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Veel vragen aan het NCvB naar 
aanleiding van de FNV oproep.aanleiding van de FNV oproep.



Het NCvB is al langer met het Het NCvB is al langer met het 
onderwerp bezig

• In Signaleringsrapport • In Signaleringsrapport 
Beroepsziekten 2002 Alert 
gewijd aan de recent gewijd aan de recent 
verschenen studies

• In TBV in de dilemma reeks 
artikel gewijd aan artikel gewijd aan 
borstkanker en nachtdienst

• Betrokkenheid bij rapport • Betrokkenheid bij rapport 
Gezondheidsraad 2006



Na de FNV oproep

• Vragen door de media• Vragen door de media

– Voldoende bewijs voor de relatie?

• Vragen van bedrijfsartsen

– Behoefte aan algemene info

– Hoe te reageren op screeningsverzoek

– Advies aan werkgevers– Advies aan werkgevers

• Formulering aantal praktijkvragen: jan 2009

• FACT sheet samen met NVAB:febr 2009• FACT sheet samen met NVAB:febr 2009

• Presentatie voor FNV Bondsraadscie 
Arbeidsomstandigheden: maart 2009



Inhoud

• Ploegendienst en gezondheid 
algemeenalgemeen

• (Borst)kanker en ploegendienst

• FACT sheet en Praktijkvragen• FACT sheet en Praktijkvragen

• Lacunes in de kennis

• Aanbevelingen• Aanbevelingen



De mens is geen nachtdier



Velen zijn het “noodgedwongen” toch

• In Nederland werken • In Nederland werken 

1,1 miljoen mensen 
regelmatig in 
nachtdienst. nachtdienst. 
Man:vrouw=2:1 (CBS 
2004)

• In Nederland sterke • In Nederland sterke 
stijging van aantal 
vrouwen in nachtdienst

• In Europa werkt 1 op de • In Europa werkt 1 op de 
5 in nachtdienst



Wat zegt Heijermans?
• Nachtarbeid

– Kunstlicht verontreinigt – Kunstlicht verontreinigt 
atmosfeer

– Daglicht stimuleert 
stofwisseling (stoornis stofwisseling (stoornis 
bloedlichaampjes?)

– Slechte 
slaapomstandigheden

– Asthenopie– Asthenopie

– Demoralisatie

Eerste ‘ICOH’ congres (1906 Eerste ‘ICOH’ congres (1906 
in Milaan): nachtarbeid is 
anti-fysiologisch en dient 
te worden beperkt



Mijnwerkersnystagmus: Het oog raakt Mijnwerkersnystagmus: Het oog raakt 
het spoor bijster door het permanente 
duister.



Beroepsziekten door ploegendienst

• Shift work Maladaptation Syndrome (SMS)

• Maagzweer: RR 2• Maagzweer: RR 2

• Hart-vaataandoeningen: RR 1.3-1.5

• Borstkanker: RR 1.5 

• Baarmoederkanker: RR 1.5

• Darmkanker?, Prostaatkanker?

• Diabetes?• Diabetes?

• Hypothyreoidie?

• Depressie?• Depressie?



Shift work Maladaptation Syndrome

• Slaapveranderingen: in-en 
doorslaapproblemen, afname doorslaapproblemen, afname 
slaapkwaliteit

• Chronische vermoeidheid

• Geagiteerdheid

• Afname prestatievermogen• Afname prestatievermogen

• Maagdarmklachten

• Regelmatig gebruik slaapmedicatie• Regelmatig gebruik slaapmedicatie



Ploegendienst en zwangerschap

• Afname fertiliteit:RR/OR 2

• Spontane abortus:RR/OR 1.25• Spontane abortus:RR/OR 1.25

• Vroeggeboorte:RR/OR 1.24

• Laag geboortegewicht:RR/OR 1.80• Laag geboortegewicht:RR/OR 1.80



Waardoor ziekten door Waardoor ziekten door 
ploegendienst?

• Desynchronisatie 24-• Desynchronisatie 24-

uurs ritmen→

slaapdeficitslaapdeficit

• Stress door bemoeilijkte 

sociale adaptatiesociale adaptatie

• Onderdrukking 

melatonine afgifte →melatonine afgifte →

kankerrisico ↑



Desynchronisatie

• Jet-lag

• Zomer/wintertijd• Zomer/wintertijd

• Ontbreken 
“zeitgebers”

• Oudere leeftijd• Oudere leeftijd

• Endogene depressie

• Ploegendienst• Ploegendienst



Gezond oud worden in de Gezond oud worden in de 
ploegendienst

• Roosterkeuze: • Roosterkeuze: 

– Kortcyclisch: 2-2-2 

– voorwaarts roteren: O-M-N– voorwaarts roteren: O-M-N

• Aandacht voor leefgewoonten: voeding, 
slaaphygiëne, lichaamsbeweging.

• Versterking “zeitgeber”: lichtversterking?• Versterking “zeitgeber”: lichtversterking?

• Aandacht voor risicofactoren intolerantie: PMO 
Ploegendienst (ILO-aanbeveling)?Ploegendienst (ILO-aanbeveling)?

– Binnen 1 jr na begin

– <45 jr 1x/3 jr

– >45 jr 1x/2jr



Oudere werknemer en Oudere werknemer en 
ploegendienst

• Beperking aantal nachtdiensten

• Realisatie voorkeur voor bijv. 
ochtendienst

• Urenbeperking• Urenbeperking



Borstkanker en nachtdienstBorstkanker en nachtdienst

• Risico neemt toe met 50%
– Van 10 naar 15/100– Van 10 naar 15/100
– Attributief risico 1/3

• Na 15-20 jaar werken in ploegendienst 
met nachtdienst

• Na 15-20 jaar werken in ploegendienst 
met nachtdienst

• Oorzaak: verstoring melatonine productie 
in nachtdienst?in nachtdienst?
– Schernhammer 2008:
borstkankerrisico↓ bij hogere melatonine 
uitscheiding

• IARC(2007):verstoring 24-uurs ritmen 
waarschijnlijk kankerverwekkend
– Dierexperimenteel bewijs



Risico-en beschermende factoren voor Risico-en beschermende factoren voor 
borstkanker
Factor Relatieve Risico

> 20 jaar werken in de nachtdienst 1,5

Een vrouw met één eerstegraads familielid met borstkanker 2

Bij twee eerstegraads familieleden met borstkanker 3 tot 4

Vrouwen met een mutatie in het BRCA1- of BRCA2-gen 4 tot 8,5Vrouwen met een mutatie in het BRCA1- of BRCA2-gen 4 tot 8,5

Al eerder borstkanker gehad 3 tot 4

Vrouwen die nooit zwanger zijn geweest 2

Vrouwen die na hun 35ste hun eerste kind krijgen 2

Vrouwen bij wie de menopauze na het 55ste jaar intreedt 2

Vrouwen die na menopauze > vijf jaar oestrogeensubstitutie gebruikten 1,3 tot 1,4

Vrouwen die de pil slikken 1,24

Voor vrouwen die 1-4 jaar geleden zijn gestopt met de pil 1,16Voor vrouwen die 1-4 jaar geleden zijn gestopt met de pil 1,16

Vrouwen die 5-9 jaar geleden zijn gestopt met de pil 1,07

Voor vrouwen die al langer dan tien jaar geen anticonceptiepil meer slikken 1

Bij vrouwen na de menopauze met overgewicht 1,3 tot 1,5

Dagelijks 1 glas alcoholische drank 1.1

Vrouwen die regelmatig lichamelijk actief zijn 0,6 tot 0,8

Vrouwen die borstvoeding hebben gegeven 0,78



Factsheet Praktijkvragen borstkanker en Factsheet Praktijkvragen borstkanker en 
nachtdienst: www.beroepsziekten.nl

• Stoppen na 15-20 jaar nachtdienst?• Stoppen na 15-20 jaar nachtdienst?

• Terugkeer in nachtdienst na behandeling 
borstkanker?borstkanker?

• Extra screening op borstkanker bij werken in 
nachtdienst?

• Borstkanker een beroepsziekte?• Borstkanker een beroepsziekte?

• Preventief melatonine?

• Beste ploegendienstrooster?• Beste ploegendienstrooster?

• Geen zwart-wit antwoorden, maar 
risicocounselingrisicocounseling



Lacunes in de kennis

• Onvoldoende correctie voor • Onvoldoende correctie voor 
confounding

• Blootstelling aan nachtdienst 
onvoldoende duidelijk in diverse onvoldoende duidelijk in diverse 
studies

– Roosterverschillen– Roosterverschillen

• Aanwijzingen maar nog geen bewijs 
voor mechanismevoor mechanisme

– Drempelwaarde?

– Latente periode?



Aanbevelingen

• Ontwikkeling richtlijn voor 
bedrijfsartsen over ploegendienst

• Epidemiologisch onderzoek

– Case-control, prospectief cohort– Case-control, prospectief cohort

– Verpleegkundigen, politie

– Betere karakterisering blootstelling– Betere karakterisering blootstelling

– Vergelijking tussen roostertypen

– Effect op melatonine uitscheiding– Effect op melatonine uitscheiding



De mens is geen nachtdier maar…De mens is geen nachtdier maar…



Soms wordt voor dag en dauw opstaan Soms wordt voor dag en dauw opstaan 
extra beloond



t.m.pal@amc.uva.nl en t.brand@amc.uva.nl


