingsprogramma op het gebied van
kanker.
27
Oprichting van een EU-platform om de toegang tot geneesmiddelen
tegen kanker te verbeteren ter ondersteuning van de herbestemming
2021-2025
van bestaande moleculen met een geharmoniseerde en duurzame
EU-dimensie.
28
Uitvoering van het rechtskader voor klinische proeven.
2021-2022
29
Goedkeuring van de verordening inzake de evaluatie van
2021
gezondheidstechnologie.
30
Presentatie van het Samira-actieplan ter waarborging van de kwaliteit
en veiligheid van stralingstechnologie en de levering van radio2021-2025
isotopen van medische relevantie voor diagnose en behandeling.
31
1) Opzetten van een partnerschap voor gepersonaliseerde
geneeskunde om prioriteiten voor onderzoek en onderwijs op het gebied
van gepersonaliseerde geneeskunde vast te stellen en
onderzoeksprojecten op het gebied van kankerpreventie, -diagnose
2023-2025
en -behandeling te ondersteunen.
2) Ontwikkeling van een stappenplan voor gepersonaliseerde
preventie.
32
Opstarten van het project Genomica voor de volksgezondheid, samen
met het initiatief 1+ Million Genomes, om te zorgen voor toegang tot
2021-2025
grote hoeveelheden genomische gegevens voor onderzoek, preventie en
gepersonaliseerde geneeskunde.
33
1) Opstarten van een nieuw project waarbij high-performance
2021-2027
computing wordt gebruikt om bestaande moleculen en nieuwe
combinaties van geneesmiddelen snel te testen.
2) Ondersteunen van samenwerkingsprojecten op het gebied van
kankerdiagnostiek en -behandeling met behulp van high-performance
computing en KI.
3) Ondersteunen van onderzoekers die aan gepersonaliseerde
kankerbehandelingen werken door middel van ondersteuning op maat
en nieuwe digitale platforms.
EEN BETERE LEVENSKWALITEIT VOOR KANKERPATIËNTEN, OVERLEVENDEN
VAN KANKER EN MANTELZORGERS (6)
34
Vlaggenschipinitiatief: het initiatief Een beter leven voor
kankerpatiënten:
1) ontwikkelen van een op maat gemaakte Smartcard voor
overlevenden van kanker;
2021-2023
2) oprichten van het Europees digitaal centrum voor kankerpatiënten
ter ondersteuning van de uitwisseling van patiëntengegevens en de
monitoring van de gezondheidstoestand van overlevenden van kanker.
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35

Zorgen voor eerlijke toegang voor overlevenden van kanker tot
2021-2023
financiële diensten via de ontwikkeling van een gedragscode en een
reflectie over langetermijnoplossingen.
36
1) Een studie opstarten over problemen bij de terugkeer naar het werk.
2021-2022
2) In de strategie voor de rechten van personen met een handicap
2021-2030 de rechten waarborgen van kankerpatiënten, overlevenden
van kanker die als personen met een handicap worden beschouwd.
3) Zorgen voor de volledige uitvoering van de richtlijn betreffende het
evenwicht tussen werk en privéleven voor ouders en mantelzorgers.
DE ONGELIJKHEID OP HET GEBIED VAN KANKER IN DE EU VERKLEINEN (7)
37
Vlaggenschipinitiatief: opzetten van een register voor ongelijkheden
bij kanker om de ongelijkheden tussen lidstaten en regio’s in kaart te
2021-2022
brengen.
38
1) Versterken van de systemen voor e-gezondheid, telegeneeskunde en
monitoring op afstand.
2021-2023
2) Bevorderen van het virtuele raadplegingsmodel van de ERN’s.
39
Verbeteren van de veerkracht, toegankelijkheid en doeltreffendheid
van de gezondheidszorgstelsels in de Unie om de verstrekking van
2021-2025
kankerzorg in toekomstige gezondheidscrises te waarborgen.
40
Mainstreamen van maatregelen op het gebied van gelijkheid op
gebieden die in het Europees kankerbestrijdingsplan aan bod komen,
2021-2025
zoals screening en hoogwaardige kankerzorg.
KINDERKANKER ONDER DE AANDACHT BRENGEN (8)
41
Vlaggenschipinitiatief: Hulp voor kinderen met kanker:
2021-2023
oprichten van een EU-netwerk van overlevenden van kinderkanker.
42
Opzetten van het project Kinderkanker en kanker bij adolescenten en
jongvolwassenen: meer en beter genezen om de transformatie van
2022-2025
kinderkankerzorg te stimuleren.
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