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Datum: 14 september 2021    Plaats: Teams 
 
Aanwezig:  
Namens Bevolkingsonderzoek Nederland: 

- Voorzitter raad bestuur: [naam]  
- Manager communicatie: [naam] 
- [naam] 

   
Namens Inwonersbelangen:  

- Jan-Hubert van Rensen 
- Jeanet de Mari 
- Helaas kon fractievoorzitter van Inwonersbelangen Hendrie van Assem niet aanwezig zijn 

aangezien er een ingelaste vergadering is vanwege het parkeerbeleid. 

[voorzitter raad bestuur] geeft aan dankbaar te zijn voor de brieven die Inwonersbelangen heeft 
gestuurd. 
VWS is degene die eigenaar is van de bevolkingsonderzoeken, via een wet en via 
subsidievoorwaarden worden die voorgezet naar het RIVM. Het RIVM is in die zin de uitvoerende 
organisatie en bepaalt de regels. Het RIVM zoekt daarvoor een uitvoerder. Vanaf dag één is dat het 
centrum voor bevolkingsonderzoek geweest en daarnaast op dit moment nog vijf verschillende 
bedrijven. We zijn een private onderneming. We houden ons aan de subsidievoorwaarden. Een van 
deze voorwaarden is dat we iedere twee jaar vrouwen van de leeftijd 50 tot 75 jaar screenen op 
borstkanker. 
Ook wij hebben helaas te maken met de arbeidskrapte en daarom hebben we vorig jaar al 
aangegeven dat we dit niet haalden. Dit zagen we al in 2017 aankomen, toen zijn we ook gestart met 
een interne opleiding om te zorgen dat de ambulante functie vervuld wordt. Helaas kregen we te 
maken met Covid-19. We hebben drie maanden geheel stil gelegen. Dat heeft ons als samenleving 
enorm veel gekost. Met dat stilleggen hebben we vorig jaar december de achterstand die we hebben 
opgelopen door de arbeidsmarktkrapte niet kunnen inlopen. In januari 2023 lopen we de 
achterstand in en januari 2024 wordt iedere vrouw weer om de 2 jaar gescreend. 
Aanvullend hierop geeft [naam] aan dat er met de anderhalve meter ook een beperkt aantal mensen 
in de unit konden worden toelaten. De achterstand is hierdoor ook opgelopen, maar we hebben dit 
weten te beperken. 
We hebben een kleine zestig van deze mobile units in Nederland en elke unit bedient in feite een 
bepaald werkgebied en die komt ergens in de gemeente op een standplaats te staan. In grote steden 
hebben we vaste units. 
 
Inwonersbelangen vraagt of in januari 2024 de volledige achterstand is ingelopen. Komt dus vanaf 
dat moment de unit in de gemeente Woerden te staan? [Naam] meldt dat dit zeker de intentie is. 
Ook kijken we naar de interventie, want dat is altijd leidend. Want hoe langer je wacht, hoe groter de 
kans is dat een tumor ontstaat.  
 
Inwonersbelangen vraagt waarom de zorgunit in Harmelen wel is gekomen en waarom de inwoners 
van Woerden daar niet terecht konden. 
Dat is een afweging. We bekijken in dit geval de intervaltermijnen van de cliënten wanneer zij voor 
het laatst gescreend zijn. Op basis van het postcodegebied wordt gekeken waar het teveel oploopt 
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en of er een andere standplaats gekozen moet worden. Daarbij wordt ook gekeken naar de afstand 
die mensen moeten reizen (is dat redelijkerwijs te doen voor deze mensen?). 
 
Inwonersbelangen meldt dat we ook meldingen krijgen van inwoners uit Zegveld (gemeente 
Woerden) die moeilijk ter been zijn en een oproep kregen om naar Hoog Catharijne (Utrecht) te 
gaan. Dat zagen ze niet zitten en vervolgens kregen deze mensen te horen dat zij ook wel naar 
Maartensdijk konden gaan. Dat is nog verder. We begrijpen dit dan even niet. Er zijn heel veel 
mensen die minder mobiel zijn. 
  
Kan geen gebruik gemaakt worden van het St. Antonius Ziekenhuis in Woerden? 
[Voorzitter raad van bestuur] geeft aan dat ze dat hebben uitgezocht, maar om dat te doen zijn we 
ander half jaar verder. Het moet aanbesteed worden, omdat het boven de Europese norm gaat en 
het kost zo`n half miljoen om een unit daar neer te zetten en het ziekenhuis heeft ook geen 
personeel. We proberen wel personeel uit het ziekenhuis in onze units te krijgen om een betere 
omloopsnelheid te krijgen. En we zijn ook bij het ziekenhuis geweest en het RIVM heeft een nee 
gekregen.  Het lag niet aan de gemeente Woerden (vergunning). 
  
Inwonersbelangen vraagt of het mogelijk is om in het geval van significant grote aantallen die niet 
geweest zijn een veegactie te organiseren. 
[Naam] meldt dat mochten het inderdaad zulke grote aantallen zijn ze kunnen kijken of er nog een 
extra herinnering gestuurd kan worden. Mogelijk is dat er door Covid-19 minder mensen dan 
gebruikelijk zijn gekomen. 
 
Inwonersbelangen vraagt of het beleid is om zo zorg zo dichtbij mogelijk te organiseren. Dat is 
absoluut waar meldt [voorzitter raad van bestuur]. Dat is VWS beleid, bereikbare zorg. 
 
Afgesproken wordt om in februari 2022 nog contact te hebben waarbij Inwonersbelangen de vraag 
stelt of er significant minder vrouwen deelgenomen hebben aan het bevolkingsonderzoek. Indien dat 
het geval is, dan ook het verzoek of er een herstelactie mogelijk is. 
 
 
Jan-Hubert van Rensen en Jeanet de Mari, Inwonersbelangen. 
 
 


