Volg de
instructies van onze
medewerkers op.

Borstkankeronderzoek
en het coronavirus
•

We houden ons aan de richtlijnen van het RIVM (www.rivm.nl).

•	Bent u in (thuis)isolatie/thuisquarantaine of heeft u klachten die kunnen wijzen op
het coronavirus, dan mag u niet deelnemen. Meldt u zich dan af.

•

Onze medewerkers dragen beschermende middelen in het onderzoekscentrum.

•

U bent ook verplicht een mondkapje te dragen in het onderzoekscentrum.

•	Kunt u vanwege medische redenen geen mondkapje dragen? Maak dan altijd een

afspraak via onze informatielijn en geef dit aan. We plannen u dan in op een rustig
moment. Het telefoonnummer vindt u in de uitnodigingsbrief.

•	Kom op tijd en alleen naar de afspraak. Alleen als het echt niet anders kan mag uw
begeleider mee. Zo voorkomen we dat de wachtruimtes te vol raken.

•

Houd rekening met anderen, geef elkaar 1,5 meter de ruimte.

Vertraging
in uitnodigen
Het is voorlopig niet mogelijk om vrouwen elke 2 jaar uit te nodigen voor het
bevolkingsonderzoek borstkanker. Dit komt door een tekort aan screeningsmede
werkers. Door het coronavirus is de vertraging in het uitnodigen nog groter geworden.
Daarom is besloten de periode tussen twee uitnodigingen tijdelijk te verlengen naar
maximaal 3 jaar.
Gelijk aanbod
Het bevolkingsonderzoek moet voor alle vrouwen in Nederland gelijk zijn. Dat is op dit
moment niet het geval. In de ene regio moeten vrouwen (veel) langer wachten op het
borstonderzoek dan in een andere regio. Om de verschillen te verkleinen, kan het zijn
dat uw onderzoek op een andere locatie plaatsvindt. Het kan ook zijn dat u langer moet
reizen naar het onderzoekscentrum.
Tijdelijke maatregel
Het later uitnodigen zal enkele jaren duren. Als de COVID-19-maatregelen voorbij zijn
en we voldoende nieuwe medewerkers hebben opgeleid, kunnen we onze cliënten weer
iedere 2 jaar uitnodigen.
Meer informatie?
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Kijk dan op www.bevolkingsonderzoeknederland.nl/borstkanker/verlate-uitnodiging
We hopen op uw begrip.

