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Geachte heer Blokhuis,
Uw besluit van afgelopen donderdag 26 november 2020 om het RIVM de mogelijkheid te bieden het
uitnodigingsinterval van het bevolkingsonderzoek borstkanker tijdelijk (tot 2028) te verruimen naar
maximaal drie jaar, heeft zowel Borstkankervereniging Nederland (BVN) als KWF Kankerbestrijding
overvallen.
En niet alleen ons, ook onze achterban, getuige de zeer vele reacties die ons via onze vrijwilligers, patient
advocates, volgers op social media en via onze kantoren hebben bereikt. Mensen zijn geschrokken en
tegelijkertijd verbaasd over het besluit.
Middels deze brief delen wij onze zorgen met u én vragen we u om met ons in gesprek te gaan.
Bij de totstandkoming van bovengenoemd besluit is ervoor gekozen om ervaringsdeskundigen niet te
betrekken. Dit staat haaks op de gebruikelijke werkwijze bij de bevolkingsonderzoeksprogramma’s en
daardoor is waardevolle input voor alternatieve oplossingsrichtingen niet meegenomen in de besluitvorming.
BVN en KWF zijn nadrukkelijk bereid om mee te denken over oplossingsrichtingen voor de implicaties van
de arbeidsmarkt- en COVID-19 problematiek, en ook om zich ieder naar hun eigen vermogen in te zetten
voor het helpen realiseren van oplossingen.
De uitvoering van het besluit zoals nu gecommuniceerd, zal leiden tot vertraagde diagnostiek van
borstkanker, minder kans op een effectieve behandeling en zelfs sterfte. Dit is door het RIVM daadwerkelijk
vastgesteld en berekend op 57 vrouwen per jaar. Dit is onnodig en zeer ongewenst en verdient daarom
nadere maatregelen en concrete interventies om dit te voorkomen. Denkbaar is bijvoorbeeld een meer
gepersonaliseerde benadering op geleide van risico (zgn. risicodifferentiatie), de inzet van alternatieve
screeningscapaciteit in ziekenhuizen en de invoering van nieuwe technologie, zoals MRI voor vrouwen met
zeer dicht borstklierweefsel.
Als vrouwen drie jaar zouden moeten wachten op een uitnodiging voor bevolkingsonderzoek, wordt het
belang van persoonlijke bewustwording en kennis van het eigen lichaam nog groter dan nu al het geval is.
Wie veranderingen aan haar borsten opmerkt en/of klachten heeft, moet niet wachten maar direct contact
zoeken met de huisarts. ‘Bij klachten niet wachten’ kan van levensbelang zijn, ook in tijden van COVID-19.
Op dit moment is nog lang niet iedere vrouw voldoende doordrongen van dit belang. Ook dat kan tot verlate
diagnostiek leiden, met minder mogelijkheden voor effectieve behandeling tot gevolg en vraagt om concrete
acties en/of campagnes.
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In uw kamerbrief geeft u aan dat u de Gezondheidsraad gaat vragen om te adviseren over optimalisatie van
het borstkanker bevolkingsonderzoeksprogramma, binnen de kaders van de beschikbare capaciteit aan
zorgprofessionals.
Graag worden wij vanaf nu hierbij betrokken, om mee te denken en om oplossingen te helpen realiseren.

In afwachting van uw spoedige reactie.
Hoogachtend,

Cristina Guerrero Paez

Johan van de Gronden

Directeur Borstkankervereniging Nederland

Directeur KWF Kankerbestrijding
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