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BETREFT

Afdoening toezeggingen T21-72 en M21-64 (Borstkankeronderzoek) en
T21-85 (Coronavaccinatie gezonde kinderen)
Geachte raads- en commissieleden,
Met deze brief willen wij u informeren over stand van zaken van de toezegging T21-72
(borstkankeronderzoek) en T21-85(coronavaccinatie gezonde kinderen).
1. Toezegging T21-72: Borstkankeronderzoek
Op 2 juni 2021 is in de raadsvergadering de volgende toezegging gedaan:
• Wethouder Walters zegt toe de strekking van motie M21/64 (borstkankeronderzoek vrouwen
belangrijk preventief middel) onder de aandacht te brengen van de regionale huisartsen en het
resultaat hiervan terug te koppelen via een raadinformatiebrief (T21/72)
Resultaat
We hebben contact opgenomen met de regionale huisartsen via de RHOGO en de strekking van de motie
bij hen onder de aandacht gebracht. De RHOGO is de brancheorganisatie voor huisartsen gevestigd in de
regio Gooi en Vechtstreek. Zij gaven aan dat op landelijk politiek niveau is besloten de
uitnodigingsinterval van het bevolkingsonderzoek borstkanker te verlengen naar 3 jaar.
Bevolkingsonderzoek Nederland is verantwoordelijk om de vrouwen, van wie het uitnodigingsinterval
verlengd is, te informeren over het genomen besluit. Deze organisatie heeft dat inmiddels ook gedaan
door hen een brief te sturen. Op http://www.thuisarts.nl/borstkanker kunnen de vrouwen zelf lezen wat
de symptomen zijn, zodat ze indien nodig eerder naar de huisarts kunnen gaan als ze zich zorgen maken.
Wij beschouwen hiermee zowel motie 21/64 en toezegging T21-72 als afgedaan.

2. Toezegging T21-85: Coronavaccinatie gezonde kinderen
Op 6 juli 2021 is in de raadsvergadering de volgende toezegging gedaan:
• Wethouder Walters zegt toe de brief van Regenboogteam inzake advies en debat over
coronavaccinatie gezonde kinderen te bespreken met de GGD en dat zij de raad hierover schriftelijk
zal informeren (T21/85)
Resultaat
Naar aanleiding van de toezegging is contact opgenomen met de GGD Gooi en Vechtstreek. Zij vaccineert
volgens de vaccinatiestrategie die bepaald is door het ministerie van VWS. De GGD Gooi en Vechtstreek
adviseert kinderen (12+) altijd in overleg met ouders en goed geïnformeerd de beslissing te maken om
wel/niet te vaccineren.
Op de vaccinatielocatie in Hilversum bestaat tevens de mogelijkheid om zonder afspraak in gesprek te
gaan met een arts om de zorgen met betrekking tot de coronavaccinatie te bespreken.
Deze mogelijkheid tot een gesprek staat ook vermeld op de website van de GGD Gooi en Vechtstreek.
Wij beschouwen hiermee de toezegging T21-85 als afgedaan.
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