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Vandaag vindt de lancering plaats van de eerste en enige EU-parlementaire interfractiegroep die zich 

uitsluitend zal bezighouden met kanker: de Interfractiegroep Uitdaging Kanker. Deze informele groep 

met leden van verschillende partijen van het Europese Parlement (EP-leden) wordt voorgezeten door 

EP-lid Cristian Bușoi (EVP), en mede voorgezeten door EP-leden Alessandra Moretti (S&D), 

Aldo Patriciello (EVP) en Frédérique Ries (Renew); de Europese Coalitie van kankerpatiënten (ECPC) 

zal instaan voor het secretariaat ervan. 

 

Het virtuele lanceringsevenement brengt EU-parlementsleden en een reeks sprekers van hoog 

niveau samen, waaronder gezondheidscommissaris Stella Kyriakides en de voorzitter van de 

Kankermissieraad, prof. Walter Ricciardi, om van gedachten te wisselen over het belang van 

het concept ‘Missie’ op het gebied van kanker in tijden van pandemieën zoals COVID-19 en de rol van 

beleidsmakers en belanghebbenden, waaronder patiëntenorganisaties zoals ECPC. 

 

“Kanker verslaan kan niet door één enkele speler worden gedaan, het is een kans voor 

belanghebbenden op alle niveaus en met verschillende ervaringen en achtergronden om samen te 

werken ten behoeve van alle Europeanen. Het Europese kankerbestrijdingsplan is een actie van 

Europese eenheid”, zei de Roemeense Europarlementariër Cristian- Silviu Bușoi (EVP), voorzitter van 

de Interfractiegroep Uitdaging Kanker. 

 
Als grootste overkoepelende vereniging van kankerpatiënten zijn we bij ECPC vereerd om te kunnen 

instaan voor het secretariaat van deze belangrijke nieuwe interfractiegroep rond kanker. De 

oprichting van deze Interfractiegroep Uitdaging Kanker laat zien dat kanker echt een prioriteit is 

geworden in Europa. We zullen samenwerken met de leden van de groep om ervoor te zorgen 

dat patiënten centraal staan in de Europese kankerstrategie”, zei ECPC-voorzitter Kathi Apostolidis. 

 
Ondanks pogingen om de groeiende kankerbelasting in Europa de afgelopen jaren aan te 

pakken, blijft kanker een van de grootste medische en maatschappelijke uitdagingen van onze 

tijd. Daarom heeft de Europese Commissie kanker geselecteerd als een 

van de vijf nieuwe onderzoeks- en innovatiemissies van de EU. Het doel van deze kankermissie is om 

tegen 2030 een overlevingspercentage van 75% te behalen, tegenover 47% vandaag, door te 

focussen op kankerpreventie, behandeling, zorg voor overlevenden, sociale innovatie en het 

terugdringen van bestaande ongelijkheden. In nauwe samenwerking met de kankermissie zal 

het Europese kankerbestrijdingsplan, dat naar verwachting eind 2020 zal worden gepubliceerd, 

zich richten op preventie, diagnose, behandeling en levenskwaliteit van patiënten en overlevenden. 

 



  

Met de lancering van de Interfractiegroep Uitdaging Kanker tonen EP-leden hun sterke steun en 

politieke wil om de actie tegen kanker naar het volgende niveau te tillen. Leden van de 

interfractiegroep zullen in staat zijn om zich meer intensief te wijden aan de strijd tegen kanker 

en om samen te werken teneinde de kloof tussen de Europese instellingen en de Europese burgers te 

overbruggen. De Interfractiegroep Uitdaging Kanker zal dienen als forum voor EP-leden van alle 

politieke partijen om in dialoog te treden met patiënten, overlevenden en verzorgers van 

kanker, wetenschappelijke en medische verenigingen, onderzoeksinstellingen, denktanks, artsen en 

onderzoekers, beleidsmakers en leiders van de gezondheidssector, het brede 

maatschappelijke middenveld, nationale overheden en instellingen. Het zal dienen als een 

tweerichtingscommunicatiekanaal door hoorzittingen en debatten en onderzoeksmissies te houden 

over belangrijke onderwerpen zoals preventie, toegang tot behandeling, tekorten aan medicijnen, 

kankeronderzoek naar levenskwaliteit, innovatie in de zorg voor kanker en 

overleven. De Interfractiegroep zal de strategische richting van het Europese Parlement in de strijd 

tegen kanker mee bepalen, zorgen voor continuïteit tussen het vorige en huidige mandaat, en het 

werk van de parlementsleden inzake de kankermissie en het Europese kankerbestrijdingsplan mee 

sturen op basis van niet-partijgebonden oplossingen gebaseerd op feiten. 

 

Deze nieuwe interfractiegroep is door ECPC bedacht als resultaat van zijn voortdurende inzet en 

betrokkenheid bij het opzetten van ‘Missies’ ter ondersteuning van de Europese Commissie en 

samen met vooraanstaande leden van de Europese Academie voor kankerwetenschappen 

(EACS). ECPC, waarvan in de hele EU 450 kankerpatiëntenorganisaties lid zijn, zal optreden als 

tussenpersoon tussen de parlementaire interfractiegroep rond kanker en het brede 

maatschappelijke middenveld. In zijn rol van secretariaat van de interfractiegroep, zal ECPC aan zijn 

leden toegang kunnen verstrekken tot echte getuigenissen en ervaringen van patiënten, terwijl aan 

de burgers de mogelijkheid zal geboden worden om hun wensen rechtstreeks kenbaar te maken aan 

de Europese beleidsmakers. ECPC heeft de mogelijkheid om kennis te delen binnen zijn pan-

Europese netwerk van organisaties, om de volksgezondheid en het kankerbeleid te beïnvloeden. 

 

/// 

 

Over de Europese Coalitie van kankerpatiënten en parlementaire interfractiegroepen 

De Europese Coalitie van kankerpatiënten (ECPC) is de stem van kankerpatiënten in Europa. Met 

meer dan 450 leden is ECPC de grootste overkoepelende vereniging van kankerpatiënten in Europa, 

die verenigingen in alle 28 EU-lidstaten en vele andere Europese en niet-Europese landen 

omvat. ECPC vertegenwoordigt patiënten die zijn getroffen door alle soorten kanker, van de meest 

zeldzame tot de meest voorkomende. 

 

Een parlementaire interfractiegroep is een informele groep van partijgrensoverschrijdende EP-leden, 

die gedeelde ideeën willen onder de aandacht brengen en promoten. Het fungeert als een forum, 

meestal in nauwe samenwerking met externe belanghebbenden, waar expertise kan worden gedeeld 

en wetgevende werkzaamheden over bepaalde onderwerpen kunnen worden bevorderd. 

 

 

Noot voor de redactie 

Neem voor meer informatie contact op met:  



  

paulina.gono@ecpc.org/; +32 (0) 494 35 54 82 

adela.maghear@ecpc.org/ +32 (0) 488 80 03 81 

Volg ons op Twitter (@cancereu), Facebook (facebook.com/pg/ECPCfb) en op www.ecpc.org/ 
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