
 

 

Hoofd-halskankergroeperingen en leden van het Europees Parlement doen een 
beroep op de Europese Commissie ter ondersteuning van een strategie voor 
vroege diagnose  

BRUSSEL, België, september 2014/PRNewswire/ --  

 Mondelinge vraag* ingediend door leden van het Europees Parlement (EP), 
waarin de Commissie wordt gevraagd op Europese schaal een onderwijs- en 
bewustmakingscampagne te ondersteunen die klachten en symptomen van 
hoofd-halskanker naar voren brengt.  

 60% van alle hoofd-halskanker wordt gediagnosticeerd in een vergevorderd 
stadium en 60% sterft binnen 5 jaar aan de ziekte   

 De overlevingskans voor hoofd-halskanker is 80-90% voor patiënten waarbij 
de diagnose in een vroeg stadium plaatsvindt  

Vandaag zijn de Europese Head and Neck Society (EHNS) en de European Cancer 
Patient Coalition (ECVK) opnieuw bijeengekomen in het Europees Parlement om op 
te roepen tot de implementatie van een Europees bewustwordingsprogramma voor 
de vroege diagnose van hoofd- halskanker .  

Klik hier voor het multimedia-nieuwsbericht: 

http://www.multivu.com/players/English/72762527-EHNS-early-diagnosis-days/  

De bijeenkomst, georganiseerd door Europarlementariër Ciprian Tănăsescu MEP, 
zal plaatsvinden tijdens de tweede jaarlijkse Make Sense-campagne ter gelegenheid 
van de Week voor hoofd-halskankerbewustwording, en zal worden bijgewoond door 
leden van het EP, vertegenwoordigers van de Europese Commissie en een panel 
van Europese hoofd-halskanker deskundigen. Het doel van het evenement is om 
door de EHNS en ECPC gewenste steun te verkrijgen van de Europese Commissie 
voor een vroege-diagnosestrategie voor hoofd- halskanker. Deze doelstelling werd 
eerder deze maand door Europarlementariërs omschreven in een mondelinge 
vraag*, waarin de Commissie wordt verzocht om:  

 Een strategie te ontwikkelen die eerdere diagnose van hoofd-halskanker 
aanmoedigt   

 Activiteiten te ontwikkelen die het bewustzijn van hoofd- halskanker in heel 
Europa zullen vergroten  

 Financiering veilig te stellen voor verder wetenschappelijk onderzoek naar 
hoofd-halskanker 

Meer dan 150.000 mensen in heel Europa worden jaarlijks gediagnosticeerd met 
hoofd-halskanker en ongeveer 70.000 sterven jaarlijks aan de ziekte.   
Vroege diagnose blijft de kern van de Make Sense-campagne van de EHNS, die in 
2012 werd gelanceerd om het bewustzijn over hoofd- halskanker te verhogen en 
zodoende de levenskwaliteit en de uitkomsten voor patiënten met de ziekte te 
verbeteren.   



 

"Er is een zorgwekkend gebrek aan bewustzijn over hoofd- halskanker en de 
klachten en symptomen van de ziekte, ondanks dat het de zesde wereldwijd meest 
voorkomende vorm van kanker is. Daarom wordt meer dan de helft van de patiënten 
pas in een later stadium gediagnosticeerd, waardoor de overlevingskans slechts 
60% is", merkt gastheer MEP Ciprian TănăsescuMEP op. 
"Kankerpreventiecampagnes moeten een prioriteit blijven binnen de EU, en de steun 
van de Commissie zal helpen om het bewustzijn te vergroten, eerdere presentatie en 
diagnose te bevorderen en de resultaten voor patiënten op de lange termijn te 
verbeteren." 

Het evenement is een vervolg op een gezamenlijk witboek van de EHNS/ECVK, dat 
aan Europarlementariërs werd gepresenteerd tijdens de inaugurele Make Sense-
campagne tijdens de week voor hoofd- halskankerbewustwording in 2013. Het 
witboek, 'Hoofd-halskanker: De kanker die 'te genezen is' maar meer dan de helft 
van alle patiënten dood - het is tijd om er iets aan te doen' vroeg aandacht voor de 
dringende vraag aan betere bewustwording, diagnose en verwijzing van hoofd- 
halskankerpatiënten in heel Europa. Er was veel steun voor het witboek van 
Europarlementariërs uit heel Europa, wat zorgde voor deze vervolgbijeenkomst met 
vertegenwoordigers van de Europese Commissie om deze campagne op Europees 
niveau te voeren.   
   

"Als we de kanker in een vroeg stadium te pakken kunnen krijgen, hebben patiënten 
met hoofd- halskanker een 80-90% kans om te overleven," zegt professor René 
Leemans, voorzitter van de EHNS en hoogleraar KNO - Hoofd- en halschirurgie, VU 
medisch centrum, Amsterdam. "De voortdurende betrokkenheid van de Europese 
Commissie bij de activiteiten van de Make Sense-campagne zou voor een grotere 
bewustwording van de klachten en symptomen van de ziekte kunnen zorgen, en 
bewerkstelligen dat patiënten in heel Europa een vroegere diagnose, een optimale 
behandeling en een grotere overlevingskans hebben."  

Voor meer informatie kunt u onze website bezoeken: 
http://www.makesensecampaign.eu. 
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