
Innovative  
Partnership  
for Action  
Against Cancer
Het Innovative Partnership for Action Against Cancer Joint Action (iPAAC JA) 
brengt 44 partners (bevoegde overheden en gelieerde organisaties) uit 24 
Europese landen samen en wordt gecoördineerd door The National Institute 
of Public Health uit Slovenië (NIJZ).

iPAAC doelstellingen
De algemene doelstelling van de IPAAC Joint Action (JA) is 
het ontwikkelen van innovatieve oplossingen ten behoeve 
van verbeteringen binnen de kankerpreventie. 

De innovaties die gefinancieerd kunnen worden binnen the 
JA, bestaan uit verdere ontwikkeling van kankerpreventie, in-
tegrale aanpak met betrekking tot het gebruik van genomica 
binnen de kankerpreventie, verbeteren van kanker-registra-
ties en informatiesystemen, verbeteringen en uitdagingen 
binnen de kankerzorg, anticipatie op uitdagingen met be-
trekking tot innovatieve kankerbehandelingen en beheer van 
de geintegreerde kankerpreventie, inclusief nieuwe analyse 
van nationale kankerpreventie plannen.

Doelgroepen
De belangrijkste doelgroepen van de IPAAC Joint Action 
zijn de beleidsmakers op EU-niveau en de besluitnemers op 
 nationaal, regionaal en lokaal niveau. 

Alle innovatieve acties, zoals opgenomen in de JA werkpak-
ketten, zullen worden getoetst op duurzaamheid en integra-
tie op nationaal beleidsniveau.

Het zwaartepunt van de JA ligt bij de implementatie, zoals 
blijkt in de resultaten van de  Roadmap on Implementati-
on and Sustainability of Cancer Control Actions, wat the 
 lidstaten ondersteunt in de implementatie van IPAAC en 
CANCON aanbevelingen.



3. Bereiken van betere doeltreffendheid om om te gaan met verwaar-
loosde kankers, door ontwikkeling van nieuwe sleutel-indicatoren om 
klinische patientenroutes, zorgkosten en de bijbehorende interventies 
te beoordelen. In het bijzonder in het geval van alvleesklierkanker.

5. Evaluatie van kankerzorg in Europese landen door middel van een 
beoordeling van de kwaliteitsindicatoren.

7. Ondersteuning van evidence-based kankerzorg door het verbete-
ren van populatie-based informatiesystemen. Begeleiden van de inte-
gratie van registraties met elektronische medische- en administratieve 
data om de kwaliteit van de zorg, de kosten, en de resultaten te kunnen 
beoordelen. Bevorderen van het gebruik van informatieve indicatoren 
in kanker prevalentie op EU niveau hoort hier ook bij.

2. Versterken van kankerpreventie door middel van verdere ontwik-
keling van huidige aanbevelingen voor kwalitatieve kankerscreening 
en een heldere beoordeling van nieuwe mogelijkheden door middel 
van het evalueren van voor- en nadelen van populatie georganiseerde 
screeningsprogramma’s, met de nadruk op verschillen en verdere ver-
sterking van de European Code Against Cancer door middel van imple-
mentatie van beleid. Beoordelen hoe de activiteiten op het gebied van 
genomics doorlopend bijdragen aan kankerpreventie hoort hier ook bij.

4. Ondersteuning van de introductie van immunotherapie in de klini-
sche praktijk door middel van een uitgebreide beoordeling van de voor-
naamste uitdagingen.

6. Ondersteuning van de beleidsmakers op het gebied governance/
bestuur, inclusief een pilot uitgebreide kankerzorgnetwerken en een bij-
gewerkte analyse van de nationale kankerscreeningen in de EU.

De IPAAC Joint Action heeft financiering ontvangen van ’the European Union’s Third 
Health Programme (2014–2020)’. Het project is officieel gestart op 1 april 2018 en 
heeft een looptijd van 3 jaar. Meer informatie over the IPAAC Joint Action is te vinden 
op de website (www.ipaac.eu) of neem hiervoor contact op met het coördinatie team 
(ipaac@nijz.si).

iPAAC (gewenste) resultaten

1. Ondersteuning van lidstaten bij implementatie van de CANCON 
Joint Action op nationaal, regionaal en lokaal niveau. De roadmap richt 
zich op een aantal verschillende onderwerpen, welke voorkomen bin-
nen zowel de voorgaande CANCON werkpakketten als bij huidige IPAAC 
werkpakketten.  De roadmap levert derhalve een geintegreerd,samen-
vattend en strategisch instrument voor meerdere belangrijke aspecten 
binnen de kankerpreventie, welke relevant zijn voor de beleidsmakers.
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