Postbus 8065 | 3503 RB Utrecht
Telefoon (030) 291 72 22
info@borstkanker.nl

| www.borstkanker.nl

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
T.a.v. Zijne excellentie de heer P. Blokhuis, Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Postbus 20350
2500 EJ DEN HAAG

Utrecht, 27 mei 2020
Kenmerk: MBW202087

Hooggeachte heer Blokhuis,
Borstkankervereniging Nederland vertegenwoordigt borstkankerpatiënten en mensen met erfelijke aanleg
voor onder meer borstkanker. Met deze brief delen wij met u onze bezorgdheid over het opstarten van
het bevolkingsonderzoek borstkanker, medio juni. Er zijn een aantal dringende knelpunten waar wij
namens onze achterban aandacht voor vragen. Graag komen wij hierover direct met u in gesprek.
Dalend aantal diagnoses
Op 16 maart werd het Bevolkingsonderzoek Borstkanker stopgezet. Een logisch gevolg van de
intelligente lockdown. Met dank aan en in goed overleg met het Integraal Kankercentrum Nederland
(IKNL) monitoren wij wekelijks de gevolgen van het beëindigen van het bevolkingsonderzoek. We
schrikken van wat we zien. Het aantal diagnoses borstkanker is flink gedaald. Dit ziet u in de volgende
tabel:
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De daling wordt veroorzaakt doordat minder vrouwen met klachten naar de huisarts gaan, huisartsen
minder doorverwijzen en zeker ook door het wegvallen van het bevolkingsonderzoek. De inschatting is
dat op dit moment (eind mei) er circa 1.000 tot 1.500 vrouwen uit de doelgroep van het
bevolkingsonderzoek rondlopen met een (voorstadium van) borstkanker en hier geen weet van hebben.
Met name bij vrouwen met invasieve borstkanker (circa 20 procent), kan dit een groot gevaar voor hun
gezondheid opleveren.
Onduidelijkheid over opstarten bevolkingsonderzoek borstkanker
Op 11 mei jl. kondigde u aan dat medio juni het bevolkingsonderzoek borstkanker weer wordt opgestart.
Op dit moment is daarover veel onduidelijk; Als dit in etappes gaat, wie dan wel en wie niet? Is er een
goede planning, zijn huisartsen voldoende geïnformeerd, zijn ziekenhuizen logistiek voldoende
voorbereid en hoe wordt dit naar de doelgroep gecommuniceerd? Door de betrokkenheid van veel
partijen is het opstarten een complex proces, waarvan we begrijpen dat dit een lange tijd zou kunnen
duren voordat het weer optimaal plaatsvindt.
Het stopzetten van het bevolkingsonderzoek borstkanker gaf heel veel onrust onder onze achterban. Het
bericht over het opstarten zonder meer inzicht in de wijze waarop de afwegingen plaatsvinden, nog meer.
Druk op mammapoli’s
Een ander punt van zorg is dat er een groep mensen met borstkanker op behandeling wacht, omdat deze
door de COVID-crisis is uitgesteld of in een andere volgorde plaatsvindt. Als het bevolkingsonderzoek
half juni start, volgt er een inhaalslag en zal het aantal diagnoses in rap tempo toenemen. Wij voorzien
dat dit een enorme druk geeft op de mammapoli’s, die lang niet overal op volle sterkte zijn. Het gevolg
hiervan is dat vrouwen die dringend borstkankerzorg nodig hebben, bijvoorbeeld door een agressieve
soort borstkanker, te lang moeten wachten, wat serieus risico oplevert voor hun gezondheid. Ook geeft
het veel onrust en angst bij de mensen die op de wachtlijst staan voor diagnose en behandeling.
Oplossingen
Wij pleiten voor zorgvuldige uitwerking van de opstart van het bevolkingsonderzoek, omdat de
borstkankerzorg anders zal verstoppen. Met lange wachttijden, ongeruste patiënten en
gezondheidsrisico’s tot gevolg.
Daarnaast vragen wij om goede communicatie over de planning en plaatsen waar het
bevolkingsonderzoek borstkanker al start, zodat vrouwen die op een oproep wachten goed weten waar zij
aan toe zijn.
Opstart van het bevolkingsonderzoek borstkanker vraagt ook dat voor huisartsen dagelijks actuele
informatie beschikbaar is over naar welk centrum met voldoende capaciteit zij hun patiënten met
(mogelijke) borstkanker kunnen doorverwijzen.
De mogelijkheid om alternatieven in te zetten om een snellere opstart te kunnen verwezenlijken, vinden
wij essentieel. We missen het gevoel van urgentie omdat er tot op heden niet gesproken is over mogelijk
andere betrouwbare screeningsmethoden of het landelijk anders organiseren van de screening.
Bijvoorbeeld door landelijk strategisch gelegen faciliteiten met mogelijkheden tot screenen en directe
diagnostisering in te zetten.
Awareness campagne
Tenslotte zouden wij graag zien dat er een grootschalige awareness campagne wordt opgestart, zodat
vrouwen zoveel mogelijk bij elk signaal van borstkanker – hoe klein ook – voldoende kennis hebben om
direct actie te kunnen ondernemen. Daarbij is het noodzakelijk dat zij direct terecht kunnen voor nader
onderzoek. BVN heeft hiervoor een valide instrument dat wij graag ter beschikking stellen:
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Wij hopen dat u in uw besluitvorming de knelpunten en oplossingen die wij in deze brief voor het voetlicht
brengen, wilt meewegen. Graag gaan wij met u in gesprek over deze problematiek en zien uw uitnodiging
tegemoet.

Met vriendelijke groet,

Cristina Guerrero Paez
Directeur Borstkankervereniging Nederland
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