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Correspondentie uitsluitend 

Betreft 	Screening bevolkingsonderzoek borstkanker 	 richten aan het retouradres 
met vermelding van de 
datum en het kenmerk van 
deze brief. 

Geachte mevrouw Guerrero Paez en heer Van den Gronden, 

Hartelijk dank voor uw brief van 2 december jl., waarin u reageert op de tijdelijke 
verlenging van het interval van de uitnodigingen voor het bevolkingsonderzoek 
borstkanker. 

Uw bezorgdheid kan ik mij goed voorstellen. Ik realiseer mij terdege dat de 
consequenties van een verlengd uitnodigingsinterval naar maximaal 3 jaar zeer 
groot zijn. 

Ik wil in reactie op uw brief twee zaken benadrukken. Het besluit is tijdelijk: ik zet 
mij er volop voor in dat de screeningsintervallen zo snel mogelijk weer worden 
teruggebracht. En het besluit gaat om een intervalperiode van maximaal 3 jaar: 
het betekent niet dat alle vrouwen in Nederland pas na 3 jaar worden gescreend. 

De genomen maatregel was onontkoombaar. Uw beider organisaties zijn al vroeg 
geïnformeerd over de moeilijkheden die bij het bevolkingsonderzoek borstkanker 
zijn ontstaan als gevolg van het tekort aan screeningslaboranten. Deze problemen 
zijn sterk verergerd door de gevolgen van de Covid-19 pandemie. 

De BVN is vanaf eind 2019 als deelnemer in de RIVM Programmacommissie 
bevolkingsonderzoek borstkanker op de hoogte gesteld van het laborantentekort 
en - door inzage in de 'Adviesnotitie arbeidsmarktproblematiek 
bevolkingsonderzoek borstkanker: verlate uitnodigingen' - ook over de 
geprognosticeerde impact bij langere uitnodigingsintervallen van circa 40 á 50 
minder voorkomen sterfgevallen jaarlijks voor meerdere jaren. In de raadpleging 
in de zomer door het RIVM - in het kader van tweede golf coronamaatregelen 
binnen het bevolkingsonderzoek borstkanker - heeft de BVN ten aanzien van 
draagvlak voor een mogelijke verlenging van het uitnodigingsinterval naar 3 jaar 
de score 'middel' toebedeeld. En in een kennismakingsoverleg op 7 juli heb ik met 
mevrouw Guerrero de stand van zaken rondom de arbeidsproblematiek en de 
heropstart van het bevolkingsonderzoek kunnen bespreken. 
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Het KWF is het afgelopen jaar via de RIVM-werkgroep Communicatie uitgebreid op 
de hoogte gehouden van de vertraging in het programma: over de tijdelijke 
stopzetting, over de heropstart en over de ervaren terughoudendheid van 
vrouwen voor deelname vanwege corona. Ik ben daarom ook zeer content dat het 
KWF in afstemming met het RIVM heeft opgetreden in een persitem op Radio 1 in 
de uitzending Stax & Toine, waarbij zij de boodschap uitdroeg dat het veilig was 
om weer mee te doen aan het bevolkingsonderzoek. 

Ik ben niet lichtvaardig gekomen tot het verlengen van de screeningsinterval. Ik 
heb het RIVM alle mogelijke opties laten bekijken; het RIVM heeft deze door het 
Erasmus MC op de consequenties laten doorberekenen. De verlenging schept 
ruimte om de capaciteit zo gelijkwaardig mogelijk over het land te verdelen. 
Daarnaast kan hiermee capaciteit vrij worden gemaakt om extra laboranten op te 
leiden, zodat op de langere termijn de capaciteit kan worden geborgd. 

Het is heel begrijpelijk dat op de verlenging van het interval door velen met 
bezorgdheid is gereageerd. Anderzijds zijn naar aanleiding van een uitzending 
door EenVandaag telefonische meldingen binnengekomen bij het RIVM en de 
screeningsorganisaties van mensen die interesse hebben voor het vak van 
screeningslaborant. De toestroom naar de opleidingen stemt hoopvol. In 2021 
staan twee klassen gepland van ieder 23 deelnemers voor de tweejarige opleiding 
tot screeningslaborant. Door de screeningsorganisaties wordt bekeken of dit 
voldoende is om eind 2023 het personeelsbestand weer op sterkte te hebben. 
Tevens gaat het RIVM bij de ziekenhuizen na of daar nog eventueel capaciteit 
vrijgemaakt kan worden om in te zetten voor het bevolkingsonderzoek. 

In de tussentijd laat ik de Gezondheidsraad uitzoeken welke mogelijkheden er zijn 
voor een optimalisatie van het bevolkingsonderzoek, zodat zo mogelijk een deel 
van de verloren gezondheidswinst op de langere termijn kan worden terug 
gewonnen. Ik maak daarbij graag gebruik van uw aanbod en zal in mijn verzoek 
aan de Gezondheidsraad opnemen om bij het tot stand brengen van het advies 
ook patiëntenvertegenwoordigers en maatschappelijke organisaties die zich 
richten op het bestrijden van kanker te horen. Het biedt u de gelegenheid de 
suggesties in te brengen die u in uw brief doet ter verbetering van het bevolkings-
onderzoek borstkanker. 

Als u hierover nog in gesprek wilt, ben ik daartoe uiteraard bereid. 

Hoogachtend, 

de staatssecre .ris van Volksgezondheid, 
Welzijn en ...rt, 

Kenmerk 
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