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Dit is de Nederlandse 

afgevaardigde voor Europees 

miljardenprogramma tegen 

kanker 
De Europese Unie (EU) steekt miljarden in een nieuw 

kaderprogramma voor onderzoek en innovatie. Een van de vijf missies 

is kankerzorg. Radioloog Regina Beets-Tan neemt zitting in het 

Mission Board en legt uit wat ze wil bereiken. 
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Als enige Nederlander zit professor radiologie Regina Beets-Tan in de EU Mission 

Board for Cancer, die de Europese Commissie gaat adviseren over de missies in 

het nieuwe Europese Kaderprogramma Horizon Europe. De EU Commissie zet in 

op vijf maatschappelijke thema’s, waarvan kanker het enige (bio)medische is. 

Met het ruime budget – 100 miljard euro voor vijf maatschappelijke thema’s – 

verwacht de EU grote stappen te maken in de strijd tegen deze ziekte. 

‘Vereerd en aangenaam verrast’, vat Beets-Tan haar gevoel samen toen ze 

hoorde dat ze uit meer dan tweeduizend kandidaten was uitgekozen zitting te 

nemen in de Horizon Europe Mission Board for Cancer, onderdeel van het 

nieuwe EU-kaderprogramma voor Research en Innovatie in 2021-2027. ‘Ik heb al 

vrij veel op mijn bordje’, zegt Beets-Tan met gevoel voor understatement: ze is 

onder meer hoofd Radiologie in het Antoni van Leeuwenhoek, hoogleraar aan 

zowel de Universiteit Maastricht als de University of Southern Denmark, 

voorzitter van de European Society of Gastrointestinal and Abdominal Radiology 

en sinds dit jaar tweede vicevoorzitter van de European Society of Radiology. 

Erkenning 

‘Deze taak komt daar nog bovenop, maar het is natuurlijk geweldig om namens 

Nederland mijn visie op kankeronderzoek en zorgontwikkelingen over te 

brengen. Het is ook een grote erkenning voor mijn vakgebied dat de EU 

commissie een radioloog heeft benoemd.’ Dat kan te maken hebben met de 

toegenomen aandacht voor nieuwe technologie, iets waar Beets-Tan veel 

mogelijkheden voor ziet. ‘Wij bevinden ons midden in het tijdperk van de 

digitale revolutie. Fundamenteel onderzoek en onderzoek op het gebied van 
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nieuwe technologie voor vroege diagnostiek kunnen heel veel betekenen om de 

grote stappen te maken in de kankerzorg. Zo kunnen we zorgen voor minder 

invasieve precisiebehandelingen. Maar ook primaire preventie en onderzoek 

naar betere kwaliteit van leven voor patiënten die kanker overleven zijn zeer 

belangrijke maatschappelijke vraagstukken die de EU moet prioriteren.’ 

De radioloog is ervan overtuigd dat door hier flink in te investeren kanker binnen 

tien jaar een chronische ziekte gaat worden. Wat betreft investeringen zit het bij 

Horizon Europe wel goed, het budget voor de vijf missies is 100 miljard euro. 

Beets-Tan: ‘Hoeveel daarvan naar ‘Mission Cancer’ gaat? Ik denk dat dat afhangt 

van onze ambities. De EU-commissie heeft ons de opdracht gegeven om missies 

te identificeren die ambitieus, inspirerend en richtinggevend zijn. Die naties en 

disciplines overstijgen en heldere, meetbare doelen hebben. Het 

kaderprogramma moet een belangrijke maatschappelijke impact hebben.’ 

In gesprek 

In vergelijking met Horizon 2020, het vorige kaderprogramma voor Research en 

Innovatie van de EU, is gekozen voor een wat andere aanpak. Beets-Tan: ‘Er is nu 

bewust gekozen voor een meer ‘mission oriented’ strategie, zodat de impact zal 

doorklinken in de hele maatschappij. De vijftien experts van onze Mission Board 

gaan daarom binnenkort in gesprek met de EU-lidstaten en de belangrijke 

stakeholders, zoals de farma-industrie, patiëntenorganisaties en financiële 

organisaties. Ook zal het grote publiek worden gevraagd mee te praten, want 

het is deels geld van ons allemaal en het is goed dat we allemaal weten voor 

welk doel het geld wordt geïnvesteerd.’ 
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