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Onderwerp : Voorstel van motie ingediend door dhr. WAUTERS en mevr. DEBAETS, Gemeenteraadsleden.

Gelet dat borstkanker 1 op 8 vrouwen treft in België ;
Gelet dat elke dag zeven vrouwen de strijd tegen borstkanker verliezen ;
Gelet dat ook mannen door borstkanker kunnen getroffen worden, ook al vertegenwoordigen ze slechts 1% van de vastgestelde
kankers;
Gelet dat elk jaar, 10.800 nieuwe gevallen van borstkanker gediagnosticeerd worden in België;
Gelet dat het aantal deelnames ter opsporing van borstkanker (georganiseerd door BruMammo) 10,3 % is in het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest ;
Gelet op het ambitieuze doel dat Think Pink zich vooropgesteld heeft om tegen 2028 het aantal borstkankerslachtoffers tot de helft te
verlagen ;
Overwegende dat de Stad, als openbare macht, een drievoudige missie heeft in de strijd tegen borstkanker :
• sensibilisering om deel te nemen aan de georganiseerde screening, nl. een gratis mammotest om de 2 jaar, voor alle vrouwen van 50
tot 69 jaar ;
• informatie omtrent borstkanker, teneinde de specificiteiten/kenmerken te leren kennen ;
• actie ondernemen om bij te dragen aan de financiering van het wetenschappelijk onderzoek via sportevenementen. Inderdaad, het
stimuleren van de fysieke activiteit speelt een belangrijke rol in de preventie van borstkanker, maar is ook essentieel voor het herstel
tijdens en na de behandeling ;
Overwegende dat de informatie en de screening op borstkanker vitaal zijn, want hoe eerder de ziekte vastgesteld wordt, des te groter
zijn de kansen op genezing en hoe minder zwaar de behandeling zal zijn;
Overwegende dat de gemeente de centrale motor is voor het organiseren van concrete acties en voor het verspreiden van informatie
van algemeen nut ;
Overwegende dat de Stad Brussel, gesterkt door de ervaring van haar hospitalen waar nabijheidsgeneeskunde en doorgedreven
onderzoek samen gaan, voor iedereen toegankelijke kwaliteitszorg wenst te bieden in het bijzonder door een beter preventiebeleid te
verzekeren ;
Overwegende dat in de beleidsverklaring 2018-2024 de meerderheid verklaart om van Brussel een Stad te willen maken die
burgerinitiatieven ondersteunt ;
De Gemeenteraad van de Stad Brussel vraagt aan het College van Burgemeester en Schepenen :
• dat de Stad zich actief inzet in de nationale campagne in de strijd tegen borstkanker, Think Pink;
• om stappen te ondernemen om bij de vereniging Think Pink de aanduiding te bekomen van de Stad Brussel als « Roze Stad ».
(get) Bianca Debaets en Didier Wauters, gemeenteraadsleden
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