
 
Voorwoord borstkankeronderzoek. 
 
Dit is de laatste motie vóór het zomerreces. 
 
Voorzitter, 
 
Door personeelstekort en Covid-19 heeft de staatssecretaris ( VWS) besloten om het 
bevolkingsonderzoek borstkanker met een mammografie van eens in de twee jaar naar eens in de 
drie jaar te vertragen. 
Dit heeft tot gevolg dat meer vrouwen aan borstkanker zullen overlijden.  
 
Tijd om aan de bel te trekken! 
 
De arbeidsmarktproblematiek ( een van de redenen) speelt echter al jaren en er is dan ook ruim te tijd 
en gelegenheid geweest om aan oplossingen te werken. 
En uiteraard hebben wij begrip voor het feit dat COVID-19 en het tijdelijk moeten stoppen met het 
bevolkingsonderzoek in het voorjaar een extra uitdaging hebben opgeworpen.  

Dat stoppen was op zichzelf al een stille ramp. 

 

Voorzitter, 

 
Waarom deze motie? 
 

Het is landelijk beleid en eigenlijk niet ons pakkie an, maar wij zijn van mening dat dit zeer zeker aan 
ons is. Wij zijn als volksvertegenwoordigers mede verantwoordelijk voor de gezondheid en het welzijn 
van onze inwoners. 

Met deze motie willen wij een stevig signaal afgeven dat het onderzoek ipv iedere 2 jaar nu iedere 3 
jaar te laten plaats vinden. Landelijk beleid kan pas gemaakt worden als het breed gedragen wordt en 
dat kunnen we bij deze aanpassing niet toestaan, Binnen het sociaal domein stimuleren we op allerlei 
gebieden de positieve gezondheid van onze inwoners en doen er alles aan om ongezonde leefstijl uit 
te sluiten door inzet van preventieve maatregelen. Nu gaan we landelijk minder inzetten op preventie. 
Dit vinden wij onacceptabel. Ieder jaar vallen er landelijk 7000 vrouwen uit bij het onderzoek. 
Preventie is in deze van heel groot belang. Tijdig opsporen van deze verschrikkelijke ziekte. 1 op de 7 
vrouwen worden getroffen door Borstkanker. In Nederland is er een grote vooruitgang geboekt dit 
mede door de goede preventieve zorg. Vrouwen die regelmatig meedoen aan het onderzoek hebben 
volgens het RIVM 50% minder kans om te overlijden aan borstkanker dan vrouwen die niet meedoen. 

Dit signaal vinden wij nodig. We kunnen dit gewoonweg niet accepteren. 

Wij hopen dat dit voorstel brede steun zal krijgen in en in het land en nu in uw raad en roepen het 
college op: zie verder dictum motie. 

 


