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Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport  
T.a.v. Zijne excellentie de heer P. Blokhuis, Staatssecretaris van VWS  
Postbus 20350  
2500 EJ DEN HAAG 
 
Utrecht, 1 maart 2021 
Kenmerk: CGP 201120  
Betreft: screening bevolkingsonderzoek borstkanker - najaar 2020 
Per e-mail en per post 
 
CC: RIVM en Gezondheidsraad 
 
 
Geachte heer Blokhuis, 
 
Hartelijk dank voor uw brief waar u ingaat op onze zorgen en vragen over het bevolkingsonderzoek 
borstkanker. De consequenties van het verlengen van de uitnodigingsinterval zijn inderdaad zeer zorgelijk en 
wij waarderen uw begrip hiervoor. 
 
Het informeren van en in gesprek gaan met patiëntvertegenwoordigers en maatschappelijke organisaties als 
Borstkankervereniging Nederland en KWF Kankerbestrijding is noodzakelijk om tot de best mogelijke 
preventie en zorg te komen. We zijn dan ook blij dat er regelmatig afstemming plaatsvindt tussen BVN, KWF 
en het RIVM. Waar mogelijk trekken genoemde partijen ook gezamenlijk op bij het informeren van burgers of 
bij andere noodzakelijke activiteiten om vroegtijdig opsporen van borstkanker te bevorderen.   
 
Wij zijn verheugd om te lezen dat er een dusdanige toestroom naar de opleiding tot screeningslaborant is 
ontstaan, dat de verwachting is dat het personeelstekort snel opgelost kan worden. Uiteraard zijn wij ook erg 
nieuwsgierig naar het plan van aanpak aan de Tweede Kamer op 1 maart. Zoals eerder aangegeven, werken 
wij graag samen met u aan een structurele oplossing van de problematiek rondom het bevolkingsonderzoek 
en vroege opsporing van borstkanker. Zo bespreken we graag met u de gevolgen van COVID-19 op 
borstkanker en een (naderende) derde golf waardoor het aantal gemiste diagnoses mogelijk oploopt. Wij gaan 
graag in op uw uitnodiging om bij te dragen aan de totstandkoming van het advies van de Gezondheidsraad. 
Ook zouden we graag met u in gesprek gaan bij verdere ontwikkelingen.  
 
Zoals gezegd dragen wij graag bij aan een beleid om te komen tot optimale preventie en behandeling van 
borstkanker om de impact op mens en maatschappij te verminderen.  
 
 
Hoogachtend, 

 
 
 
 
 
 
  

 
 
Cristina Guerrero Paez, 
Directeur Borstkankervereniging Nederland 

 

 

 
 
 
 
Johan van de Gronden, 
Directeur KWF Kankerbestrijding 


