
Aan de gemeenteraad van uw gemeente,

Met vriendelijke groet,
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Door middel van dit schrijven roepen wij de gemeenteraden in Nederland op deze bijgevoegde motie mede 
te onderschrijven en dit kenbaar te maken aan de staatssecretaris. Ook zijn de leden van de Tweede Kamer 
geïnformeerd over deze actie.

Algemeen telefoonnummer (0167) 543 434
Algemeen telefaxnummer (0167) 543 499
Algemeen emailadres info@gemeente-steenbergen nl

Disclaimer
De informatie in dit e-mail bericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n).
Verstrekking aan en gebruik door derden is niet toegestaan Dit e-mail bericht is niet voorzien van een rechtsgeldige handtekening Aan de inhoud 
van dit bericht kunnen dan ook geen rechten worden ontleend
Gemeente Steenbergen bewaakt dagelijks de veiligheid en integriteit van haar elektronisch berichten verkeer.
Desondanks kan gemeente Steenbergen niet garanderen dat het e-mail bericht juist, tijdig, volledig en virusvrij wordt overgebracht. Gemeente 
Steenbergen kan hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld.

De gemeenteraad van Steenbergen vindt de genomen maatregel onwenselijk en onverantwoord. Daarnaast 
wil de gemeenteraad de screeningsleefijd verlagen van 50 jaar naar 35 jaar. Om die redenen wil de 
gemeenteraad via een oproep aan de lagere overheden, bij de 
staatssecretaris aandringen om de maatregel zo spoedig mogelijk terug te draaien.

Marlou van der Pot-van Schendel 
Beleidsmedewerker Sociaal Domein

Op donderdag 24 juni jl. heeft de gemeenteraad van Steenbergen, in navolging van de gemeenteraad van 
Nederweert, Peel en Maas en Dinkelland de motie 'Borstonderzoek elke 2 jaar’ aangenomen.
De motie betreft het besluit van de staatssecretaris Blokhuis om het periodieke screeningsonderzoek 
borstkanker van twee jaar tijdelijk te verlengen naar een driejaarlijks onderzoek. De reden die de 
staatssecretaris hiervoor geeft is het een tekort aan personeel Door het coronavirus is de vertraging in het 
uitnodigen nog verder opgelopen.
De staatssecretaris geeft aan dat het een tijdelijke maatregel betreft. Door het opleiden van nieuwe 
medewerkers en het einde van de coronacrisis, hoopt men de cliënten zo spoedig mogelijk weer elke twee 
jaar uit te kunnen nodigen.

Gemeente Steenbergen 
Postbus 6
4650 AA STEENBERGEN
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Borstonderzoek elk 2 jaar

Constaterende

Overwegende

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;

• Dat deze maatregel op korte en langere termijn leidt tot een verslechtering van deze uiterst 
belangrijke preventieve voorziening;

• Dat 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;

• Dat de staatssecretaris voor volksgezondheid heeft besloten de tijdsinterval voor het 
periodiek borstonderzoek voor vrouwen tijdelijk te verlengen van tweejaarlijks naar 
driejaarlijks;

• Dat 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;

2. W
De raad van de gemeente Steenbergen in vergadering bijeen op M m» 2021;

iniiiiiiiiminiiMi
2122441

Datum verwerking: 29/06/2021



Roept het college op

En gaat over tot de orde van de dag.

Namens D66

Fractievoorzitter

Tim Huisman

• 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.
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