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Datum: 1 januari 2022  

Betreft: uitnodiging bevolkingsonderzoek borstkanker  

 

Geachte mevrouw, 

 

We nodigen u uit voor het bevolkingsonderzoek borstkanker. Alle vrouwen van 50 tot en met 75 jaar 

krijgen een uitnodiging. U had deze uitnodiging misschien al eerder verwacht. Er is vertraging door 

personeelstekort en het coronavirus. In de bijgevoegde flyer vindt u meer informatie over de vertraging. 

Het bevolkingsonderzoek is een gratis medisch onderzoek om borstkanker vroeg te ontdekken. Als 

borstkanker vroeg wordt ontdekt, is de behandeling vaak minder ingrijpend. Er worden röntgenfoto’s van 

uw borsten gemaakt. U beslist zelf of u meedoet. De folder helpt u bij uw keuze.  

 

Wilt u meedoen? 

Als u mee wilt doen, maak dan een afspraak op Mijn Bevolkingsonderzoek via 

www.bevolkingsonderzoeknederland.nl met uw DigiD. U kunt ook een afspraak maken via onze 

informatielijn. 

 

We hebben vaste en mobiele onderzoekscentra. Houdt u er rekening mee dat onze mobiele 

onderzoekscentra regelmatig verplaatst worden. Dus maak snel een afspraak. 

 

Neem het volgende mee naar het onderzoek: 

• Uw geldig identiteitsbewijs (paspoort, identiteitskaart of rijbewijs). 

• Deze brief. Vul vooraf de achterkant van deze brief in. 

 

Neem zo snel mogelijk contact op: als u niet goed kunt (trap)lopen of staan, als u in een rolstoel zit, als 

u inwendige borstprothesen of een implantaat in de buurt van uw borst heeft.  

 

Niet meedoen? 

Als u niet meedoet, geef dit dan door op Mijn Bevolkingsonderzoek via onze website met uw DigiD. U 

kunt ons ook bellen of een e-mail sturen. Heeft u klachten of merkt u veranderingen aan uw borst(en) op 

die kunnen wijzen op borstkanker? Bespreek dit met uw huisarts. Meer informatie over deze klachten en 

veranderingen vindt u in de folder. Twijfelt u of het zin heeft om mee te doen? Bespreek dit met uw 

huisarts of specialist.  

 
Meer informatie 

In de folder en op www.bevolkingsonderzoekborstkanker.nl vindt u meer informatie. Heeft u vragen over 

uw uitnodiging? Bel dan onze informatielijn. Of kijk op www.bevolkingsonderzoeknederland.nl. Heeft u 

vragen over uw gezondheid? Bel dan uw huisarts. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Bevolkingsonderzoek Nederland 

Bevolkingsonderzoek Nederland 
www.bevolkingsonderzoeknederland.nl 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Geboortedatum: 01-01-2022 
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Deelnameformulier 

U doet mee aan het bevolkingsonderzoek borstkanker. Vul onderstaande gegevens thuis in en neem dit  

formulier mee naar het onderzoek. Neem ook uw identiteitsbewijs (paspoort, identiteitskaart of rijbewijs) 

mee. 

 

PERSOONSGEGEVENS 

 

1. Uw persoonsgegevens 

Mobiele telefoon:  ______________________________________________________  

 

Vaste telefoon:  ______________________________________________________ 

 

 

2. Huisartsgegevens        

Naam huisartsenpraktijk: ______________________________________________________ 

 

Naam huisarts:  ______________________________________________________ 

 

Adres:   ______________________________________________________ 

  

Postcode en plaats:  ______________________________________________________ 

  

Telefoonnummer:  ______________________________________________________  

 

 

MEDISCHE GEGEVENS 

 

3. Heeft u een operatie aan uw borsten gehad?  

O  Nee, geen operatie. Ga verder met vraag 5.   

O  Ja, aan de linkerborst 

O  Ja, aan de rechterborst 

 

4. Zo ja, wat was de reden van de operatie? 

O  Borstprothesen   

O  Anders, namelijk:  ______________________________________________________ 

 

5. Heeft u een (hart) implantaat in de buurt van uw borst? 

Bijvoorbeeld een hartpompje of een pacemaker of een ander implantaat 

O  Nee   

O  Ja, vul de naam van het implantaat in: _________________________________________ 

Kijk voor meer informatie over implantaten op www.bevolkingsonderzoeknederland.nl of neem contact  

op met uw specialist. 

 

GOED OM TE WETEN 

- In de meeste onderzoekscentra is geen wc. 

- Gebruik geen zalf, poeder of lotion op uw bovenlichaam. U kunt wel deodorant gebruiken.  

- Stop 2 à 3 weken voor het onderzoek met het gebruik van zinkzalf op uw borsten.  

Zinkzalf beïnvloedt de kwaliteit van de röntgenfoto’s. 

- Wilt u zich afmelden voor het onderzoek? Dat kan online: log in met uw DigiD op Mijn 

Bevolkingsonderzoek. Bellen of een e-mail sturen kan ook. 


