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Geachte mevrouw La Rose, 

Op 21 juli 2021 stelde u de staatssecretaris van VWS en de minister voor MZS per 
brief een aantal vragen rond de voortgang van de inspanningen om het 
screeningsinterval voor het bevolkingsonderzoek borstkanker terug te brengen 
naar 2 jaar. Ten eerste wil ik, mede namens de staatssecretaris van VWS, mijn 
waardering uitspreken voor de aandacht en belangstelling die u hiermee toont 
voor het bevolkingsonderzoek borstkanker. Daarbij wil ik benadrukken dat VWS, 
net als u, er sterk aan hecht dat de 2 miljoen vrouwen die deelnemen aan het 
bevolkingsonderzoek zo snel mogelijk weer om de 2 jaar terecht kunnen voor 
screening. De screeningsorganisatie BVO NL en het RIVM Centrum voor 
Bevolkingsonderzoek delen deze urgentie. Alle betrokkenen zetten zich sterk in 
om het doel om uiterlijk vanaf begin 2024 weer terug te kunnen naar een interval 
van 2 jaar te bereiken, te behalen. Hieronder geef ik voor elk van de door u 
benoemde thema’s antwoord op uw vragen. Ik sluit af met een voorstel voor hoe 
u in de komende periode geïnformeerd kunt worden over de verdere 
ontwikkelingen.  
 
Maatregelen gericht op opleiding, arbeidsmarkt en -voorwaarden 
Het op maat aanbieden van de opleiding gebeurt op diverse manieren. Op dit 
moment wordt er met behulp van een Quickscan vastgesteld in hoeverre ervaren 
MBB’ers (Medisch Beeldvormend en Bestralingsdeskundigen) uit het ziekenhuis 
voldoen aan de eisen die in de screening worden gesteld. De opleiding wordt hier 
vervolgens op aangepast (dus ‘op maat’ en verkort) indien blijkt dat de 
betreffende kandidaat reeds aan bepaalde eisen voldoet. Zoals in de adviesnotitie 
van het RIVM ‘Arbeidsmarktproblematiek in het bevolkingsonderzoek borstkanker; 
verlate uitnodigingen’ is opgenomen, is er daarnaast gewerkt aan 
functiedifferentiatie. Naast MBB’ers zijn nu ook de functiegroepen MB’er 
(screeningsassistent) en mammolaborant toegevoegd. De opleiding MB’er in de 
screening duurt ongeveer 5-6 maanden. Na afronding van de opleiding hebben 
MB’ers beperktere bevoegdheden dan de screeningslaboranten en doen hun werk 
onder supervisie van een MBB’er of een afgestudeerde mammolaborant. De 
inservice-opleiding tot mammolaborant duurt ongeveer 2 jaar. Na afronding van 
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deze opleiding zijn mammolaboranten bevoegd om, net zoals de MBB’er in de 
screening, alle voorkomende werkzaamheden te verrichten. 
 
Het onderzoek naar de salariëring van MBB’ers is nog voor het uitbreken van de 
COVID-19 pandemie uitgevoerd. Door de verschillen in uitoefening van de functie 
is de vergelijking niet volledig te maken. Mede naar aanleiding van het onderzoek 
is een arbeidsmarkttoeslag toegekend waarmee de beloning nu beter aansluit bij 
de ziekenhuizen. Aanvullend kan worden opgemerkt dat bij de overweging om in 
een ziekenhuis of in de screening te werken in de praktijk het beloningsaspect niet 
altijd de beslissende overweging is. Er zijn diverse verschillen tussen werken in 
een ziekenhuis of in de screening en MBB’ers maken individueel de afweging wat 
hen het meest aanspreekt. 
 
Over de gehele organisatie was het ziekteverzuim in de 1e helft van 2021 ca. 
5,5%. Dat is niet hoger dan in de zorg gebruikelijk is. Dat neemt niet weg dat er 
aandacht is voor het beperken van het ziekteverzuim. Daarbij worden specifiek 
gerichte acties uitgezet in de regionale gebieden of afdelingen waar het verzuim 
bovengemiddeld is. Doel is om preventief met ziekteverzuim om te gaan 
bijvoorbeeld door het uitvoeren van een Vitaliteitsscan. COVID-19 en het 
bijbehorende test- en quarantaine beleid heeft impact op het verzuimcijfer 
waardoor de cijfers wat vertekend kunnen zijn. 
 
BVO NL heeft een landelijk wervingsplan opgesteld en geïmplementeerd in 
samenwerking met een arbeidsmarktdeskundige en een recruiter. Binnen de 
borstkankerscreening is het (intern) opleiden van personeel dé manier om de 
tekorten terug te dringen. De inservice-opleiding tot mammolaborant is een 
belangrijke bron van instroom van medewerkers voor de borstkankerscreening.  
 
De insteek van de nieuwe campagne is duidelijk: BVO NL zoekt nieuwe collega's 
voor de borstkankerscreening, 114 fte in de periode tot begin 2024. Primair richt 
BVO NL zich met deze campagne op de werving van opleidingskandidaten voor de 
opleiding tot mammolaborant. Secundair op het werven van reeds opgeleide 
kandidaten, de MBB’er. Deze campagne heeft een enorm bereik met 
honderdduizenden bezoekers op de website en via facebook met uiteindelijk meer 
dan 500 sollicitanten tot gevolg.  
 
De opleiding tot mammolaborant is op dit moment volledig gevuld. Ze zijn 
verdeeld over vier klassen, waarvan de eerste klas in september 2019 is 
begonnen en de tweede in september 2020. In september 2021 (klas reeds 
gevuld) en februari 2022 starten er nieuwe studenten met de opleiding tot 
mammolaborant. Daarnaast is er een aantal nieuwe MBB’ers in de screening 
gestart. Kortom, de werving is succesvol want het lukt om de beschikbare 
opleidingsplekken maximaal te vullen voor de interne opleiding. Daarbij geldt dat 
er een maximum zit aan het aantal opleidingsplekken dat te realiseren is binnen 
het bevolkingsonderzoek. Dat is de reden dat het werven en opleiden van nieuwe 
medewerkers over enkele jaren verspreid moet gebeuren en dat het tot begin 
2024 duurt voordat de formatie op sterkte is. 
 
Door het RIVM is nagegaan welke mogelijkheden er zijn om mammografieën door 
ziekenhuispersoneel te laten verrichten. Diverse ziekenhuizen hebben hiervoor een 
aanbod gedaan, hetgeen heel positief is. Over het algemeen gaat dit aanbod over 
beperkte aantallen aangezien de ziekenhuizen zelf ook te maken hebben met 
krapte en levert dit een relatief kleine bijdrage aan het oplossen van het 



 

Kenmerk 
3247046-1013216-PG a 

 

Pagina 3 van 4 

probleem. Samenwerking met ziekenhuizen is daarnaast ook actueel in het licht 
van nieuwe inzichten rond de screening van vrouwen met zeer dicht borstweefsel. 
De komende jaren zal onderzoek plaatsvinden naar alternatieve 
screeningsmogelijkheden voor deze vrouwen ten opzichte van de reguliere 
mammografie. Dit zal ook samenwerking met de ziekenhuizen vergen. Het RIVM 
staat dan ook in nauw contact met de ziekenhuizen om deze ontwikkelingen 
samen goed op te pakken.  
 
Maatregelen gericht op planning en uitnodigingsbeleid 
De insteek van het wegwerken van extreme uitnodigingsintervallen was het 
gelijkmatig verdelen van het aanbod in Nederland. Bij standplaatsen met een 
relatief hoog interval is dit teruggedrongen door capaciteit in te zetten vanuit 
standplaatsen met een relatief laag interval. Hiermee is het gelukt om de grootste 
uitschieters weg te werken, hetgeen een positieve impact heeft op de 
gezondheidswinst die met de screening wordt behaald. In 2021 zitten we op een 
gemiddeld interval van 32 maanden. Op dit moment zijn er geen excessen boven 
de 36 maanden. 
 
U vraagt of het de screeningsorganisatie is gelukt om te komen tot een landelijke 
integrale planning en of extra mobiele screeningscapaciteit is aangetrokken. Het is 
BVO NL gelukt te komen tot een centrale regie op planning en landelijk beleid. Er 
is een intensieve samenwerking tussen de regio’s ten behoeve van de 
capaciteitsverdeling in het land. Daarnaast wordt er tussen de regio’s personeel en 
materieel uitgewisseld. Ook is er geïnvesteerd in het verkrijgen van voldoende 
onderzoekscapaciteit. Daarmee is er één mobiele screeningsunit vrijgespeeld die 
flexibel ingezet kan worden in diverse regio’s. Met deze inzet is het gelukt om de 
gemiddelde screeningsinterval te beperken tot 32 maanden, substantieel minder 
dan de 36 maanden (3 jaar) die de screeningsorganisatie tijdelijk als maximum is 
geboden om ruimte vrij te spelen voor het opleiden van nieuwe medewerkers. Dit 
heeft een positieve impact op het aantal minder voorkomen sterfgevallen. In de 
adviesnotitie van het RIVM is ooit uitgegaan van circa 60 minder voorkomen 
sterfgevallen per jaar, op basis van de toenmalige prognoses van de ontwikkeling 
van het screeningsinterval. Door te sturen op het weghalen van uitschieters in het 
screeningsinterval en de inzet om eerder terug te gaan naar screenen om de 2 
jaar is deze impact met ongeveer de helft teruggedrongen. Dat is positief, en het 
RIVM zal dit blijven monitoren.  
 
In verband met COVID-19 wordt er op dit moment enkel gewerkt met open 
uitnodigingen. Hierdoor kan de volledige dagcapaciteit benut worden en zijn er 
nauwelijks ‘no-shows’. Vrouwen krijgen daarnaast meer handelingsperspectieven 
aangereikt. Ze kunnen o.a. op verschillende plekken deelnemen aan de screening. 
Daarnaast is het uitnodigingsalgoritme ook onderzocht en zijn er technische 
verbeteringen doorgevoerd ter optimalisering van het benutten van de 
onderzoekscapaciteit. 
 
De programma-organisatie arbeidsmarktproblematiek van de 
screeningsorganisatie is inmiddels operationeel en volop in bedrijf. Dit wordt 
landelijk georganiseerd. De vijf regionale screeningsorganisaties zijn per 1 
september 2020 bestuurlijk gefuseerd en de juridische fusie staat voor 1 januari 
2022 gepland. Ik ben zeer tevreden met de wijze waarop BVO NL deze enorme 
uitdaging heeft opgepakt en ik heb alle vertrouwen in het vervolg. 
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Governancestructuur 
De stuurgroep is geformeerd en bestaat uit een afvaardiging van de BVO NL, RIVM 
en VWS. De stuurgroep bewaakt de voortgang van de inspanningen om de 
capaciteit op peil te brengen zodat het screeningsinterval terug kan naar 2 jaar. 
Als onderdeel daarvan adviseert de stuurgroep mij over bijvoorbeeld de 
mogelijkheden voor samenwerking met de ziekenhuizen.  

Adviesvraag Gezondheidsraad 
Zoals de staatssecretaris in zijn brief van 4 maart 2021 aan de Tweede Kamer1 
aangeeft betreft de adviesvraag aan de Gezondheidsraad een omvangrijke 
evaluatie van het programma en de wetenschappelijke ontwikkelingen. Ik houd er 
rekening mee dat de Gezondheidsraad enige tijd nodig zal hebben voor dit advies. 
Daarnaast buigt het RIVM zich op dit moment over een toekomstverkenning voor 
het bevolkingsonderzoek. Deze verschillende trajecten zullen goed op elkaar 
worden afgestemd. Zowel het advies van de Gezondheidsraad als de 
toekomstverkenning van het RIVM richten zich op langere termijn optimalisatie 
van het bevolkingsonderzoek borstkanker, en niet op de aanpak van de korte 
termijn problemen rond de screeningscapaciteit. Om die reden kennen deze 
trajecten een andere dynamiek dan de urgente aanpak van de huidige 
vertragingen.  

U verzoekt halfjaarlijks geïnformeerd te worden over de voortgang van het 
terugbrengen van het screeningsinterval. Ik zal de stuurgroep vragen om vanaf nu 
rond het einde van het jaar en rond de zomer betrokken partijen, waaronder uw 
organisatie, schriftelijk te informeren over de voortgang. Vooralsnog ga ik ervan 
uit dat het met acties die nu in gang zijn gezet lukt om de capaciteit binnen het 
bevolkingsonderzoek borstkanker begin 2024 op sterkte te hebben zodat het 
gewenste screeningsinterval van 2 jaar weer haalbaar is. Mocht in de loop van de 
tijd blijken dat aanvullende inspanningen nodig zijn dan zal de staatssecretaris 
van VWS op basis van advies van de stuurgroep hierover besluiten. Daarbij geldt 
dat het terugbrengen van het screeningsinterval naar 2 jaar, voor zowel de 
staatssecretaris als voor mij, een buitengewoon hoge prioriteit heeft.  

Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

Hoogachtend 

de directeur Publieke Gezondheid , 

mw. drs. O.F. Scheidel 

1 Kamerbrief verkorten screeningsinterval bevolkingsonderzoek borstkanker | Kamerstuk | 
Rijksoverheid.nl


