
 

 

Van: Averdieck-Hoeckx, Godelief   
Verzonden: donderdag 23 september 2021 13:42 
Onderwerp: aangenomen motie Borstonderzoek elke 2 jaar, gemeente Woensdrecht 
 
Geachte dames en heren, 
 
Op donderdag 16 september jl. heeft de gemeenteraad van Woensdrecht de motie ‘Borstonderzoek 
elke 2 jaar’ aangenomen. 
 
De motie betreft het besluit van de staatssecretaris Blokhuis om het periodieke screeningsonderzoek 
borstkanker van twee jaar tijdelijk te verlengen naar een driejaarlijks onderzoek. De reden die de 
staatssecretaris hiervoor geeft is het een tekort aan personeel. Door het coronavirus is de vertraging 
in het uitnodigen nog verder opgelopen. 
De staatssecretaris geeft aan dat het een tijdelijke maatregel betreft. Door het opleiden van nieuwe 
medewerkers en het einde van de coronacrisis, hoopt men de cliënten zo spoedig mogelijk weer elke 
twee jaar uit te kunnen nodigen. 
 
De gemeenteraad van Steenbergen vindt de genomen maatregel onwenselijk en onverantwoord. 
Daarnaast wil de gemeenteraad de screeningsleefijd verlagen van 50 jaar naar 35 jaar. Om die 
redenen wil de gemeenteraad via een oproep aan de lagere overheden, bij de staatssecretaris 
aandringen om de maatregel zo spoedig mogelijk terug te draaien. 
 
Door middel van dit schrijven roepen wij de gemeenteraden in Nederland op deze bijgevoegde motie 
mede te onderschrijven en dit kenbaar te maken aan de staatssecretaris. Ook zijn de leden van de 
Tweede Kamer geïnformeerd over deze actie. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Godelief Averdieck-Hoeckx │griffiemedewerker 
Gemeente Woensdrecht │Huijbergseweg 3 │ 4631 GC Hoogerheide │ Postbus 24 │4630 AA 
Hoogerheide 

 

 
 
De informatie in dit bericht is persoonlijk en uitsluitend bedoeld voor geadresseerde(n) zoals aangegeven in de aanhef van dit bericht. 
Dit bericht en/of de daarbij behorende bijlagen kunnen vertrouwelijke informatie bevatten en dienen als zodanig te worden behandeld. 
Indien u niet de geadresseerde bent van dit bericht dan verzoeken wij u dit bericht te retourneren aan de gemeente Woensdrecht, onder 
vermelding van de mededeling dat u niet de geadresseerde bent. 
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