
Afzender: Gemeente Dinkelland 
Aan: alle gemeenteraden 
Datum: 1 april 2021 

Aan de gemeenteraad van uw gemeente, 

De gemeenteraad van Dinkelland heeft in haar vergadering bijeen op 15 december 2020 een motie 
aangenomen inzake ‘Borstonderzoek vrouwen’. 

De motie betreft het besluit van de staatssecretaris P. 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 Dinkelland vindt de genomen maatregel onwenselijk en onverantwoord. 
Daarnaast wil de gemeenteraad de screeningsleeftijd 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 is zijn de leden van de 
Tweede Kamer geïnformeerd over deze actie. 

Met vriendelijke groeten, 

Arja ten Thije 
Beleidsadviseur Sociaal Domein | Team maatschappelijke voorzieningen en zorg 
Noaberkracht Dinkelland Tubbergen 

Tel: 06 – 30393584 
Aanwezig: maandag t/m donderdag 

De gemeenten Dinkelland en Tubbergen werken samen om inwoners nog beter van dienst te kunnen zijn. 
Dit doen zij onder de naam Noaberkracht. 

Z.168399 / D.1160449





Geachte staatssecretaris Blokhuis, 

De gemeenteraad van Dinkelland heeft in haar vergadering bijeen op 15 december 2020 een motie 
aangenomen inzake ‘Borstonderzoek vrouwen’. 

De motie betreft uw besluit om het periodieke screeningsonderzoek borstkanker van twee jaar tijdelijk 
te verlengen naar een driejaarlijks onderzoek. 

De reden die u geeft is het een tekort aan personeel. Door het coronavirus is de vertraging in het 
uitnodigen nog verder opgelopen. 
U 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 Dinkelland vindt de genomen maatregel onwenselijk en onverantwoord. 
Daarnaast wil de gemeenteraad de screeningsleeftijd verlagen van 50 jaar naar 35 jaar. Om die 
redenen wil de gemeenteraad van Dinkelland erbij u op aandringen om de maatregel zo spoedig 
mogelijk terug te draaien. 
Door middel van dit schrijven roepen wij tevens de gemeenteraden in Nederland en de leden van 
Tweede Kamer op deze motie mede te onderschrijven en dit aan u kenbaar te maken. De motie wordt 
u hierbij als bijlage aangeboden. 

Met de meeste hoogachting, 

Burgemeester Joosten            Mr. R. Huitema 



Aan de leden van de vaste Kamercommissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport van de Tweede 
Kamer der Staten Generaal, 

De gemeenteraad van Dinkelland heeft in haar vergadering bijeen op 15 december 2020 een motie 
aangenomen inzake ‘Borstonderzoek vrouwen’. 

De motie betreft het besluit van de staatssecretaris P. 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 Dinkelland vindt de genomen maatregel onwenselijk en onverantwoord. 
Daarnaast wil de gemeenteraad de screeningsleeftijd verlagen van 50 jaar naar 35 jaar. Om die 
redenen wil de gemeenteraad van Dinkelland u en de lagere overheden via een oproep bij de 
staatssecretaris erop aandringen de maatregel zo spoedig mogelijk terug te draaien. 
Door middel van dit schrijven roepen wij u op kennis te nemen van deze motie -die wij als bijlage 
hebben toegevoegd- mede te onderschrijven en dit kenbaar te maken aan de staatssecretaris. 




