
Woensdrecht ALLE KERNEN TROEF

Motie Borstonderzoek iedere twee jaar 
Indiener: fractie CDA, AKT, ABZ

Staatssecretaris Blokhuis heeft besloten de periode tussen twee uitnodigingen voor het 
bevolkingsonderzoek naar borstkanker tijdelijk te verlengen naar maximaal drie jaar.
Met deze motie willen we een krachtig signaal geven aan de staatssecretaris dat dit ongewenst is en de 
gezondheidsrisico's te zwaar wegen om dit uit te voeren.
Borstkanker heeft een grote overlevingskans bij vroegtijdige opsporing. De keuze voor de behandeling 
hangt nauw samen met deze vroegtijdige opsporing. De gevolgen voor behandeling, emotioneel en fysiek, 
spelen dan ook een grote rol bij het tijdig ontdekken. Ook financieel heeft dit een impact. Denk dan aan 
het ziekteverzuim, de kosten voor de zorgverzekering, dure behandelingen.
De wijze waarop men afgelopen járen heeft ingezet op vroegtijdige opsporing heeft gemaakt dat het 
percentage genezen patiënten is toegenomen van 6696 naar 85 96.
Daarom pleiten we als CDA on in navolging van andere gemeenten deze motie in te dienen.

De raad van de gemeente Woensdrecht in vergadering bijeen 30 september 2021

Constaterende dat:
« de staatssecretaris voor volksgezondheid heeft besloten de tijdsinterval voor het periodiek 

borstonderzoek voor vrouwen tijdelijk te verlengen van tweejaarlijks naar driejaarlijks;
» als reden hiervoor is vermeld dat het momenteel en de komende drie jaar niet mogelijk is landelijk 

consequent aan de termijn van twee jaar te kunnen voldoen;
* Wenselijk zou zijn om ook de leeftijdsgrens voor het borstonderzoek te verlagen van 50 naar 35 jaar;
* Dat het hier weliswaar gaat om landelijk beleid, maar dat ook de raden als primaire 

volksvertegenwoordiging op het terrein van volksgezondheid een belangrijke politieke signaalfunctie 
hebben;

Overwegende dat:
» deze maatregel op korte en langere termijn leidt tot een verslechtering van deze uiterst belangrijke 

preventieve voorziening;
* ongeveer 1 miljoen vrouwen vanaf vijftig jaar in Nederland van deze voorziening gebruik maken;
» In Nederland krijgt 1 op de 7 vrouwen borstkanker. Het bevolkingsonderzoek is bedoeld om 

borstkanker zo vroeg mogelijk te ontdekken. De kans op een succesvolle behandeling is dan groter. 
Ook is vaak een minder ingrijpende behandeling nodig;

Spreekt uit
« Dat de genomen maatregel ongewenst en onverantwoord is en moet worden gestopt;
« Overwogen moet worden om de leeftijdsgrens te verlagen van 50 naar 35 jaar;
* Dat dit signaal vanuit de volksvertegenwoordigingen in ons land zo breed mogelijk moet worden 

overgebracht naar de staatssecretaris;



Roept het college op
* Er bij de staatssecretaris, door toezending van deze motie, op aan te dringen dat hij zijn maatregel 

intrekt en er alles aan doet om te realiseren dat de tweejarentermijn zo consequent mogelijk wordt 
toegepast;

* Deze motie bij de leden van de Tweede Kamer bekend te maken;
» Deze motie te sturen naar alle gemeenteraden van Nederland.

En gaat over tot de orde van de dag.

Namens de CDA fractie, 
M.H.C.F Michielsen-Goyvaerts
A. Pijnen

V w o
M 'Ê»

ou
'O. Lx,/

AKT
L. Bolders R.Sch

/^'/'öÁ 'e iïfiúň ' ćýr) Ćtáv'iľ'4ďić/ 
U ÛİC bfyllM 'JTãć’Ld ^25ŵ.
Sŭ sepď&vubfr Zoz/,
ûU ŷtojįļ&r, UOQťZ*/fat'


