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Bevolkingsondezoek borstkanker

De raad van de gemeente Beemster in vergadering bijeen op 9 november 2Q21

Gelet op artikel 28 van het Reglement van orde gemeenteraad Beemster 2018.

Constaterende, dat
- de staatssecretaris voor Volksgezondheid heeft besloten het tijdsinterval voor het

periodiek bevolkingsonderzoek naar borstkanker bij vrouwen tijdelijk te verlengen van
twee- naar driejaarlijks,

- de borstkankervereniging bij dit besluit aanvankelijk niet betrokken was;
- de verwachting van het RIVM is dat er jaarlijks 57 meer sterfgevallen door borstkanker

zullen zijn;
- de vijfjaarsoverleving na ontdekking van borstkanker hierdoor lager zal zijn;
- het onduidelijk is wat de lange termijn gevolgen zijn bij het later opsporen van

borstkanker, waarbij het de verwachting is dat het later opsporen van borstkanker zal
leiden tot een ernstigere vorm van borstkanker waarvoor intensievere en duurdere
behandeling nodig zal zijn;

- het aantal ontdekte borstkankerpatiënten door stopzetting van het onderzoek t.g.v.
Covid-19 aanzienlijk is gedaald;

- het wenselijk wordt geacht dat het bevolkingsonderzoek jaarlijks bij vrouwen vanaf 35
jaar te laten plaatsvinden;

- ondanks dat het hier om landelijk beleid gaat, de gemeenteraden als primaire

volksvertegenwoordiging op het terrein van volksgezondheid een belangrijke politieke

signaalfunctie hebben.

Overwegende dat,
- het doel van bevolkingsonderzoek is het vroegtijdig opsporen van ziekten;
- vroegdiagnostiek leidt tot betere overlevingskansen en minder agressieve

behandelingen;
- de termijn waarin het bevolkingsonderzoek gedaan wordt gebaseerd is op

wetenschappelij k ondezoek;
- deze maatregel zowel voor de korte als de lange termijn leidt tot verslechtering van dit

belang rij ke preventieve bevolki ngsondezoek;
- van de 1,3 miljoen vrouwen die jaarlijks een uitnodiging voor het

borstbevolkingsondezoek daar 1 miljoen vrouwen gebruik van maken;
- de huidige screeningsmethode als pijnlijk en belastend wordt ervaren door veel vrouwen

en er minder belastende screeningsmethoden beschikbaar zt¡n',

- in Nederland de incidentie van borstkanker bij vrouwen 1 op de 7 is en dat betekent dat
in 2019 14.808 vrouwen de diagnose borstkanker te horen hebben gekregen.



Spreekt uit dat,
A. de genomen maatregel ongewenst en onverantwoord is en teruggedraaid dient te

worden;
B. zo spoedig mogelijk overwogen moet worden om de leeftijdsgrens te verlagen van 50

naar 35 jaar;

C. het van belang is te ondezoeken welke minder pr.¡nlijke alternatieven er zijn voor de

screeningsmethode;
D. dit signaal zo breed mogelijk, óók vanuit de lokale politiek, overgebracht moet worden

aan de staatssecretaris;
E. gezondheidsnormen nooit naar beneden mogen worden bijgesteld omdat de logistiek niet

op orde is.

Stelt de raad voor:
1. Bij de demissionair en toekomstige staatsecretarissen kenbaar te maken dat deze

genomen maatregel ongewenst en onverantwoord is.

2. Bij de demissionair en toekomstige staatssecretarissen erop aan te dringen deze
maatregel in te trekken en er voor te pleiten dat er alles aan gedaan gaat worden om de
tweejaarstermijn zo consequent mogelijk toe te passen.

3. Ðeze motie bij de leden van de Tweede kamer bekend te maken.
4. De griffier te vezoeken deze punten zo uit te voeren.

En gaat over tot de orde van de dag
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