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Kerncijfers

• Meest voorkomende kanker bij vrouwen• Meest voorkomende kanker bij vrouwen

• Incidentie 12.000 per jaar (70 mannen)• Incidentie 12.000 per jaar (70 mannen)

• = 1,4 per 1000 vrouwen/jaar 

• 70 % overleving > 10 jaar• 70 % overleving > 10 jaar

• 3300 overledenen/jaar

• Aantal blijft gelijk, sterfte daalt



Incidentie in Nederland

1990: screening 50-70

1997: screening 50-751997: screening 50-75

Bron: NKR, CBS

Gestandaardiseerd op Europese 
standaardpopulatie
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Bedrijfstak

Regelmatig Regelmatig

Ploegendienst Avond/nachtwerk

1. Gezondheidszorg (27 %)

2. Vervoer (22 %)

1. Horeca (60 %)

2. Gezondheidszorg (38 %)2. Vervoer (22 %)

3. Horeca (17 %)

4. Industrie (17 %)

2. Gezondheidszorg (38 %)

3. Vervoer (34 %)

4. Cultuur en overige 4. Industrie (17 %) 4. Cultuur en overige 
dienstverlening (32 %)
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Avond- en nachtwerk
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Bekende risicofactoren

NCvB 2009



Nog een risicofactor: nachtwerk? 

NCvB 2009NCvB 2009





De Gezondheidsraad (2006)

• Er is een verband tussen langdurig nachtwerk en 
borstkankerborstkanker

• Maar onvoldoende grond om oorzakelijkheid te 
concluderen concluderen 





Het IARC rapport (2007)

• Stand van kennis: onderzoek bij verpleegkundigen 
en cabinepersoneelen cabinepersoneel

• Dierproeven

• “Shiftwork that involves circadian disruption is • “Shiftwork that involves circadian disruption is 
probably carcinogenic to humans (2A)” 





De overheid (2008)

• N.a.v. de kamervragen: 

• De overheid vindt extra maatregelen op dit 
moment niet nodig

• Volgt bestaand onderzoek op de voet

• Met name Amerikaans onderzoek dat nu loopt• Met name Amerikaans onderzoek dat nu loopt



Many recognised cases of breast cancer after Many recognised cases of breast cancer after 
night-shift work

English version of the Danish story released on 15th January 2009

In 2008, in 38 out of 75 cases, breast cancer after 
night-shift work was recognised as an industrial 

injury after submission of the claim to the injury after submission of the claim to the 
Occupational Diseases Committee.



Denemarken

• Borstkanker als ‘mogelijke beroepsziekte’ erkend

– Bij meer dan 15 jaar nachtwerk

– Bij afwezigheid van andere (meer – Bij afwezigheid van andere (meer 
waarschijnlijke) oorzaak

• Voordeel van de twijfel

• Verzekerd





FNV (2009)

• bereidt schadeclaimprocedures voor 

• Civielrecht kent andere bewijslast dan de 
(Deense) sociale verzekering



De overheid (2009)

(..) verzoek ik u wel nachtarbeid door de (..) verzoek ik u wel nachtarbeid door de 
commissie nader wetenschappelijk te laten 
onderzoeken. Dit onderzoek dient in eerste onderzoeken. Dit onderzoek dient in eerste 
instantie gericht te zijn op de vraag of mogelijk 
nieuw wetenschappelijk onderzoek op het 
terrein van nachtarbeid leidt tot een aanvulling terrein van nachtarbeid leidt tot een aanvulling 
op het advies van de Gezondheidsraad 
‘Nachtwerk en borstkanker’ van 29 juni 2006. 



Wordt vervolgdWordt vervolgd

(dank voor uw aandacht)


