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Inleiding
Astma is een aandoening die sterk ingrijpt op het dagelijks leven van 30
miljoen Europeanen en 300 miljoen mensen wereldwijd. Voor 2025 wordt
verwacht dat dit cijfer wereldwijd zal toenemen tot 400 miljoen mensen. Tot
op heden is er geen medicijn, behandelingsopties zijn beperkt en veel mensen
kunnen hun aandoening slechts in beperkte mate beheersen, waardoor ze
altijd het risico lopen op een mogelijk levensbedreigende astma-aanval. De
directe en indirecte kosten van astma voor de samenleving zijn aanzienlijk en
worden voor de EU geschat op ongeveer 72 miljard euro.
De vorderingen rond astma variëren in Europa per land, maar het is duidelijk
dat investeringen in astmaonderzoek en een totaalpakket qua zorg kunnen
zorgen voor aanzienlijke voordelen, zoals verbetering van een vroege
diagnosestelling en ziektebeheersing op lange termijn.

30 miljoen mensen
in Europa leven
met astma

Meest voorkomende
chronische ziekte
bij kinderen

De totale jaarlijkse
kosten van astma in Europa
zijn €17,7 miljard

Belangrijkste oorzaak
van schoolverzuim, bezoek
aan spoedeisende hulp en
ziekenhuisopnames

Londen-Malaga-verklaring over
onderzoeksinvestering in astma
De leden van de EFA verwelkomen de visie van het European Asthma
Research and Innovation Partnership (EARIP - Europees partnerschap voor
astmaonderzoek en innovatie) voor de ontwikkeling van een gecoördineerde
agenda voor astmaonderzoek en innovatie, waarmee Europa koploper
wordt in de aanpak van deze enorme uitdaging op gezondheidskundig en
maatschappelijk gebied. Deze agenda plaatst patiënten en het publiek in het
centrum van de aandacht, zodat beleidsmakers, zorgprofessionals en grote
spelers uit de sector hun standpunten kunnen horen.
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Het project EARIP wordt gefinancierd door de EU en is gericht op het binnen tien jaar terugbrengen
van het aantal sterfgevallen als gevolg van astma in Europa met 25%, en met 50% in 20 jaar. Het
samenwerkingsverband bestaat uit 12 in Europa gevestigde organisaties en werkt tevens aan
het halveren van het aantal ziekenhuisopnames, het versnellen van de ontdekking van nieuwe
behandelingen en het verbeteren van zelfmanagement

Londen-Malaga-verklaring over
onderzoeksinvestering in astma
Als ondertekenaars spreken we af om onszelf volledig in te
zetten voor de bevordering van grotere investeringen in
astmaonderzoek in Europa, en we erkennen dat de volgende
gebieden daarbij de hoogste prioriteit hebben:
Diagnostiek
Triggers en risicofactoren voor astma en complicaties,
met name bij ernstige astma
Behandeling van astma en behandelingstrouw
Wij verwelkomen de ontwikkeling en implementatie van regionale en nationale
astmaprogramma's en -richtlijnen in enkele Europese landen die geleid hebben
tot een verbeterde astmacontrole en welke tevens hebben bijgedragen tot:
·
·
·
·

Verbetering van de kwaliteit van leven van patiënten
Afname in het aantal ziekenhuisopnames
Verlaging van de mortaliteit van astma
Afname van ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheidsuitkeringen

We verwelkomen de internationale erkenning van de behoefte aan:
· kosteneffectieve en betaalbare essentiële medicijnen en technieken
· versterking van de gezondheidszorg voor patiëntgerichte zorg in alle niveaus
van het zorgsysteem
zoals benadrukt in het Global Status Report 2014 van de Wereldgezondheids–
organisatie over niet-overdraagbare ziekten.

#StopAsthma
Gezien het bovengenoemde vragen we:
¡ aan de Europese Commissie:
· Vastlegging van een strategisch onderzoekskader naar astma, zodat publieke en
private middelen gericht kunnen worden op prioritaire onderzoeksgebieden
· Investering in astmaonderzoek door middel van specifieke oproepen tot
indiening van voorstellen in het kader van het Horizon 2020-programma, om de
geïdentificeerde hoofdgebieden aan te pakken
· Investering in de ontwikkeling van nieuwe geneesmiddelen en behandelingen
door middel van specifieke oproepen tot indiening van voorstellen in het kader
van het initiatief innovatieve geneesmiddelen
· Bevordering en facilitering van overdracht en aanname van Europese 'best
practices' bij de ontwikkeling van nationale/regionale astmaprogramma's in
Europa
¡ aan de leden van het Europees Parlement:
· Aanmoediging van de Europese Commissie om astmaonderzoek te
ondersteunen
· Ondersteuning van de campagne van EFA en haar lidorganisaties voor grotere
investeringen in astma in Europa
· Deelname aan de belangengroep over allergie en astma van het Europees
Parlement
¡ aan de nationale regeringen:
· Facilitering van activiteiten van EFA-leden en pleiten bij de Europese Commissie
voor ondersteuning van astmaonderzoek
· Motivatie van nationale financieringsinstanties ter verhoging van de nationale
investeringen in astma
· Ontwikkeling van nationale en regionale astmaprogramma's of -richtlijnen
· Betrekken van astmapatiënten bij besprekingen en overleg gerelateerd aan de
ontwikkeling van de nationale strategieën
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Teken deze petitie op www.efanet.org/malaga-london-declaration
om zo onderzoek investeringen voor astma te verhogen
www.efanet.org/malaga-london-declaration
#StopAsthma
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