
Onlangs is door RIVM met behulp van een
mechanistisch kankermodel (een twee-muta-
tie-model, TMC, [4]) een analyse gemaakt
van de longkankerincidentie van rokers,
niet-rokers en uraniummijnwerkers Deze
analyse geeft onder andere inzicht in de
dosis- en leeftijdsafhankelijkheid van de
longkankerincidentie ten gevolge van roken
en blootstelling aan radon. De modelbe-
schrijving is afgeleid van epidemiologische
gegevens van longkanker bij mijnwerkers en
dus bij betrekkelijk hoge doses. Op grond
van deze analyse is een nadere berekening
gemaakt van het aantal gevallen van long-
kanker in Nederland en Zweden ten gevolge
van roken en radon [5]. Deze twee landen
boden een interessante vergelijking vanwege
de verschillen in rookgewoonten (meer in
Nederland) en blootstelling aan radon (meer
in Zweden). De resultaten voor Nederland
worden in dit artikel samengevat.

Toepassing op de longkankerinciden-
tie in Nederland
De mechanistische modelbeschrijving van het
ontstaan van longkanker [4] geeft de moge-
lijkheid de longkankerincidentie t.g.v. van
roken en radon te voorspellen aan de hand van
blootstelling van de bevolking aan beide agen-
tia, mits de gevonden parameterwaarden ook
toegepast kunnen worden op andere (wester-
se) bevolkingsgroepen. Het TMC model geeft
bovendien de mogelijkheid om het aandeel
van roken en radon in de longkankerincidentie
afzonderlijk te berekenen. Uitgaande van deze
doelstelling is de longkankerincidentie in
1995 in Nederland berekend en vergeleken
met de geregistreerde data. 
Voor deze berekeningen moeten de rookge-
woonten en blootstelling aan radon van de
betrokken personen gedurende hun leven in
acht worden genomen; d.w.z. terug tot het

begin van de vorige eeuw. Een reconstructie
hiervan is niet eenvoudig omdat vooral infor-
matie over de rookgewoontes vóór 1950
schaars is. Wel is er informatie over sigaret-
tenproductie en –gebruik. Bronnen van
informatie zijn rapporten van het CBS
(Centraal Bureau voor de Statistiek), schat-
tingen gemaakt door IARC (International
Agency for Research of Cancer) en, meer
recent, NIPO-onderzoek naar rookgewoon-
tes. Op grond daarvan is het rookgedrag voor
mannen en vrouwen in de loop van de afge-
lopen eeuw gereconstrueerd (zie Fig. 1).
Voor het TMC model is de blootstelling van
de bevolking aan sigarettenrook vereenvou-
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Inleiding
Longkanker wordt vooral veroorzaakt door het roken van sigaretten. Daarnaast wordt
een gedeelte van de longkankers toegeschreven aan de blootstelling aan radon en dan met
name van de α-straling uitzendende dochterradionucliden (in het vervolg kortweg
‘radon’ genoemd). De relatie tussen longkanker en blootstelling aan radon is echter
tamelijk onzeker. Op grond van internationale rapporten zoals BEIR VI [1] en extrapo-
latie van longkankerincidentie in uraniummijnwerkers naar de bevolking van de VS en
vervolgens naar Nederland [2,3] wordt het aantal longkankergevallen in Nederland
geschat op ongeveer 800 per jaar met een onzekerheidsbereik van 200 tot 2000. 

Het TMC-model voor de inductie van kanker door straling

In het TMC-model [4] wordt aangenomen dat een normale lichaamscel (N) twee muta-
ties (met mutatiesnelheden µ1 en µ2) moet ondergaan om kwaadaardig (maligne, M) te
worden. Na één mutatie verkeert de cel in een tussenstadium (intermediair, I), waarin er
een gemiddelde vermeerdering ε per tijdseenheid van het aantal intermediaire cellen
optreedt. Als de cel kwaadaardig (M) is duurt het nog een tijd tlag tot deze is uitgegroeid
tot een tumor, die als kanker kan worden herkend. Dit gehele proces treedt ook zonder
straling op. Straling en het roken van sigaretten v erhogen echter de mutatiesnelheden µ1
en µ2.
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Figuur 1

Het percentage rokers bij volwassen mannen en vrouwen in Nederland op grond van NIPO-onderzoek

[9,10] (symbolen) en zoals geschat op grond van het jaarlijkse gebruik van sigaretten (lijnen). Deze

schatting is gebruikt voor de berekening van de longkankerincidentie.
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digd door - voor mannen en vrouwen apart -
het jaarlijks aantal gerookte sigaretten te ver-
delen over alle (rokende) volwassenen.
Daartoe is aangenomen dat de rokers een

constant aantal sigaretten per dag roken,
mannen gemiddeld 18 en vrouwen 11 siga-
retten per dag, dat wordt gewogen met het
jaarlijks percentage rokers (zie Fig. 1). Het

percentage rokers in de loop der jaren is dui-
delijk verschillend voor mannen en vrou-
wen. Bij mannen is er sinds het begin van de
20e eeuw een toename van het aantal rokers,
maar vooral na 1940. In de vijftiger en zesti-
ger jaren was het percentage rokende man-
nen zelfs 90%. Sinds die tijd, toen de schade-
lijke werking van roken meer algemeen
bekend en erkend werd, is dit percentage
flink afgenomen. Vrouwen zijn pas meer
algemeen gaan roken vanaf de vijftiger
jaren, maar het percentage rokende vrouwen
is nooit zo hoog geworden als dat van man-
nen. Uit NIPO-onderzoek vanaf 1960 is
tevens gebleken dat vrouwen gemiddeld
minder sigaretten per dag gebruiken dan
mannen.

Ook is een reconstructie gemaakt van de
blootstelling aan radon in de loop der jaren
in Nederland. Aangenomen is dat er geen
variatie is van de radonconcentraties over
Nederland. De gemiddelde radonconcentra-
tie binnenshuis is onder meer gepubliceerd
in de Milieubalans [7]. Er is een stijging
geconstateerd van 19 Bq m-3 in 1970 tot 22
Bq m-3 in 1990 als gevolg van betere warm-
te-isolatie en moderne bouwmethoden.
Aangenomen is dat de radonconcentratie
vóór 1970 constant was. Het totale overzicht
is weergegeven in Fig. 2. Bij de berekening
is rekening gehouden met een gemiddelde
blootstelling aan radon, waarvan 80% bin-
nenshuis en 20% buitenshuis opgedaan.

Met behulp van de parameterwaarden uit de
eerdere analyse van de mijnwerkers [4] stelt
het TMC model ons nu in staat de leeftijds-
afhankelijke kans op lonkanker te bereke-
nen, bijvoorbeeld voor 1995. Hiertoe worden
van ieder 5-jaarscohort de rookgewoonten en
de blootstelling aan radon tijdens het leven
in acht genomen en betrokken op de verho-
ging van de mutatiesnelheden volgens het
model. Bijvoorbeeld, de cohort met een leef-
tijd van 50-55 jaar in 1995 wordt veronder-
steld op 30-jarige leeftijd een gemiddeld
rookgedrag te hebben dat gegeven wordt
door het percentage rokers tussen 1970 -
1975. Dit geldt analoog voor de blootstelling
aan radon. Hiermee kan nu berekend worden
wat de kans is om longkanker te krijgen in
1995. Door deze leeftijdsafhankelijke kans
te betrekken op het aantal leden van de
bevolking in 1995 kan het verwachte aantal
longkankers berekend worden, dat dan ver-
der vergeleken kan worden met het voor
1995 door [8] geregistreerde aantal. 

In Tabel 1 is een vergelijking van het totale
aantal geregistreerde en berekende aantal
longkankers tot 80 jaar gemaakt. Het blijkt
dat het berekende aantal longkankers voor
mannen 81% en voor vrouwen 72% is van de
geregistreerde aantallen. De rest zou gedeel-
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Figuur 2

Het verloop in de gemiddelde radonconcentratie binnenshuis in Nederland [7].

Tabel 1 Het aantal berekende en geregistreerde longkankergevallen tot 80 jaar in 1995 voor Nederland

Kankerregistratie Berekening Percentage

Mannen

Kankergevallen 5615 4546 81%

Vrouwen

Kankergevallen 1499 1084 72%

Toepassing van het TMC-model voor
longkankerincidentie door roken en radon

In [5] is een analyse met het TMC-model gemaakt van longkankerincidentie in niet-
rokers (een bevolkingsgroep uit de Verenigde Staten), rokers (Britse doktoren) en urani-
ummijnwerkers (de Coloradomijnwerkers). Uitgangspunt hierbij was dat de mutatiesnel-
heden µ1 en µ2 worden verhoogd door roken en blootstelling aan radon, en wel evenre-
dig met de hoeveelheid gerookte sigaretten en de jaarlijkse blootstelling aan radon. Bij
erg hoge doses radon neemt de mutatiesnelheid weer af tengevolge van door radon v er-
oorzaakte celdood. De volgende conclusies konden uit deze analyse getrokken worden
(zie ook NVS-nieuws van december 1997, ref. [6]):
- Longkankerincidentie neemt sterk toe met de leeftijd.
- Bij personen die nooit gerookt hebben (zg. niet-rokers) is de longkanker bij vrouwen

ongeveer 20% lager dan bij mannen.
- Bij roken neemt de longkankerincidentie sterk toe, meer dan evenredig met de

gemiddelde dagelijks gerookte hoeveelheid sigaretten.
- Bij blootstelling aan radon neemt longkanker verder toe, bij relatief lage doses even-

redig met de blootstelling aan radon.
- De door blootstelling aan radon en roken verhoogde longkankerincidentie kan zich

vele jaren (tot 30 jaar en meer) openbaren.
- De uiteindelijke totale kans op longkanker (cumulatieve incidentie) door radon is

afhankelijk van de leeftijd tijdens blootstelling en is het grootst v oor blootstelling op
ongeveer 10 – 20 jarige leeftijd. Bij blootstelling op hogere leeftijden neemt de toe-
gevoegde kans geleidelijk af, voornamelijk omdat de tijd om daardoor longkanker te
krijgen korter wordt.
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telijk veroorzaakt kunnen zijn door andere
agentia, zoals asbest, glas- en mineraalve-
zels, arseen, koolteer en roet, maar kan ook
samenhangen met onnauwkeurigheden van
het model, de gebruikte gegevens en de ver-
eenvoudigde beschrijving van de blootstel-
lingen. De leeftijdsafhankelijkheid van de
aantallen longtumoren is gegeven in Fig. 3
en 4. De geregistreerde longkankers berei-
ken een maximum voor 70-75-jarigen. De
afname op hogere leeftijd verloopt parallel
met de afname van de gehele bevolking voor
deze leeftijdsgroepen, maar wordt versterkt
omdat de oudste leeftijdcategorieën in hun
jeugd relatief weinig gerookt hebben (Fig.
1). Bij het vergelijken van de leeftijdsafhan-
kelijke modelberekening met de geregis-
treerde aantallen in 1995 is van belang zich
te realiseren dat er geen parameters gefit zijn

aan de gegevens: het betreft een voorwaartse
berekening uitgaande van de gemiddelde
blootstelling van de bevolking aan roken en
radon. Met name zijn de verschillen in rook-
gewoonten, zowel in intensiteit (niet-rokers,
lichte rokers en zware rokers) als in leef-
tijdsafhankelijke factoren daarin verwaar-
loosd. Zo is er uitgegaan van een constant
rookgedrag over het hele leven van volwas-
senen en er is b.v. geen rekening gehouden
met het feit dat men op hogere leeftijd
geneigd is minder intensief te gaan roken of
zelfs te stoppen. Er is ook geen rekening
gehouden met andere vormen van gezond-
heidsschade door roken: omdat (zwaardere)
rokers een grotere kans hebben om te sterven
aan bijvoorbeeld hart- en vaatziekten zijn ze
ondervertegenwoordigd in de hogere leef-
tijdsgroepen. Overigens is voor de echt hoge

leeftijden de registratie van de oorzaak van
overlijden niet meer zo nauwgezet als voor
jongere personen, waardoor boven de 80 jaar
het werkelijke aantal longkankers wellicht
wat onderschat wordt. Desalniettemin lijkt
het totale effect van roken op het aantal long-
kankers redelijk gereproduceerd te worden,
wat ook geïllustreerd wordt door de verschil-
len tussen mannen en vrouwen: in 1995 wer-
den 3.7 keer zoveel longkankers geregis-
treerd bij mannen als bij vrouwen, terwijl
deze verhouding volgens het TMC model 4.2
is.

De berekeningen geven ook de mogelijkheid
om te zien welk gedeelte van de berekende
longkankers toe te schrijven is aan roken en
aan radon. Dit is weergegeven in Tabel 2.
Van de berekende aantallen longkanker
wordt voor mannen en vrouwen respectieve-
lijk 91% en 71% toegeschreven aan roken en
2% en 6% aan radon. Dit betekent dat onge-
veer 150 gevallen van longkanker tot 80 jaar
in 1995 toe te schrijven zijn aan radon. Dit
zou nog iets meer kunnen zijn als er bij het
verschil tussen de berekende en geregistreer-
de longkankers ook nog (eenzelfde) percen-
tage aan radon moet worden toegeschreven.
Dat zou tot een totaal van ongeveer 195 lei-
den. Ook komen er nog longkankergevallen
voor tussen 80 en 100 jaar (in de registratie
ongeveer 20% van het totale aantal).
Hierdoor komt het totale aantal longkankers
in Nederland dat voor 1995 volgens deze
berekeningen aan radon toe te schrijven is op
ongeveer 230. Op een totaal van 8651 is dat
dus ongeveer 2,5%. Overigens wordt voor de
Zweedse mannen en vrouwen een vergelijk-
bare overeenstemming gevonden tussen
modelberekening en longkankerregistratie.
Voor die bevolking is roken een minder
dominerende factor in de longkankerinci-
dentie dan in Nederland. Meer kwantitatieve
informatie over Zweden is te vinden in refe-
rentie 5.
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Figuur 3

De longkankerincidentie bij mannen in 1995 per vijfjarige cohorten in Nederland geregistreerd door de

kankerregistratie [8] (symbolen) en berekend met het TMC-model (lijn).
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Figuur 4

De longkankerincidentie bij vrouwen in 1995 per vijfjarige cohorten in Nederland geregistreerd door de

kankerregistratie [8] (symbolen) en berekend met het TMC-model (lijn).

Tabel 2 Het aantal en percentage longkankers tot

80 jaar dat toe te schrijven is aan roken

en radon

Berekend aan- Percentage

tal in 1995

Mannen

Totaal longkanker 4546 100

Achtergrond 319 7

Roken 4157 91

Radon 90 2

Vrouwen

Totaal longkanker 1084 100

Achtergrond 254 23

Roken 775 71

Radon 60 6
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el Discussie en conclusies
Dit is de eerste keer dat er met een mecha-
nistisch kankermodel een leeftijdsafhanke-
lijke berekening van het aantal aan roken en
blootstelling aan radon toe te schrijven long-
kankers is gemaakt. Het sterke punt is dat
daarbij niet is gefit, maar is uitgegaan van de
rookgewoonten en blootstelling aan radon in
het verleden. Het zo berekende aantal ver-
schilt 19% en 28% met het geregistreerde
aantal longkankergevallen voor respectieve-
lijk mannen en vrouwen, terwijl het vier keer
hogere aantal longkankers bij mannen dan
bij vrouwen door de berekening goed gere-
produceerd wordt. De aan radon toe te
schrijven gevallen zijn laag ten opzichte van
de eerdere schattingen van 700 in het
Basisdocument Radon [2] en 900 in het
recente advies van de Gezondheidsraad [3].
Dat nu een lager aantal wordt gevonden is
waarschijnlijk vooral een gevolg van het feit
dat er met deze methode meer gevallen van
longkanker worden toegeschreven aan
roken, vooral omdat de rookgewoonten van
mannen in de jaren vijftig en zestig een
dominante rol spelen. 
De hier beschreven berekening van het aan-
tal longkankers tengevolge van roken en
radon heeft ook zijn beperkingen; zo is uit-
gegaan van de vergelijkbaarheid van de
Nederlandse bevolking met de bevolkings-
groepen, die gebruikt zijn in de onderliggen-
de epidemiologische studies, te weten de
Britse rokende doktoren en de Colorado-
mijnwerkers. Deze vergelijkbaarheid is niet
nader onderbouwd. Daarnaast is in de bere-
kening uitgegaan van blootstellingen die
weliswaar in de tijd variëren, maar over de
bevolking gemiddeld zijn. Volgens het niet-
lineaire meer-staps carcinogenese proces
zoals dat wordt gemodelleerd in het TMC
model leidt dat tot beperkingen, die o.a. tot
uitdrukking komen in de leeftijdsafhankelij-
ke berekening van de aantallen tumoren.
Toch is de overeenstemming tussen de bere-
keningen en de geregistreerde kankergeval-
len dusdanig goed dat de conclusie gerecht-
vaardigd is dat de risicoschattingen voor

roken en radon in grote trekken toepasbaar
zijn voor Nederland. 

Samenvattend zouden we de volgende con-
clusies aan deze studie willen verbinden:

1. De belangrijkste boodschap van boven-
staande berekening met het mechanistisch
model is dat de modelbeschrijving verkre-
gen door het fitten van de longkankerinci-
dentie bij Britse (rokende) artsen en (aan
radon blootgestelde) Amerikaanse mijn-
werkers ook toepasbaar is op andere
(Westerse) bevolkingen, zoals de Neder-
landse en de Zweedse. Dit impliceert dat
het effect van radon bij mijnwerkers ook
toepasbaar is op blootstelling aan radon
binnenshuis en dat radon een effect heeft
op de incidentie van longkanker direct
evenredig met de blootstelling daaraan
zonder drempeldosis. 

2. Het huidige aantal longkankergevallen
wordt bepaald door de levenslange bloot-
stelling zowel aan roken als aan radon, tot
meer dan vijftig jaren geleden. Dit komt
b.v. direct tot uiting in het grote verschil
in longkankerincidentie tussen mannen
en vrouwen t.g.v. het intensievere roken
van mannen t.o.v. vrouwen. 

3. Het overgrote deel van de longkankers in
1995 wordt volgens de modelberekenin-
gen veroorzaakt door roken (70-90%);
het aandeel van radon is gering (2-6%).
Daarom is in het algemeen het effect van
radon epidemiologisch moeilijk aantoon-
baar. Bovendien is er interactie tussen
roken en blootstelling aan radon, wat
impliceert dat het effect van radon niet
los gezien kan worden van rookgedrag
(in het verleden).

4. Het model stelt in staat het effect van
radon voor groepen van de bevolking met
verschillend rookgedrag te berekenen. Zo
is het effect van radon voor niet-rokers in
absoluut risico ongeveer de helft van dat
voor de gemiddelde roker. Ook is er ver-

schil in gevoeligheid tussen vrouwen en
mannen.

5. Deze berekening wijst uit dat in
Nederland minder longkankergevallen
aan radon zouden zijn toe te schrijven
dan tot nu toe aangenomen (ongeveer
30% van de vigerende schattingen).
Waarschijnlijk is dit vooral een gevolg
van het beter inachtnemen van het effect
van roken. 
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Op 5 juli 2001 raakten tijdens het wisselen van brandstofstaven in reactor 3
van de kerncentrale Chapelcross (zuid-west Schotland) 24 gebruikte elemen-
ten los in de zgn. ‘de-fuelling machine’. De ca. 1 meter lange brandstofsta-
ven in de ‘Magnox’ reactor worden normaal gesproken door de de-fuelling
machine uit de reactor gehaald en in een metalen container verzameld. Deze
container met 24 elementen wordt vervolgens verplaatst naar een afge-
schermde schacht van waaruit transport naar een opslagbassin plaatsvindt.
Voor deze operatie dient de container aan een kraan boven de schacht te wor-
den bevestigd. Aansluitend wordt de deur van de schacht geopend en de con-
tainer neergelaten. Tijdens het positioneren van de container boven de
schacht ging het op 5 juli mis. In eerste instantie werd gedacht dat alle 24 sta-
ven in de de-fuelling machine waren gebleven en dat het geheel op de deur

Chapelcross incident

Vervolg op pag21BNFL Chapelcross Magnox NPS (thanks to FreeFoto.com)


