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Geachte lezer, 

Aangenomen motie Borstonderzoek Vrouwen, gemeente Lelystad 
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Opvolgen 

Met vlag 

Op 7 september heeft de gemeenteraad van Lelystad bijgaande motie aangenomen over het tijdsinterval voor het 
borstonderzoek voor vrouwen. 

Deze motie is verzonden aan de staatssecretaris van VWS, en wordt hierbij tevens verzonden aan alle 
gemeenteraden in Nederland. Ik verzoek u deze onder de aandacht te brengen bij de leden van de gemeenteraad. 

Namens het College van B&W van de gemeente Lelystad, 

Met vriendelijke groet, 

Lydia de Leng-van der Poel 
directie ondersteuner 

Team Concernadvies 

GEMEENTE LELYSTAD 

gemeente 

Lelystad 
Stadhuisplein 2, Lelystad 
Postbus 91, 8200 AB Lelystad 

Telefoon: 14-0320 
www.lelystad.nl. 
gemeente@lelystad.nl 

WIJ werken duurzaam en d,g,taal en 
ontvangen uw correspondentie daarom 
bij voorkeur elektronisch. bijvoorbeeld 

via e-mail of e-formulier! 
Privacy Statement 
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,9gemeente

Lelystad

uw brief van uw kenmerk

Hooggeachte heer Blokhuis,

Vertrouwende op een goede afloop, verblijven wij,

Met vriendelijke groet,

Het college van de gemeente Lelystad,

de loco gemeentesecretaris, de burgemeester,

C.J. Schelling A.E.H. Baltus

Cc: ter kennisname aan alle gemeenteraden

Gemeente Lelystad wil door het sturen van deze brief laten weten dat het tijdelijk verlengen van het 
tijdsinterval voor het periodiek borstonderzoek voor vrouwen ongewenst en onverantwoord is.

In Nederland krijgt 1 op de 7 vrouwen borstkanker. Het bevolkingsonderzoek is bedoeld om 
borstkanker zo vroeg mogelijk te ontdekken, zodat de kans op een succesvolle behandeling groter en 
wellicht minder ingrijpend is. Door het preventieve onderzoek tijdelijk te verlengen van tweejaarlijks 
naar driejaarlijks leidt dit tot verslechtering van deze uiterst belangrijke preventieve voorziening.

datum
28 oktober 2021

doorkiesnummer
0618516691

Gemeente Lelystad 
Stadhuisplein 2 
Postbus 91
8200 AB Lelystad
14 0320
www.lelystad.nl

behandeld door
A. Faber
onderwerp
Borstonderzoek bij vrouwen

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 
t.a.v. Staatssecretaris dhr. P. Blokhuis
Postbus 20350
2500EJ DEN HAAG

Het college van de gemeente Lelystad wil namens de gemeenteraad er op aandringen deze 
maatregel in te trekken en er alles aan te doen om de tweejarentermijn zo consequent mogelijk toe te 
passen.

ons kenmerk
U21-121750 
bijlagen
1
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De raad van de gemeente Lelystad in vergadering bijeen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ondertekenaar(s),

SP
Alexander Sprong

SP.
Datum raadsvergadering : 7 september 2021
Onderwerp : Borstonderzoek bij vrouwen

InwonersPartij
Fred Wilcke

Forum voor de Ouderen
Koen Dreesman

de staatssecretaris voor Volksgezondheid heeft besloten het 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 jaren niet mogelijk 
is landelijk consequent aan de termijn van twee jaar te voldoen; 
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.

DENK
Ali Höke

PvdA
Emiel van der Herberg

MOTIE
VREEMD AAN DE ORDE VAN DE DAG

constaterende dat:

F

overwegende dat:
• deze maatregel op korte en lange termijn leidt tot verslechtering van deze uiterst 

belangrijke preventieve voorziening;
• ongeveer 1 miljoen vrouwen vanaf vijftig jaar in Nederland van deze preventieve 

voorziening gebruik maken;
• in Nederland 1 op de 7 vrouwen borstkanker krijgen. Het bevolkingsonderzoek is 

bedoeld om borstkanker zo vroeg mogelijk te ontdekken, zodat de kans op een 
succesvolle behandeling groter en wellicht minder ingrijpend is.

roept het college op:
• bij de demissionair en toekomstige staatssecretarissen, door toezending van deze 

motie, kenbaar te maken dat wij van mening zijn dat de genomen maatregel 
ongewenst en onverantwoord is en dat wij er op aandringen de maatregel in te 
trekken en er alles aan te doen om de tweejarentermijn zo consequent mogelijk toe te 
passen.

• deze motie bij de gemeenteraden in Nederland, de VNG en de leden van de 2e 
Kamer bekend te maken.

PVV
Ashwin v Stormbroek

VVD
Dennis Grimbergen
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