
Coronel Instituut, Academisch Medisch Centrum Amsterdam

Longkanker en werk 
Heijermanslezing 14 juni 2013
Annet Lenderink, Gert van der Laan,

WHO Collaborating Center



2

Longkanker en werk

• Longkanker in cijfers
• Drie gevallen: werkgerelateerd?
• Historie
• Registratierichtlijn Longkanker
• Asbest: Longkanker + Mesothelioom
• Drie gevallen: werkgerelateerd?
• Take-home messages



Incidentie longkanker

Hoeveel nieuwe gevallen van longkanker 
zijn er jaarlijks in Nederland?

a. 1000
b. 4000
c. 10.000

Presenter
Presentation Notes
U mag hier stemmen met uw groene kaart. Wie kiest voor antwoord a, wie voor antwoord b, wie voor antwoord c?
Uit de volgende dia zal blijken dat c het juiste antwoord is




Presenter
Presentation Notes
Longkanker is de belangrijkste oorzaak van kankersterfte bij mannen. In 2011 overleden 6.536 mannen en 3.678 vrouwen in Nederland ten gevolge van deze ziekte. Daarmee is longkanker de kanker met de hoogste sterfte in Nederland. Volgens gegevens van de Nederlandse kankerregistratie (www.cijfersoverkanker.nl) komt bij mannen steeds minder vaak longkanker voor. In de periode 1989-2010 is het incidentiecijfer met ruim een derde gedaald. Bij vrouwen lijkt aan de stijging van de longkankerincidentie nog geen einde gekomen. Tussen 1989 en 2010 is het incidentiecijfer meer dan verdubbeld en bedroeg de stijging 4,5% per jaar. Desondanks is het incidentiecijfer bij mannen nog steeds hoger dan bij vrouwen (in 2010 1,5 maal zo hoog tegen 6,5 maal zo hoog in 1989). Het verschil in 2010 tussen mannen en vrouwen is geheel toe te schrijven aan het verschil boven de leeftijd van zestig jaar. Beneden de zestig jaar is de incidentie van longkanker bij mannen en vrouwen vrijwel gelijk. 




Incidentie van beroepslongkanker
Hoeveel nieuwe gevallen van 

beroepslongkanker treden naar 
schatting jaarlijks in Nederland op?

a. 250
b. 1000
c. 3000

Presenter
Presentation Notes
Beroepslongkanker is longkanker waarvan de waarschijnlijkheid dat de oorzaak in het werk ligt, groter is dan de waarschijnlijkheid dat de oorzaak buiten het beroep ligt. 
U mag opnieuw stemmen met uw groene kaart. Wie kiest voor antwoord a, wie voor antwoord b, wie voor antwoord c?



Schatting populatie attributief risico

Land PAR 
mannen 

PAR 
vrouwen 

Publicatie 

Groot- 
Brittannië

21,1% 
(19,2-24,7) 

5,3% 
(4.3-6.9)

Rushton et al, 2010

Frankrijk 12,5% 4,0% Bofetta et al, 2010

Finland 29,0% 14,2% Nurminen and 
Karjalainen, 2001 

Populatie Attributie Risico (PAR) is de proportie 
van de incidentie in de hele bevolking die kan worden 
toegeschreven aan een bepaalde risicofactor

Presenter
Presentation Notes
Om te weten wat het aantal nieuwe gevallen van beroepslongkanker in Nederland is, kunnen we kijken naar het zogenaamde populatie attributie risico. Hier ziet u een aantal schattingen daarvan voor mannen en vrouwen op basis van epidemiologisch onderzoek. Zoals u ziet lopen die schattingen nogal uiteen.

In Groot Brittannië wordt het PAR geschat op 21,1% (19,2-24,7) bij mannen en 5,3 (4.3-6.9) bij vrouwen (Rushton et al, 2010). In Frankrijk komt men tot lagere schattingen: 12,5% bij mannen en 4.0% bij vrouwen (Bofetta et al, 2010). Een eerdere Finse schatting (Nurminen and Karjalainen, 2001) gebaseerd op bekende en verdachte longcarcinogenen kwam tot een PAR van 29,0% bij mannen en 14,2% bij vrouwen. De hogere schatting in Finland kan worden verklaard doordat men ook extrapolaties heeft gedaan met stoffen waarvan de longcarcinogeniteit omstreden is, zoals lood en werk als kapper. (Brown et al, 2012) 



Van der Laan, 2010  Sterfte door werk in Nederland 

Onderbouwde schatting

Presenter
Presentation Notes
In Nederland is door het RIVM (Baars e.a., 2005) geschat dat met aanname van een PAR van 10% als voorzichtige schatting circa 400 mensen per jaar in Nederland extra overlijden aan longkanker als gevolg van asbestblootstelling en 460 door blootstelling aan andere kankerverwekkende stoffen op het werk. 

Antwoord b, circa 1000 nieuwe gevallen per jaar is dus het juiste antwoord.

Hoeveel van die 1000 gevallen worden nu als beroepsziekte gemeld bij het NCvB?



Presenter
Presentation Notes
Hier ziet u alle gemelde gevallen van beroepskanker over de afgelopen 5 jaar. Die getallen zijn klein, en voor longkanker wellicht zelfs extra klein.
Er is zonder meer sprake van een grote onderrapportage. Wat kunnen daarvan de redenen zijn?
2008 2009 2010 2011 2012 Longkanker 0 2 0 1 3 Mesothelioom 5 6 5 7 5 Kanker van neus, bijholten 0 0 2 3 0 Huidkanker 8 3 10 5 1 Borstkanker 0 3 0 0 0 Nier/urinewegkanker 2 0 1 0 0 Hersentumor 1 0 0 0 0 Leukemie 0 0 1 1 0 Botkanker 0 0 0 1 0 16 14 19 17 9 
Onderrapportage



Redenen voor onderrapportage

• Longkanker door het werk onderscheidt zich 
klinisch niet van longkanker door andere oorzaken

• Longkanker treedt pas op latere leeftijd op, dus 
vaak na het arbeidsleven

• In Nederland levert het noch de patiënt noch de 
arts voordeel op om werkgerelateerdheid vast te 
stellen

• Het is lastig om in individuele gevallen 
werkgerelateerdheid vast te stellen

• Gebrekkige meldingsdiscipline
• Bedrijven met hoge risico’s hebben soms 

gebrekkige arbozorg

Presenter
Presentation Notes
Verschillende verklaringen doorlopen



Longkanker

• Typen:
• Kleincellige longkanker (20%)
• Niet-kleincellige longkanker (80%)  
• Mesothelioom

• Roken is belangrijkste oorzaak: 85-90% 
van de gevallen; hoe meer en hoe langer, 
hoe schadelijker

• Symptomen: lange tijd geen; later onder 
meer prikkelhoest, bloed in slijm, 
aanhoudende heesheid, aanhoudende 
ontstekingen, gewichtsverlies etc.

• Overlevingskans nog altijd beperkt

Presenter
Presentation Notes
Nog enkele feiten over longkanker die ongetwijfeld bij de meesten van u allang bekend zijn.
Eerder hadden we het al over het verschil tussen mannen en vrouwen, dat overigens steeds kleiner wordt.
Maar het is ook nuttig om naar de leeftijdsverdeling te kijken.



Leeftijdsverdeling longkanker

Presenter
Presentation Notes
We zien dat de meeste mensen de diagnose longkanker pas op latere leeftijd te horen krijgen. Dat geld met name voor mannen. Opvallend is ook dat vrouwen eerder longkanker lijken te ontwikkelen. Over dit verschil is nog niet veel duidelijk, maar uit recente onderzoeken blijkt wel dat longkanker mogelijk bij vrouwen ook andere oorzaken heeft dan bij mannen.

Nu willen we u drie gevallen van longkanker voorleggen met de vraag of dit werkgerelateerde gevallen zijn.



Casus 1
Bij een 60-jarige casino-medewerker 
wordt longkanker gediagnosticeerd. 
Hij heeft zelf nooit gerookt, maar wel 
20 jaar lang bij speeltafels gestaan 
waar fors gerookt werd. Moet dit als 
beroepsziekte door passief roken 
worden beschouwd?

Presenter
Presentation Notes
Wie kiest in dit geval voor werkgerelateerd Groen of voor niet werkgerelateerd Rood?



Casus 2

Bij een 55-jarige medewerkster van een 
chemische wasserij wordt longkanker 
gediagnosticeerd. Zij heeft 30 jaar in het 
bedrijf gewerkt. Ze heeft nooit gerookt, 
drinkt geen alcohol en sport veel. Is 
haar longkanker werkgerelateerd?

Presenter
Presentation Notes
Wie kiest in dit geval voor werkgerelateerd Groen of voor niet werkgerelateerd Rood?




Casus 3
Bij een 62-jarige garagehouder wordt 
longkanker gediagnosticeerd. Hij heeft 25 
jaar in diverse garages gewerkt als monteur 
en is daarna zelf een bedrijf begonnen voor 
onderhoud aan personenauto’s. Hij rookt 
sinds 10 jaar niet meer, daarvoor wel sinds 
zijn schooltijd. Kan zijn longkanker 
werkgerelateerd zijn?

Presenter
Presentation Notes
Wie kiest in dit geval voor werkgerelateerd Groen of voor niet werkgerelateerd Rood?




“Dreikaisertaler” 1590 
Joachimstal
Uranbergbau Wismut

Kreuzer M et al.The German uranium miners
cohort study (WISMUT cohort), 1946–2003. International 
Journal of Epidemiology 2010;39:980–987

Madam Curie

Presenter
Presentation Notes
Agricola: 1494-1555 verhoogde sterfte onder mijnwerkers: pleidooi voor betere ventilatie

Na WO II uraniumwinning als ‘dwangarbeid’: 8000 gevallen van financiele compensatie door de Berufsgenossenschaften
Kliniek voor Berufskrankheiten in 



Cohort studies 

Bradford Hill: statistical study of cancer 
mortality in nickel workers. Between 1929 and 
1938, out of a population at risk of about 1000, 
16 men had died of lung cancer and 11 of cancer 
of the nasal sinuses. (expected one lung cancer 
death and a fraction of one nose cancer)…

Richard Doll. Occupational Lung Cancer: a 
review. Brit J Industr Med 1959; 16:181-190 
Cohort studies in cokesovenworkers and 
asbestos industry. 
Established risks: radioactivity, nickel, 
chromates, asbestos, gas production. 
Suspected risks: arsenic, iron. 
Possible risks: isopropyl oil, beryllium

Presenter
Presentation Notes
Vóórdat roken als oorzaak van longkanker werd geduid waren er diverse cohortstudies waarin na hoge beroepsmatige blootstelling diverse stoffen 
Richard Doll de vader van de beroemde Britse artsen studie waarin het verband tussen roken en longkanker overtuigend werd bewezen heeft eerder in zijn carrière  cohortstudies bij cokesovenwerkers en asebstwerkers verricht



Record linkage study 
Nordic Occupational Cancer Study (NOCCA)

• Pukkula et al. Occupation and cancer - follow-up of 15 
million people in five Nordic countries. Acta Oncol. 
2009;48(5):646-790. 

• Highest SIRs (lung cancer men: n= 53.401):
– Waiters (1.90; 1.75-2.05)
– Tobacco manufacture workers
– Seamen, Miners, Cooks, Chimney sweeps, Plumbers

• Lowest SIR’s (lung cancer men: n= 53.401):
– Male nurses (0.40; 0.19-0.73)
– Teachers, dentists, physicians, farmers, religious workers 

and gardeners

Presenter
Presentation Notes
Bij lagere bloot



Registratierichtlijn Longkanker: 
zoekstrategie

• PubMed searchstring:
• ("Work"[MeSH] OR workers OR occupation*[tiab] OR 

occupational risk*[tiab] OR occupational disease*[tiab] OR 
"Occupational Diseases"[MeSH] OR "Occupational 
Exposure"[MeSH] OR occupational exposure*[tiab] OR 
occupations OR "Occupational Groups"[Mesh] OR "Occupational 
Health"[Mesh] OR occupational health[tiab] OR "workers' 
compensation"[MeSH Terms] OR workers compensation[Text 
Word]) AND (("Lung Neoplasms"[Mesh] OR pulmonary 
neoplasm*[tiab] OR lung cancer*[tiab] OR (lung[tiab] AND 
cancer[tiab]) OR pulmonary cancer[tiab]) OR ((lung*[tiab] OR 
pulmonary [tiab]) AND ("Carcinogens"[Mesh] OR 
carcinogen*[tiab]))).



Kappers en longkanker?

Takkouche B et Risk of cancer among hairdressers 
and related workers: a meta-analysis International 
Journal of Epidemiology 2009;38:1512–1531

247 studies reporting relative risk (RR) estimates of 
hairdresser occupation and cancer of different sites.

The pooled RR of occupational exposure as a hairdresser 
was 1.27 (95% CI 1.15–1.41) for lung cancer, 1.52 [95% 
confidence interval (CI) 1.11–2.08] forlarynx cancer, 1.30 
(95% CI 1.20–1.42) for bladder cancer and 1.62 (95% CI 
1.22–2.14) for multiple myeloma.



IARC 

Since 1971, more than 900 agents have been evaluated,
of which more than 400 have been identified as carcinogenic, 
probably carcinogenic, or possibly carcinogenic to humans.



Longcarcinogenen 
volgens IARC-classificatie

Stof/proces Klasse Stof/proces Klasse

Aluminiumproductie 1 Koolteer 1

Arseen 1 Lood 2A

Asbest 1 Insecticiden 2A

Beryllium 1 Ioniserende straling 1

Cadmium 1 Nikkel 1

Chloormethylethers 1 Passief roken 1

Chroom (VI) 1 PAK’s Polycyclische 
Aromatische Koolwaterstoffen

2A

Cobalt 2A Roet 1

Dieseluitlaatgassen 1 TCDD tetrachloordibenzo-para- 
dioxine

1

Epichloorhydrine 2A Talk (met asbest) 1

Glasproductie 2A Verfproductie, 
schilderwerk

1

Kwartshoudend stof 1 Zwavelzuur mist 2A

Presenter
Presentation Notes
In het achtergronddocument van de registratierichtlijn is e.e.a. samenvattend beschreven.
Wat de zaak complex maakt is de ‘smoking factor’, het best gedocumenteerd op het terrein van asbest en radioactieve straling
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Interactie: asbest, 
roken, PAK’s

Wang XR, Yu IT, Oiu H et al
Lung Cancer, 2011 Jul 26. [Epub ahead of print]
Cancer mortality among Chinese chrysotile asbestos textile workers.

Concerns Lungcancer; not mesothelioma

Presenter
Presentation Notes
Meer dan additief effect: bijna multiplicatief
Bruggetje naar het asbestdrama

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/core/lw/2.0/html/tileshop_pmc/tileshop_pmc_inline.html?title=An external file that holds a picture, illustration, etc.Object name is oemed51615fig1.jpg [Object name is oemed51615fig1.jpg]&p=PMC3&id=2991074_oemed51615fig1.jpg


Kankerverwekkendheid Asbest: 
wanneer officieel erkend??

•1940
•1960
•1980
•2000



Asbestgerelateerde ziektes 
1. Vroege erkenning in beroepsziekteregelingen

Longkanker door asbest
Duitsland 1942
Frankrijk 1945

Mesothelioom
Noorwegen 1956
Denemarken 1959
Duitsland 1977
Frankrijk 1976

Nordmann M. Der Berufskrebs der Asbestarbeiter. Z. Krebsforschung 
1938; 47: 287-302

Nordmann M. Der Berufskrebs durch Astbeststaub im Tierversuch. Z. 
Krebsforschung 1941; 51: 168-182



Fibre Toxicology I
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Fibre Toxicology II
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Leren van gevallen 
achteruitkijken naar beroepen en blootstelling

• Twee tennisleraren met mesothelioom

• Honderd mesothelioom gevallen onder de 
loep: 100 IAS dossiers geanalyseerd

• Voorlichting en counseling na 
asbestblootstelling

27
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Commitee Asbestslachtoffers: 
Mesothelioom bij een tennisleraar?

• Twee gevallen:
– In 2008: een 54-jarige tennisleraar, altijd 

kerngezond geweest en geleefd ontwikkelt 
een mesothelioom

– Een andere tennisleraar, 64 jaar, van dezelfde 
tennisvereniging ook in 2008 mesothelioom

– Beide zijn 6 maanden na het stellen van de 
diagnose overleden

Oorzaak?
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Goedkope gravel uit plaats vlak bij Goor

• Sinninghe Damsté H, Siesling S, Burdorf A. 
Invloed van milieublootstelling aan asbest 
in de regio Goor op het optreden van 
maligne mesothelioom onder vrouwen. Ned 
Tijdschr Geneeskd. 2007;151: 2543-9

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/core/lw/2.0/html/tileshop_pmc/tileshop_pmc_inline.html?title=An external file that holds a picture, illustration, etc.Object name is oemed51615fig1.jpg [Object name is oemed51615fig1.jpg]&p=PMC3&id=2991074_oemed51615fig1.jpg


Honderd mesothelioom gevallen 
IAS onder de loep:

• Honderd opeenvolgende dossiers van het 
Instituut Asbest Slachtoffers (2011)

• Gebaseerd op ‘face to face’ interviews met 
slachtoffers

• Chronologische inventarisatie arbeidsverleden: 
alléén gebaseerd op herinnering, aanvulling 
echtgenote / kinderen (geen andere bronnen)

• Vergelijking met gevallen (n=710) 1990-2000 
uit juridische praktijk (Dahhan, Burdorf, Swuste, 
2003)

• NB. andere selectie!

30



Analyse 100 IAS Dossiers:

• Latentietijd wordt langer: gemiddeld 52 jaar. In eerder 
onderzoek (1990-2000) 40 jaar

• Gemiddelde leeftijd mesothelioompatienten stijgt: van 67 
(1995) naar 72 (2009).

• Bij 13 patienten géén aanwijzingen voor asbestblootstelling in 
verleden

• Enkelen kortdurende asbestblootstelling:
– Botenbouwer (hout) heeft enkele dagen asbestplaten 

verwerkt i.v.m. brandverzekering)
– Ingenieur heeft één ochtend toezicht gehouden bij spuiten 

van asbest
• In geen enkel dossier meetgegevens of aanduiding asbestsoort

31



Mesothelioom patiënten en asbest: 
verdeling over bedrijfstakken (%)

Bedrijfstak 1990-2000 2011

Primaire asbestindustrie 11% 2%

Scheepsbouw en onderhoud 28% 16%

Bouwnijverheid 15% 27%

Kon Marine, Landmacht 5% 2%

Mijnen (ondergronds) 4% 10%

Scheepvaart 2% 6%

Metaalbewerkers/ monteurs 5% 13%

Agrariërs 0% 1%

Asbestslopers 0% 0%

32
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Trend in leeftijd van 
mesothelioompatienten NL (bron: CBS Statline)

 Trend in Mesothelioomsterfte 1997-2009 
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Asbest, wat nu?

• Onverwachte Asbestblootstelling 
op groot vaartuig. Medewerker 
heeft z’n vader verloren door 
mesothelioom. Onrust
– Medisch onderzoek?
– Vastleggen in dossier?
– Voorlichting?

• Meestal door Arbodienst te 
handlen, soms externe hulp nodig 
bij voorlichting en advisering

34
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Asbestexpositie in het verleden, wat nu? 
Voorlichting en Counseling

• Wanneer ben ik aan de beurt? 
• Mythes ontzenuwen:

– Inademing van één asbestvezel kan dodelijk zijn
– Witte asbest is onschuldig
– Asbestziektes zijn erfelijk
– Vroege opsporing van asbestkanker redt levens

• Risico-communicatie met (ex-)asbestwerkers



36

Conclusies Asbest:

Analyse pilot-onderzoek 100 mesothelioom dossiers IAS:
– Ook na incidentele lage blootstelling aan asbest kan asbestkanker 

ontstaan
– Verdere uitbreiding en verdieping van dit onderzoek is gewenst
– Moet benut worden voor actualisering asbestvoorlichting

In Risicocommunicatie over asbest:
– Medische gevolgen in specifieke beroepen en arbeidssituaties beter 

benutten
– Bagatellisering asbestrisico’s is onterecht

Medisch onderzoek asbestwerkers
– Screening op asbestkanker vooralsnog niet gewenst



Beoordeling werkgerelateerdheid 
in individuele gevallen (1)

• Nauwkeurige arbeidsanamnese over gehele 
werkzame leven

• Schatting van hoogte en duur van de 
blootstelling aan bekende carcinogenen; 
voldoende hoog/lang?

• Bepalen van de latentietijd; voldoende 
lang?

Presenter
Presentation Notes
Beoordeling van werkgerelateerdheid van longkanker in individuele gevallen 
Omdat werkgerelateerde lonkanker niet histologisch te onderscheiden is van niet werkgerelateerde longkanker, kan het onderscheid alleen gemaakt worden met behulp van een zo volledig mogelijke beschrijving van mogelijke blootstelling aan carcinogene stoffen. Zo’n beschrijving moet bij voorkeur de levenslange mogelijke blootstelling omvatten en waar mogelijk in maat en getal worden uitgedrukt. 

Voor werkgerelateerde kanker is ook de latentietijd van belang. Latentietijd wordt meestal gedefinieerd als de tijd tussen de eerste blootstelling aan een carcinogene factor en het begin van de ziekte of het moment van diagnose en de latentietijden voor kanker bedragen meestal minimaal 10, maar vaker 20-40 jaar. Daarom is voor het ontstaan van kanker de blootstelling op jonge leeftijd of tijdens de eerste jaren van werk meestal van grotere invloed dan de meer recente blootstelling. Een andere aanwijzing kan zijn dat het type kanker op een jongere leeftijd dan gebruikelijk optreedt. 

Naast het vastleggen van mogelijke oorzakelijke blootstelling in het werk is het ook belangrijk om nauwkeurig in kaart te brengen welke andere factoren een rol zouden kunnen hebben gespeeld bij het ontstaan van longkanker. Hierbij moet gedacht worden aan bijvoorbeeld roken en andere leefstijlfactoren, blootstelling aan carcinogenen in het milieu of een mogelijke familiaire gevoeligheid (familieleden met kanker). 

Ter aanvulling op een nauwkeurige blootstellingsanamnese is het ook van belang in de literatuur te zoeken naar ondersteunend bewijs voor het verband tussen blootstelling en longkanker. Deze referentieartikelen moeten bij voorkeur overeenkomen met de blootstelling van de patiënt en met het type kanker waaraan deze lijdt. Ook is het van belang dat studies gebaseerd zijn op methodologische goed uitgevoerd onderzoek en dat er een dosis-respons relatie wordt gevonden voor de blootstelling die overeenkomt met die van de patiënt. 

Om in het individuele geval een oordeel te vellen over werkgerelateerdheid, moet op basis van de verzamelde informatie voor elke relevante blootstelling worden beoordeeld of sprake is van voldoende hoge/lange blootstelling, al dan niet in combinatie met andere factoren, om te kunnen spreken van een verhoogd risico op longkanker. Daarbij moet ook gekeken worden of de latentietijd voldoende lang, bijvoorbeeld 15-25 jaar, is geweest. Met inachtneming van al deze factoren moet een eindoordeel geveld worden over de werkgerelateerdheid van het individuele geval. 

In veel landen wordt voor het bevestigen van werkgerelateerheid gevraagd om een verdubbeling van het risico; dus bewijs uit de literatuur dat sprake is van een relatief risico groter dan twee. Het idee is dat daarmee de kans klein is dat sprake is van een toevallig effect. Niettemin is een verdubbeling van het risico alleen een zinvolle maat als duidelijk is ten opzichte van welk a priori risico dit wordt bepaald. Vaak worden hiervoor gegevens over het risico bij de in leeftijd en geslacht overeenkomende algemene bevolking gebruikt, waarvan wordt aangenomen dat ze niet zijn blootgesteld en waarvan het risico op 1 gesteld wordt. Zo worden in epidemiologische studies voor werkgerelateerde blootstelling vaak lage relatieve risico’s gevonden (met name tussen 1 en 2). Er zijn ook onderzoekers die menen dat onzeker is of deze referentiegroep niet toch voor een deel ook blootgesteld is, waardoor de inschatting van het relatieve risico te laag uitpakt. Zij pleiten ervoor ook te vergelijken met het laagste risico dat bij een bevolkingsgroep is gevonden (het zogenaamde archaïsche risico). Omdat dit meestal aanzienlijk lager ligt (voor longkanker in Finland bijvoorbeeld 0,2 i.p.v. 1), worden de daaruit afgeleide relatieve risico’s voor werkgerelateerde blootstelling navenant hoger (Langard, 2011) 

In de Europese richtlijnen voor werkgerelateerde kanker wordt voor een aantal stoffen aangegeven aan welke voorwaarden de blootstelling moet voldoen om longkanker te kunnen veroorzaken. Deze gegevens worden hieronder samengevat (Bron: European Information Notices 2009) 



Beoordeling werkgerelateerdheid 
in individuele gevallen (2)

• Leeftijd van de patiënt: jonger dan verwacht?
• Relevante leefstijlfactoren: roken, 

alcoholgebruik
• Relevante blootstelling buiten het werk
• Familiaire belasting
• Ondersteunend bewijs in literatuur zoeken, 

met name voor sterkte van het verband; 
RR > 2

Presenter
Presentation Notes
Beoordeling van werkgerelateerdheid van longkanker in individuele gevallen 
Omdat werkgerelateerde lonkanker niet histologisch te onderscheiden is van niet werkgerelateerde longkanker, kan het onderscheid alleen gemaakt worden met behulp van een zo volledig mogelijke beschrijving van mogelijke blootstelling aan carcinogene stoffen. Zo’n beschrijving moet bij voorkeur de levenslange mogelijke blootstelling omvatten en waar mogelijk in maat en getal worden uitgedrukt. 

Voor werkgerelateerde kanker is ook de latentietijd van belang. Latentietijd wordt meestal gedefinieerd als de tijd tussen de eerste blootstelling aan een carcinogene factor en het begin van de ziekte of het moment van diagnose en de latentietijden voor kanker bedragen meestal minimaal 10, maar vaker 20-40 jaar. Daarom is voor het ontstaan van kanker de blootstelling op jonge leeftijd of tijdens de eerste jaren van werk meestal van grotere invloed dan de meer recente blootstelling. Een andere aanwijzing kan zijn dat het type kanker op een jongere leeftijd dan gebruikelijk optreedt. 

Naast het vastleggen van mogelijke oorzakelijke blootstelling in het werk is het ook belangrijk om nauwkeurig in kaart te brengen welke andere factoren een rol zouden kunnen hebben gespeeld bij het ontstaan van longkanker. Hierbij moet gedacht worden aan bijvoorbeeld roken en andere leefstijlfactoren, blootstelling aan carcinogenen in het milieu of een mogelijke familiaire gevoeligheid (familieleden met kanker). 

Ter aanvulling op een nauwkeurige blootstellingsanamnese is het ook van belang in de literatuur te zoeken naar ondersteunend bewijs voor het verband tussen blootstelling en longkanker. Deze referentieartikelen moeten bij voorkeur overeenkomen met de blootstelling van de patiënt en met het type kanker waaraan deze lijdt. Ook is het van belang dat studies gebaseerd zijn op methodologische goed uitgevoerd onderzoek en dat er een dosis-respons relatie wordt gevonden voor de blootstelling die overeenkomt met die van de patiënt. 

Om in het individuele geval een oordeel te vellen over werkgerelateerdheid, moet op basis van de verzamelde informatie voor elke relevante blootstelling worden beoordeeld of sprake is van voldoende hoge/lange blootstelling, al dan niet in combinatie met andere factoren, om te kunnen spreken van een verhoogd risico op longkanker. Daarbij moet ook gekeken worden of de latentietijd voldoende lang, bijvoorbeeld 15-25 jaar, is geweest. Met inachtneming van al deze factoren moet een eindoordeel geveld worden over de werkgerelateerdheid van het individuele geval. 

In veel landen wordt voor het bevestigen van werkgerelateerheid gevraagd om een verdubbeling van het risico; dus bewijs uit de literatuur dat sprake is van een relatief risico groter dan twee. Het idee is dat daarmee de kans klein is dat sprake is van een toevallig effect. Niettemin is een verdubbeling van het risico alleen een zinvolle maat als duidelijk is ten opzichte van welk a priori risico dit wordt bepaald. Vaak worden hiervoor gegevens over het risico bij de in leeftijd en geslacht overeenkomende algemene bevolking gebruikt, waarvan wordt aangenomen dat ze niet zijn blootgesteld en waarvan het risico op 1 gesteld wordt. Zo worden in epidemiologische studies voor werkgerelateerde blootstelling vaak lage relatieve risico’s gevonden (met name tussen 1 en 2). Er zijn ook onderzoekers die menen dat onzeker is of deze referentiegroep niet toch voor een deel ook blootgesteld is, waardoor de inschatting van het relatieve risico te laag uitpakt. Zij pleiten ervoor ook te vergelijken met het laagste risico dat bij een bevolkingsgroep is gevonden (het zogenaamde archaïsche risico). Omdat dit meestal aanzienlijk lager ligt (voor longkanker in Finland bijvoorbeeld 0,2 i.p.v. 1), worden de daaruit afgeleide relatieve risico’s voor werkgerelateerde blootstelling navenant hoger (Langard, 2011) 

In de Europese richtlijnen voor werkgerelateerde kanker wordt voor een aantal stoffen aangegeven aan welke voorwaarden de blootstelling moet voldoen om longkanker te kunnen veroorzaken. Deze gegevens worden hieronder samengevat (Bron: European Information Notices 2009) 



Casus 1
Bij een 60-jarige casino-medewerker 
wordt longkanker gediagnosticeerd. 
Hij heeft zelf nooit gerookt, maar wel 
20 jaar lang bij speeltafels gestaan 
waar fors gerookt werd. Moet dit als 
beroepsziekte door passief roken 
worden beschouwd?
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Presentation Notes
Wie kiest in dit geval voor werkgerelateerd Groen of voor niet werkgerelateerd Rood?




Presenter
Presentation Notes
Review artikel dat uitgebreid ingaat op het verband tussen passief roken en longkanker. Geeft onder meer de bestanddelen van rook en de verschillende carcinogene stoffen daarin en gaat in op genotoxische en epigenetische effecten van blootstelling aan rook.



Redenen om dit als 
werkgerelateerd te beoordelen

• Leeftijd van 60 relatief laag
• Niet roker
• Passieve blootstelling aan sigarettenrook 

is carcinogeen klasse 1
• Intensiteit blootstelling: aanzienlijk
• Duur blootstelling: voldoende lang, 20 

jaar
• Latentietijd voldoende lang, > 10 jaar
• Alternatieve verklaringen hier onbekend
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Wie kiest in dit geval voor werkgerelateerd Groen of voor niet werkgerelateerd Rood?




Casus 2

Bij een 55-jarige medewerkster van een 
chemische wasserij wordt longkanker 
gediagnosticeerd. Zij heeft 30 jaar in het 
bedrijf gewerkt. Ze heeft nooit gerookt, 
drinkt geen alcohol en sport veel. Is 
haar longkanker werkgerelateerd?

Presenter
Presentation Notes
Wie kiest in dit geval voor werkgerelateerd Groen of voor niet werkgerelateerd Rood?




• Detacheermiddelen (o.a azijnzuur, ammonium, amylacetaat, ethylacetaat, 
fluorwaterstof, isopropylalcohol, kaliumpermanganaat, melkzuur, 
mierezuur, natriumbisulfiet, natriumhypochloriet, natriumoxalaat, tolueen 
en waterstofperoxyde); 

• Reinigingsversterkende middelen: zoals zeep en benzinezeep; chemicaliën 
voor toepassing van kleurstoffen

Oplosmiddelen: 
o.a. benzine, 
trichlooretheen, 
perchlooretheen, 
tetrachloorkoolstof, 
1,1,1- 
trichloorethaan); 

Chemische wasserij
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oplosmiddelen (onder andere benzine, trichlooretheen, perchlooretheen, tetrachloorkoolstof, 1,1,1-trichloorethaan); detacheermiddelen (onder andere azijnzuur, ammonium, amylacetaat, ethylacetaat, fluorwaterstof, isopropylalcohol, kaliumpermanganaat, melkzuur, mierezuur, natriumbisulfiet, natriumhypochloriet, natriumoxalaat, tolueen en waterstofperoxyde); reinigingsversterkende middelen zoals zeep en benzinezeep; chemicaliën voor toepassing van kleurstoffen



Presenter
Presentation Notes
Over alle kankers gezien geen verhoogd risico, wel verhoogd risico van 1,45 voor longkanker bij mannen. Geen overtuigend bewijs in deze studie dat PER blootstelling leidt tot een hoger risico op kanker.



Nordic Occupational Cancer Study (NOCCA)
• Publiek toegankelijke database met gegevens van 15 

miljoen mensen 30-64 in Noorwegen, Zweden, Finland, 
Denemarken en Ijsland waarin je kunt zoeken op beroep en 
type kanker

• Geeft standardized incidence ratio’s; boven 1 verhoogd 
risico

• http://astra.cancer.fi/NOCCA/tables-sites.html



Redenen om dit als 
werkgerelateerd te beoordelen

• Leeftijd van 55 relatief laag
• Blootstelling PER, TRI, gechloreerde 

koolwaterstoffen: carcinogeniteit niet 
onomstotelijk aangetoond

• Blootstelling in chemische wasserij: 
verdacht beroep; voldoende lang

• Latentietijd: voldoende lang
• Niet roker
• Gezonde levensstijl
• Alternatieve verklaringen verder 

onbekend



Casus 3
Bij een 62-jarige garagehouder wordt 
longkanker gediagnosticeerd. Hij heeft 25 
jaar in diverse garages gewerkt als monteur 
en is daarna zelf een bedrijf begonnen voor 
onderhoud aan personenauto’s. Hij rookt 
sinds 10 jaar niet meer, daarvoor wel sinds 
zijn schooltijd. Kan zijn longkanker 
werkgerelateerd zijn?
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Presentation Notes
Wie kiest in dit geval voor werkgerelateerd Groen of voor niet werkgerelateerd Rood?




Nordic Occupational Cancer Study (NOCCA)

Literatuur search: beperkt bewijs voor 
verhoogd risico op longkanker bij mensen die 
in garages en in auto-onderhoud werken



Redenen om dit als 
werkgerelateerd te beoordelen

• Leeftijd van 62 relatief laag
• Werkzaam in een verdacht beroep;
• Voldoende lang blootgesteld aan diverse 

carcinogenen: onder meer asbest in 
remvoeringen, dieseluitlaatgassen, roet; 
voldoende lang

• Hoogte van blootstelling moeilijk in te 
schatten, mogelijk relatief laag

• Latentietijd: voldoende lang
• Langdurige roker, maar 10 jaar geleden 

gestopt



Take home messages
• Beroepsgebonden longkanker komt veel 

vaker voor dan uit de meldingen blijkt
• Zorgvuldige arbeidsanamnese kan de 

bedrijfsarts op het spoor zetten
• Informatie uit de Registratierichtlijn 

longkanker kan helpen bij de afweging
• Er zijn een aantal openbare bronnen 

waaruit een snelle indicatie te krijgen is 
over risico in bepaalde beroepen

• Via de helpdesk kunt u hulp krijgen bij 
de beoordeling





Vragen, opmerkingen, suggesties?



a.f.lenderink@amc.uva.nl
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