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*«Uitnodiging»*

Mevrouw «NaamVolledig»
«Straat»
«Postcode» «Plaats»

Betreft: uitnodiging bevolkingsonderzoek borstkanker

Uitnodigingsnr: «Uitnodiging»

Geachte mevrouw «AanhefClient»,
Wij nodigen u uit voor het bevolkingsonderzoek borstkanker. Dit is een gratis, medisch onderzoek om
borstkanker vroeg te ontdekken. Als borstkanker vroeg wordt ontdekt, is de behandeling vaak minder
ingrijpend. Alle vrouwen in Nederland van 50 tot en met 75 jaar krijgen elke twee jaar een uitnodiging om mee
te doen. Als u meedoet, maken we röntgenfoto’s van uw borsten.
We hebben voor u het volgende tijdstip gereserveerd:
«DatumAfspraakVoluit» om «TijdAfspraak» uur, «StraatSE» te «PlaatsSE». «PlaatsOms» Het is belangrijk
dat u op tijd komt.
Wilt u meedoen?
U beslist zelf of u meedoet. Het onderzoek heeft voordelen en nadelen. De folder bevat meer informatie over
het onderzoek en kan u helpen bij uw keuze. Als u meedoet, neem dan het volgende mee:
• Uw geldig identiteitsbewijs (paspoort, identiteitskaart of rijbewijs).
• Deze brief. Vul vooraf deel A in op de achterkant van deze brief.
Neem zo snel mogelijk contact op:
• Als u de afspraak wilt verzetten of afzeggen. Dit kan ook via www.bevolkingsonderzoekoost.nl.
• Als u niet goed kunt lopen, traplopen of staan, of als u in een rolstoel zit.
• Als u inwendige borstprothesen heeft. U ontvangt dan informatie over onderzoek bij borstprothesen. Deze
staat ook op www.bevolkingsonderzoekoost.nl.
• Als u een implantaat in de buurt van uw borst heeft.
Niet meedoen
Heeft u klachten of merkt u veranderingen op aan uw borst(en) die kunnen wijzen op borstkanker? Bespreek
deze klachten eerst 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. Er kunnen ook andere
redenen zijn waarom u niet deelneemt. Doet u niet mee? Vul dan deel B in op de achterkant van deze brief.
Meer informatie
In de folder vindt u meer informatie over het bevolkingsonderzoek. U kunt ook kijken op
www.bevolkingsonderzoekborstkanker.nl. Wilt u contact opnemen of heeft u vragen over uw uitnodiging? Bel
dan onze cliëntenservice: 088 11 86 300 op werkdagen tussen 9.00 en 17.00 uur. Of kijk op
www.bevolkingsonderzoekoost.nl. Heeft u vragen over uw gezondheid? Bel dan uw huisarts.
Met vriendelijke groet,

Aart van Walstijn
Bestuurder Bevolkingsonderzoek Oost
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