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Geachte staatssecretaris Knops,
Stelt u zich eens voor: een vrouw met borstkanker heeft geen haar meer door
chemotherapie. Ze heeft een nieuw paspoort nodig. Zij meldt zich bij Burgerzaken in haar
woonplaats. De pasfoto waarop ze nog met een bos krullen staat, wordt afgekeurd. Omdat
ze kaal is, wordt ze verzocht terug te komen met een goed gelijkende, recente foto. U
begrijpt vast dat dit schrikken is voor haar. Niet alleen is het een onverwachte en
vervelende confrontatie met de gevolgen van kanker, ze zal er nog tien jaar lang aan
worden herinnerd. Elke keer als ze haar paspoort laat zien, zal ze moeten uitleggen dat ze
kaal was vanwege chemotherapie.
Dit verhaal werd bij ons onder de aandacht gebracht door een lid van
Borstkankervereniging Nederland, die het zo schrijnend vond, dat zij er aandacht voor
vroeg. Uit onze achterban kregen we nog veel meer reacties, vooral van vrouwen die
hetzelfde was overkomen. Er waren echter ook vrouwen die het geluk hadden dat ze een
begripvolle ambtenaar troffen die genoegen nam met een iets oudere foto. Én van vrouwen
die er -voorgaand aan chemotherapie- in het ziekenhuis op attent waren gemaakt. Deze
vrouwen, van wie het reisdocument of rijbewijs bijna verliep, konden hierdoor een nieuw
exemplaar aanvragen vóórdat zij hun haar verloren door chemotherapie.
Verschillende media pikten het onderwerp op. Elke keer treffen de reacties van mensen die
hiermee te maken hebben ons. Nú vinden wij het noodzakelijk om uw hulp in te roepen.
Want dit probleem treft niet alleen vrouwen met borstkanker, maar alle mannen, vrouwen
en kinderen die hun haar verliezen als gevolg van de behandeling van kanker. Jaarlijks
krijgen 116.000 mensen kanker. Circa een derde van hen krijgt chemotherapie.
Wat is er aan de hand?
(Ex-)kankerpatiënten moeten door die ene foto tien jaar lang bij elke grens vertellen dat zij
kanker hadden.

Zij zouden een paspoort voor één jaar kunnen aanvragen, maar moeten daardoor extra
kosten maken.
Zij kunnen een pasfoto laten maken met een goedgelijkende pruik. Als zij deze niet hebben,
zullen zij er eentje moeten aanschaffen, waardoor zij extra kosten moeten maken.
Zij kunnen een paspoort aanvragen dat één jaar geldig is, met een recente foto waarop zij
een muts dragen. Dit is toegestaan op medische gronden. Dan moet er echter na een jaar
opnieuw een paspoort worden aangevraagd en betaald. Ook in dit geval: extra kosten.
Wat vragen wij u?
Wij vragen u uw ambtenaren aan de loketten van Burgerzaken te verzoeken humaan te zijn
en foto’s toe te staan waarop (ex-)kankerpatiënten nog haar hebben. Én een procedure af
te spreken waarin dit geborgd is. Dit bespaart onnodig leed en geld. Als dit niet mogelijk
zou zijn, zouden de kosten voor een nieuw paspoort na een jaar – als het haar weer terug
is – vergoed moeten worden. Dit kan op basis van een medische verklaring.
Wij vragen u deze kwestie onder de aandacht te brengen van zorgverleners, zodat zij hun
patiënten hierop kunnen wijzen. Kankerpatiënten die op korte termijn een reisdocument of
rijbewijs nodig hebben, kunnen dat dan aanvragen voordat zij hun haar verliezen door de
behandeling van kanker.
Wij vragen u ons te helpen deze informatie te verspreiden, zodat zoveel mogelijk mannen,
vrouwen en kinderen met kanker ervan op de hoogte zijn en tijdig actie kunnen
ondernemen.
Graag gaan wij met u in gesprek over deze problematiek en zien uw uitnodiging tegemoet.

Met vriendelijke groet,

Hans van Laarhoven, directeur Borstkankervereniging Nederland (BVN)

