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Geachte heer Sangers,

Op 24 december 2010 verlengde ik uw vergunning krachtens de Wet op het
bevolkingsonderzoek (WBO) tot voortzetting van het bevolkingsonderzoek gericht
op de opsporing van borstkanker bij vrouwen van 50 t/m 75 jaar (kenmerk
PG/OGZ 3.042.235).

Op 29 november 2012 deed u een wijzigingsverzoek tot het standaard uitvoeren
van cranio-caudale (CC-opnamen) en mediolateraal-oblique opnamen (MLO
opnamen) bij vervolgscreeningsonderzoeken. Het gaat om het bestendigen van
een praktijk die is ingevoerd bij de overgang naar digitale screening binnen het
bevolkingsonderzoek naar borstkanker.

Bij brief van 7 januari 2013 heb ik de Gezondheidsraad om advies gevraagd zoals
voorgeschreven in artikel 6 van de WBO. De Commissie Wet bevolkingsonderzoek
heeft op 18 april 2013 een advies uitgebracht (2013/07). Naar mijn mening is het
advies van de commissie overtuigend. Ik neem de in het advies genoemde
conclusie over en besluit als volgt:

Met het oog op het voorgaande verleen ik u toestemming voor een wijziging in de
tot 1 januari 2016 verleende vergunning tot uitvoering van het
bevolkingsonderzoek borstkanker.

Binnen de gestelde periode kan de vergunning worden ingetrokken op gronden
genoemd in artikel 9 van de WBO. Gelet op het op 18 juni 2012 gevraagde advies
aan de Gezondheidsraad over het bevolkingsonderzoek naar borstkanker1en het
beleidskader bevolkingsonderzoek kanker (BBK) dat het RIVM later dit jaar zal
vaststellen, verwacht ik dat een tussentijdse aanpassing van de vergunning nodig
kan zijn. Een beslissing over de financiering van de standaard CC-opnamen zal
worden genomen bij de herijking van het tarief in 2014.

Kenmerk
124 116-104033-PG

Bijlage(n)
advies GR

Correspondentie uitsluitend
richten aan het retouradres
met vermelding van de datum
en het kenmerk van deze
brief.

1 http ://www.rijksoverheid . nl/documenten-en
publicaties/kamerstukken/2012/06/18/aanbiedingsbrief-adviesvraag-bevolkingsonderzoek-
borstkanker.html
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Het toezicht op de naleving van de voorschriften berust conform artikel 10 van de Directie Publieke

WBO bij het Staatstoezicht op de Volksgezondheid. Gezondheid
Openbare Gezondheidszorg

Afschrift van de vergunning zend ik aan de Inspecteur-Generaal voor de
Gezondheidszorg, de Directeur Generaal RIVM en de Voorzitter van de o4Q33pG

Gezond hei dsraad.

Hoogachtend,

de minister van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport,
namens deze,
de directeur Publieke Gezondheid,

mw. dr. M.C.H. Donker
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