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MOTIE 2021-07-16b
Onderwerp: Eerdere borstkankerdiagnose voor 40 vrouwen in onze gemeente
De raad van de gemeente Noordoostpolder, in vergadering bijeen d.d. 5 juli 2021
gehoord de beraadslagingen,
overwegende dat
1. in Nederland 1 op de 7 vrouwen borstkanker krijgt. Het bevolkingsonderzoek is bedoeld om
borstkanker zo vroeg mogelijk te ontdekken. De kans op een succesvolle behandeling is dan
groter. Ook is vaak een minder ingrijpende behandeling nodig.
2. dat ongeveer 1 miljoen vrouwen vanaf vijftig jaar in Nederland van deze voorziening gebruik
maken, en in Noordoostpolder het opkomstpercentage voor het onderzoek ca. 80% bedraagt;
3. dat de staatssecretaris voor volksgezondheid heeft besloten de tijdsinterval voor het periodiek
borstonderzoek voor vrouwen tijdelijk te verlengen van tweejaarlijks naar driejaarlijks;
4. dat als reden hiervoor is vermeld dat gedurende een groot deel van de periode van onze
Perspectiefnota (2022-2025) niet mogelijk is landelijk consequent aan de termijn van twee jaar te
kunnen voldoen;
5. in onze gemeente preventie het onderliggend beleidsuitgangspunt is onder het programma
Krachtig Noordoostpolder in de Perspectiefnota en Begroting 2022-2025;
6. dat in Noordoostpolder door dit landelijke beleid (berekend op basis van incidentiegegevens 2020
en 2019) 40 vrouwen een jaar later hun diagnose zullen krijgen,
van mening dat
1. dat het hier weliswaar gaat om landelijk beleid, maar dat ook de gemeenteraad als
volksvertegenwoordiging op het terrein van volksgezondheid een belangrijke politieke
signaalfunctie heeft;
2. dat deze maatregel op korte en langere termijn leidt tot een verslechtering van deze uiterst
belangrijke preventieve voorziening;
spreekt uit
1. dat de genomen maatregel ongewenst en onverantwoord is en moet worden gestopt in het licht
van ons gemeentelijk beleidsuitgangspunt van preventie (in programma 6
Perspectiefnota/begroting);
2. er bij de staatssecretaris, door toezending van deze motie, op aan te dringen dat hij zijn
maatregel intrekt en er alles aan doet om te realiseren dat de tweejarentermijn zo consequent
mogelijk wordt toegepast;
verzoekt de griffie
deze motie toe te sturen aan de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en
de vaste Kamercommissie voor VWS
en gaat over tot de orde van de dag.
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