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Onderwerp Zaaknummer Uw kenmerk Datum 

Uitvoeren van motie 
Borstonderzoek 

3376101  8 februari 2022 

Geachte leden van de gemeenteraad,  
 

Vermeld altijd het zaaknummer als u contact opneemt met de gemeente. 

   

 Bezoekadres  E-mailadres 

 Burgemeester van der 
Dussenplein 1 

y.vanwijk@hengelo.nl 

Telefoonnummer 

  14-074 

Op woensdag 22 december jl. heeft u de motie ‘Borstonderzoek vrouwen’ aangenomen. Met deze 
brief laten wij u weten dat deze motie inmiddels is uitgevoerd. 

 
In de bijlagen treft u de brief aan gericht aan de staatssecretaris Van Ooijen, waarin onze 

gemeente de staatsecretaris met klem verzoekt het besluit van zijn voorganger, de heer Blokhuis, 
om het tijdsinterval voor het periodieke screeningsonderzoek borstkanker tijdelijk te verlengen van 

tweejaarlijks naar driejaarlijks, in te trekken en er alles aan te doen om de tweejarentermijn zo 
consequent mogelijk toe te passen.  

 
Ook heeft de griffie vorige week uw motie onder de aandacht van alle gemeenteraden in Nederland 

en de leden van de Tweede Kamer gebracht (een afschrift hiervan is bij deze brief bijgevoegd).  
 

Hopend u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.  
 

 
 

 
Met vriendelijke groet, 

Burgemeester en wethouders van Hengelo, 
de secretaris,    de burgemeester, 

 
De heer J. Eshuis                                 De heer S.W.J.G Schelberg 
 

 
 

Bijlagen: 4 



Gemeente Hengelo

Ministerie van VWS
T.a.v. staatssecretaris M. van Ooijen
Postbus 20350
2500 EJ  DEN HAAG

Postbus 18
7550 AA  Hengelo

Onderwerp Zaaknummer Uw kenmerk Datum
Motie “Borstonderzoek vrouwen” 3361683 22 februari 2022

Bezoekadres E-mailadres
Burgemeester van der
Dussenplein 1

raadsgriffie@hengelo.nl
Telefoonnummer
14-074

Aan staatssecretaris Van Ooijen,

Op woensdag 22 december jl. heeft de gemeenteraad van Hengelo de motie ‘Borstonderzoek
vrouwen’ aangenomen. De motie betreft het besluit van uw voorganger, de heer Blokhuis, om de
tijdsinterval voor het periodieke screeningsonderzoek borstkanker 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 voldoen.

De gemeente Hengelo dringt er bij u op aan deze maatregel in te trekken en er alles aan te doen
om de tweejarentermijn zo consequent mogelijk toe te passen. Wij brengen deze motie onder de
aandacht van alle gemeenteraden in Nederland en de leden van de Tweede Kamer.

Een afschrift van de betreffende motie is bijgevoegd.

Met vriendelijke groet,
namens de gemeenteraad

G.J. Eeftink
griffier

Bijlagen: Motie



 
 
Aan de gemeenteraad van uw gemeente en de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en 
Sport,  
 
Op woensdag 22 december jl. heeft de gemeenteraad van Hengelo de motie ‘Borstonderzoek 
vrouwen’ aangenomen. De motie betreft het besluit van voormalig staatssecretaris Blokhuis om de 
tijdsinterval voor het periodieke screeningsonderzoek borstkanker 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 voldoen.  
 
Conform de oproep in de motie hebben wij er bij staatssecretaris Van Ooijen op aangedrongen de 
maatregel in te trekken en er alles aan te doen om de tweejarentermijn zo consequent mogelijk toe 
te passen. Bovendien brengen wij deze motie onder de aandacht van alle gemeenteraden in 
Nederland en de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport van de Tweede Kamer.  
 
Een afschrift van de betreffende motie is bijgevoegd.  
 
Met vriendelijke groet,  
 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 

Corine Boorsma 
Griffiemedewerker 

 

Gemeente Hengelo 
Postbus 18 
7550 AA Hengelo 
M 06 11738713 | T 14 074 
E c.boorsma@hengelo.nl 

W www.hengelo.nl 

Afwezig: maandag en vrijdag 
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Marie-José 

Huis in't Veld S121422
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1WtTIJ VOOR DE VtlJHIlDHfNOIlO

Leo Janssen

MOTIE: Borstonderzoek voor vrouwen

De gemeenteraad van de gemeente Hengelo in vergadering bijeen op 22-12- 2021:

Constaterende dat:

De staatssecretaris voor Volksgezondheid heeft besloten het periodiek 
borstonderzoek voor vrouwen tijdelijk te wijzigen van tweejaarlijks naar driejaarlijks^ 
Als reden hiervoor is vermeid dat het momenteel en de komende drie jaar niet 
mogelijk is consequent aan de termijn van twee jaar te voidoen;
Vroegtijdige opsporing van borstkanker belangrijk is, omdat het niet alleen leidt tot 
minder sterfgevailen (1450 gevailen per jaar), maar ook tot snellere interventies met 
als gevolg minder kans op uitzaaiingen, minder complexe ingrepen, minder zware 
behandelingen.
Hoe langer de periode tussen twee onderzoeken hoe minder gezondheidswinst 
behaald wordt met het bevolkingsonderzoek.
Dat de genomen maatregel ongewenst en onverantwoord is en moet worden gestopt; 
Het hier weliswaar gaat om landelijk beleid, maar dat ook de gemeenteraden als 
primaire volksvertegenwoordiging een belangrijke signalerende taak hebben.

Overwegende dat:

Deze maatregel op korte en op lange termijn leidt tot verslechtering van deze uiterst 
belangrijke preventieve voorziening en daarmee van de volksgezondheid:
Ongeveer 1 miljoen vrouwen vanaf vijftig jaar in Nederland van dit preventieve 
onderzoek gebruik maken;
In Nederland 1 op de 7 vrouwen borstkanker krijgt. Het bevolkingsonderzoek is 
bedoeld om borstkanker zo vroeg mogelijk te ontdekken, zodat de kans op 
succesvolle behandeling groter en wellicht minder ingrijpend is.

Roept het college op:

Bij de demissionaire staatssecretarissen, door toezending van deze motie, kenbaar te 
maken dat wij van mening zijn dat de genomen maatregel ongewenst en 
onverantwoord is en 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 en de leden van de Tweede Kamer 
en de VNG bekend te maken.

I https‘.//WWW. rivrn.nl/bevolkingsQnderzQek-borstkanker/mammQgrafi6/later-uitg6nQdiQtd



En gaat over tot de orde van de dag,

Marie-José Huis in ’t Veld 
Raadslid

Jeanet Nijhof 
PVV

Leo Janssen 
Onafhankelijk raadslid
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