Kanker overwinnen
Tegen 2030 meer dan 3 miljoen levens redden,
langer en beter leven

Wat zijn EU-missies?
De EU-missies zijn deels geïnspireerd door de Apollo 11-missie om een man naar de maan te brengen.
Zij staan voor een belofte om belangrijke maatschappelijke uitdagingen op te lossen, zoals:






kankerbestrijding;
aanpassing aan klimaatverandering;
in groenere steden wonen;
ervoor zorgen dat de bodem gezond is zodat het voedsel, de mens, de natuur en het klimaat
gezond zijn;
onze oceanen beschermen.

Elke EU-missie heeft een specifiek tijdschema en een specifieke begroting, afhankelijk van de vraag hoe
moeilijk de uitdaging in kwestie is. De missies zullen verder gaan dan onderzoek en innovatie en zullen
innovatie in alle sectoren stimuleren om doeltreffende oplossingen te vinden. De missies zullen
bovendien bij de verwezenlijking van EU-prioriteiten zoals de Europese Green Deal en het Europese
actieplan voor kankerbestrijding, een cruciale rol spelen.

Uw deelname telt mee
Wij hebben u nodig om de missies te laten slagen. Tot dusver hebben de missieraden de Europese
Commissie geholpen om mogelijke missies te specificeren. De missieraden bestaan uit een brede mix
van deskundigen op het gebied van innovatie, onderzoek en beleidsvorming, maatschappelijke
organisaties en organisaties van deskundigen. Nu is het tijd om met Europeanen zoals u samen te
werken om ervoor te zorgen dat de missies relevant zijn en echt een verschil maken. Door samen te
werken kunnen we veel meer bereiken.

Kanker overwinnen: het kàn

De missie is gericht op meer preventie, betere behandeling, meer overlevingskansen
en een betere levenskwaliteit voor patiënten en hun families die met, en na, kanker
leven. De missie zal eind 2020 worden gelanceerd en een looptijd van tien jaar

Waarom is kanker een belangrijke maatschappelijke uitdaging in Europa?
Een kwart van alle kankergevallen ter wereld doet zich voor in Europa terwijl hier minder dan 10 % van de
wereldbevolking woont.
Maar samen doen we het beter.# MissionCancer

hebben. Het doel is om tegen 2030 door meer preventie meer dan drie miljoen levens te redden en meer
mensen een langer en beter leven te bieden.

Doe mee aan de kankermissie — omdat kanker ons allemaal aangaat. Gezonde mensen willen
gezond blijven, patiënten en hun gezinnen die kanker doormaken, profiteren van betere therapieën, exkankerpatiënten kunnen na behandeling op een betere levenskwaliteit rekenen en mantelzorgers
moeten beter worden ondersteund. Gezondheid en welzijn gaat ons allemaal aan.

Een plan voor de missie
De
missieraad
voor
kanker
is
in
september 2019 begonnen de inhoud van de
missie uit te tekenen. Begin juni 2020 is een
eerste plan bekendgemaakt, met een
gemeenschappelijke visie van het doel van de
missie en hoe dat doel kan worden bereikt. De
missieraad
onderscheidt
vijf
elkaar
aanvullende gebieden:
1. begrijpen
2. voorkomen wat kan worden voorkomen
3. optimaliseren
van
diagnose
en
behandeling
4. ondersteunen van de levenskwaliteit
5. zorgen voor gelijke toegang.
■ De missie is bedoeld om alle soorten kanker in alle fasen aan te pakken: van preventie van
risicofactoren tot ondersteuning van ex-patiënten en stervensbegeleiding, voor alle leeftijden onder alle
omstandigheden voor iedereen in de hele Europese Unie. Hierbij gaat het onder meer om mensen met
een zeldzame vorm van kanker, kanker bij kinderen, adolescenten, volwassenen en ouderen, in sociaal
of economisch kwetsbare gezinnen, bij mensen die in afgelegen gebieden wonen enz.
■ Een beter inzicht in de processen en factoren die tot kanker leiden, kan maatregelen op het gebied
van preventie, behandeling en levenskwaliteit versterken. Daarnaast varieert de kans om tijdig een
diagnose te krijgen om de ziekte te kunnen overleven van land tot land in Europa aanzienlijk, en zelfs
binnen landen. Het ondervangen van de ongelijkheden bij de toegang tot de kennis over kanker,
preventie, diagnostiek, behandeling van kanker en kankergerelateerde zorg is een prioriteit.
■ De missieraad stelt 13 duidelijke aanbevelingen voor, gericht op de behoeften van de mensen. In de
aanbevelingen wordt opgeroepen tot een nieuw, ongekend niveau van samenwerking tussen burgers,
onderzoekers, instellingen en landen.

Uw mening doet er toe, dus praat mee! Dit is een korte samenvatting van wat volgens de missieraad
voor kanker de beste manier is om vooruitgang te boeken. Maar wat is voor u belangrijk? Welke
maatregelen zijn volgens u het meest relevant om kanker te overwinnen? De missieraad gebruikt uw
feedback om zijn plan aan te passen. Laten we onze krachten bundelen, want samen kunnen we meer
doen om kanker te overwinnen.

Praat mee op Twitter: #MissionCancer #EUmissions #HorizonEU en blijf op de hoogte van de laatste
ontwikkelingen op onze website https://ec.europa.eu/info/horizon-europe-next-research-and-innovationframework-programme/missions-horizon-europe_en

