
Hierbij nodig ik u van harte uit voor de bijeenkomst van de Contactgroep Gezondheid en 

Chemie (CGC) en de Nederlandse Vereniging voor Arbeidshygiene (NVvA): 

 

 

“Borstkanker en Ploegendienst” 
 

Donderdag 12 november 2009 

 

Ontvangst vanaf 13:00 uur  

Aristo Utrecht      

Brennerbaan 150, 3524 BN Utrecht 

(Aristo ligt bij station Utrecht Lunetten, zie ook www.aristo.nl) 

 

Deze bijeenkomst is voor bedrijfsartsen geaccrediteerd: ID=60569 AbSg. 

 

 

 

Het afgelopen jaar is met enige regelmaat publiciteit geweest over de relatie tussen borstkanker 

en ploegendienst (of werken in de nacht). Een belangrijke oorzaak voor de aandacht in de 

media was een oproep van de vakbond FNV gericht aan haar vrouwelijke leden met 

borstkanker om zich bij het bureau beroepsziekten van het FNV te melden. Aanleiding voor de 

oproep van het FNV was de toewijzing van een schadevergoeding aan enkele Deense vrouwen 

met borstkanker. 

Tijdens deze bijeenkomst van de CGC en de NVvA zullen een aantal sprekers ingaan op 

wetenschappelijke achtergronden van de relatie tussen borstkanker en ploegendienst. De rol van 

arbeidshygiënisten bij dit onderwerp zal niet iedereen meteen helder zijn, maar het doel van de 

middag is om meer duidelijkheid te krijgen in bijvoorbeeld blootstellings-karakterisering en 

beheersmaatregelen. 

Allereerst wordt een algemene inleiding verzorgd, met aandacht voor een aantal inhoudelijke 

aspecten van het onderwerp en de huidige maatschappelijke ontwikkelingen. Vervolgens zal de 

evaluatie van het risico door IARC worden gepresenteerd. Onderwerpen die daarbij naar voren 

zullen komen zijn o.a. de epidemiologische bewijslast en de bewijzen uit experimenteel 

onderzoek. 

Daarna volgt een bijdrage over de relatie tussen licht en donker en problemen met het 

slaap/waak ritme bij mensen die werken in ploegen- of nachtdienst. Aan de orde komen onder 

meer de anatomie en fysiologie van het oog, de biologische klok en slaap/waak ritme van de 

mens. Tevens wordt aandacht besteed aan chronotherapie en de verschillende dynamische 

lichtsystemen die van invloed kunnen zijn op het functioneren tijdens de nacht 

Tenslotte zal de visie van het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten op dit onderwerp 

worden weergegeven . 

In de discussie aan het eind van de middag zal het vooral draaien om de vraag "wat nu?" en 

"hoe nu verder?".

http://www.aristo.nl/
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Het programma: 
 
 
13:00 Ontvangst met koffie en thee. 

 

13:30 – 13:35 Mededelingen uit het bestuur van de CGC en de NVvA 

Opening door Vincent Correira (NVvA) en Margreet Sturm (CGC) 

 

13:35 – 14:00 Een introductie op borstkanker en ploegendienst (Tjabe Smid) 

 

14:00 – 14:45 De IARC evaluatie (Roel Vermeulen) 

 

14:45 - 15:00 Pauze 

 

15:00 – 15:30 Licht en donker (Toine Schoutens) 

 

15:30 – 16:00 De visie van het NCvB (Teus Brand) 

 

16:00 - 16:30 Paneldiscussie 

 

  

 

De sprekers: 

 

Tjabe Smid is bijzonder hoogleraar arbeidsomstandigheden bij het VU Medisch Centrum. Hij 

houdt zich bezig met onderzoek en advisering over uiteenlopende onderwerpen: 

veiligheidsmanagement, arbeids- en stralingshygiëne, risicoperceptie, en gezondheid, 

werkbelasting en lifestyle. Als epidemioloog promoveerde hij aan Wageningen Universiteit. Hij 

behaalde verder de Master of Safety Health and Environment aan de TU Delft. Tjabe Smid is 

lid van verschillende (advies)commissies, onder meer als voorzitter van de Commissie 

Signalering Arbeidsomstandighedenrisico’s van de Gezondheidsraad.   

 

Roel Vermeulen is assistent professor bij IRAS (Institute of Risk Assessment Sciences). Hij is 

verder verbonden aan het Imperial College in Londen en het UMC Utrecht, het Julius Centrum. 

Hij is betrokken bij diverse epidemiologische onderzoeken naar allerlei risico's. Onderwerpen 

zijn bijvoorbeeld benzeen, dosis-respons relaties, binnenlucht verontreiniging en combinaties 

van blootstellingen. Roel Vermeulen is gepromoveerd aan de Wageningen Universiteit in 2001 

en heeft vervolgens in Amerika gewerkt. Roel is editor van de Annals of Occupational Hygiene 

en lid van de commissie "Grenswaarden Stoffen op de Werkplek (GSW)" van de SER . 

 

Toine Schoutens is werkzaam bij Stichting Onderzoek Licht & Gezondheid SOLG en Davita 

Nederland BV, beide in Eindhoven. Hij is psychiatrisch verpleegkundige en is gespecialiseerd 

in lichttherapie voor psychiatrie en dermatologie. Daarnaast werkzaam als docent aan de 

Netherlands School of Public and Occupational Health NSPOH te Amsterdam. Tevens is hij lid 

van de Commissie Licht en Gezondheid van de Nederlandse Stichting voor Verlichtingskunde 
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(NSVV) te Ede en adviseur van NOC*NSF, de Koninklijke Nederlandse ZwemBond KNZB en 

de TVM Schaatsploeg. Schoutens deed onderzoek naar het gebruik van licht bij (dementerende) 

ouderen en bij problemen van het slaap/waak ritme zoals deze optreden bij het werken in de 

nachtdienst of bij jetlag. 

 

Teus Brand is als klinisch arbeidsgeneeskundige werkzaam bij het NCvB. Hij houdt zich bezig 

met de relatie tussen reproductie en arbeid. Daarnaast is hij lid van het Solvent Team dat zich 

bezighoudt met de diagnostiek CTE / OPS  bij mensen die in hun beroep een hoge blootstelling 

hebben gehad aan organische oplosmiddelen. Hij promoveerde in 1991 aan de Erasmus 

Universiteit op een endocrinologisch onderwerp. Verder is hij als bedrijfsarts werkzaam bij 

KLM Health Services.   

 

De Contactgroep Gezondheid en Chemie 

De Contactgroep Gezondheid en Chemie (CGC) is een multidisciplinair discussieforum met als 

doel het uitwisselen van informatie over de gezondheid van de mens in relatie tot chemische 

factoren en het bevorderen van het netwerk van mensen werkzaam op dit terrein. Dit wordt 

gerealiseerd door het organiseren van themamiddagen voor bedrijfsartsen, veiligheidskundigen, 

arbeidshygiënisten, toxicologen, medisch milieukundigen en milieugezondheidskundigen. De 

middagen worden, afhankelijk van het thema, georganiseerd in samenwerking met de 

Nederlandse Vereniging voor Arbeidshygiëne (NVvA), de Nederlandse Vereniging van 

Veiligheidskundigen (NVVK), de Nederlandse Vereniging voor Toxicologie (NVT), de 

Nederlandse Vereniging van Medische Milieukunde (NVMM) en de Nederlandse Vereniging 

voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde (NVAB). De themamiddagen bieden de mogelijkheid 

om al deze verschillende specialisten bij elkaar te brengen en zo multidisciplinaire netwerken te 

laten ontstaan. 

 

Meer informatie over programma’s van de CGC kunt u vinden op de website van de 

Nederlandse Vereniging voor Arbeidshygiëne, www.arbeidshygiene.nl, door te kiezen voor 

“contactgroepen” en  “CGC”. U vindt daar de programma’s en ppt-files van de CGC-

bijeenkomsten die al hebben plaatsgevonden. Als lid van de CGC ontvangt u uitnodigingen 

voor nieuwe bijeenkomsten. 

Tijdens de bijeenkomst worden door de CGC uitsluitend aan leden van de CGC certificaten van 

deelname uitgereikt ten behoeve van certificering. Deelnemers die geen lid zijn van de CGC 

maar wel lid zijn van één van bovengenoemde beroepsverenigingen kunnen hun eigen 

beroepsvereniging verzoeken om een certificaat van deelname te verstrekken.  

 

Aanmelding als lid van de CGC is mogelijk via info@epsnet.nl 

 

De volgende bijeenkomsten van de CGC zijn op: 

21 januari 2009 in samenwerking met de NVVK 

11 maart 2010 in samenwerking met de NVT 

10 juni 2009 in samenwerking met de NVAB 

 

 


