
Verveer, CMA (Christa)

Geachte lezer,

Hiermee hopen wij u onvoldoende te hebben ingelicht.

Met vriendelijke groet,

1

Gert-Jan van Leeuwen <gjvleeuwen@putten.nl>
woensdag 2 februari 2022 11:15
aangenomen motie borstonderzoek - raad gemeente Putten 
aangenomen motie borstonderzoek vrouwen gemeenteraad gemeente Putten.pdf;
Uitgaande brief - aangenomen motie borstonderzoek vrouwen - raad gemeente 
Putten.pdf
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Als u deze e-mail onbedoeld hebt ontvangen, verzoeken wij u ons hiervan op de hoogte te stellen en het bericht te verwijderen

Gert-Jan van Leeuwen
Beleidsmedewerker samenleving 
7(0341)359717
E qjvleeuwen@putten.nl

Het college van de gemeente Putten wil u de unaniem aangenomen motie van de raad van de gemeente Putten in 
het kader van borstonderzoek onder de aandacht brengen.

Van: 
Verzonden: 
Onderwerp: 
Bijlagen:

Deze motie is onder aandacht gebracht bij de staatsecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Zie hiervoor de 
bijlage.
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Onderwerp Verzonden: 2 februari 2022motie borstonderzoek vrouwen - raad gemeente

Putten

Hooggeachte heer Van Ooijen, Putten, 1 februari 2022

Hiermee hopen we u voldoende te hebben ingelicht.

Bijlage: motie borstonderzoek vrouwen - raad gemeente Putten

Tevens worden de vaste kamercommissie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de 
gemeenteraden in Nederland op de hoogte gesteld van deze motie.

Op 2 november 2021 heeft de gemeenteraad van de gemeente Putten unaniem een motie 
aangenomen. De aangenomen motie gaat over het besluit om de interval voor borstonderzoek 
bij vrouwen tijdelijk te verlengen naar drie jaar.

De gemeenteraad roept unaniem op tot een tweejaarlijkse uitnodigingsinterval 
De gemeenteraad is unaniem van mening dat een tweejaarlijkse interval voor 
bevolkinsgsonderzoek borstkanker wenselijk is. En daarmee de tijdelijke maatregel 
teruggedraaid dient te worden.

Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met Gert-Jan van Leeuwen via het 
e-mailadres qivleeuwen@putten.nl of op het telefoonnummer (0341) 359 611.

Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van Putten,

H. A. Lambooij, 
burgemeester
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mr. F.E. Contant, 
secretaris
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Motie: borstonderzoek vrouwen

Constaterende dat:

Overwegende dat:

Roept het college op:

Wij Putten

De gemeenteraad van de gemeente Putten in vergadering bij elkaar op don
derdag 4 november 2021

- om bij de demissionaire staatssecretaris 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

- deze motie bij gemeenteraden in Nederland en de leden van de Tweede 
Kamer bekend te maken

- deze maatregel op korte en langere termijn leidt tot verslechtering van 
deze uiterst belangrijke preventieve voorziening

- ongeveer 1 miljoen vrouwen vanaf vijftig jaar in Nederland van deze pre
ventieve voorziening gebruik maken

- in Nederland krijgt 1 op de 7 vrouwen borstkanker. Het bevolkingsonder
zoek is bedoeld om borstkanker zo vroeg mogelijk te ontdekken. De kans 
op een succesvolle behandeling is dan groter en ook is vaak een minder 
ingrijpende behandeling nodig

- de genomen maatregel ongewenst en onverantwoord is en moet worden 
herzien en weer tweejaarlijks moet worden uitgevoerd

- door dit bevolkingsonderzoek circa 50% van de nieuwe diagnoses bij 
vrouwen van 50 t/m 75 jaar wordt ontdekt

- dit signaal vanuit de volksvertegenwoordigingen in ons land zo breed mo
gelijk moet worden overgebracht aan de staatssecretaris

- 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 voor de komende 3 
jaar 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 signaalfunctie hebben


