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Wie heeft duurzaam advies van RIVM 

gewonnen? 
 
Op de Dag van de Duurzaamheid (10-10) heeft het RIVM de winnaar van de 
prijsvraag ‘Welke regionale overheid wint een duurzaam advies van het RIVM?’ 
bekend gemaakt. Bij het ter perse gaan van dit nummer was de winnaar nog niet 
bekend. Benieuwd naar de winnaar? 

Kijk op: www.rivm.nl/nieuws (10-10-2012)

Onderzoekers Aldert Piersma en Dorien van Dartel van 
het RIVM hebben de Elsevier Best Scientific Publication 
Award in Reproductive Toxicology gewonnen. Zij kregen 
de prijs voor een publicatie over de toepassing van 
embryonale stamcellen in onderzoek naar de schadelijk-
heid van chemische stoffen voor de embryonale 
ontwikkeling. 
Embryonale stamcellen staan volop in de belangstelling. 
Bijvoorbeeld klinisch voor transplantatiedoeleinden, 
maar ook in de toxicologie als basis voor testsystemen 
voor de embryotoxiciteit van stoffen. Hierdoor zijn 
minder proefdieren nodig om de toxiciteit van stoffen te 
voorspellen. Het RIVM speelt in dit onderzoeksveld een 
vooraanstaande rol.
De ETS kent deze prijs jaarlijks toe aan de beste weten-
schappelijke publicatie op het gebied van reproductie-
toxicologie. De ETS richt zich op de preventie van 
aangeboren afwijkingen en onvruchtbaarheid.

Elsevierprijs voor RIVM

Online meepraten over Volksgezondheid Toekomst Verkenning

Sinds eind augustus is de VTV-site online. Dit is een uniek communicatieplatform 
waarop bezoekers en professionals kunnen discussiëren over volksgezondheid 
en zorg. De informatie die dit oplevert, wordt gebruikt bij het schrijven van de 
zesde Volksgezondheid Toekomst Verkenning, die in 2014 verschijnt.
In de Volksgezondheid Toekomstverkenning (VTV) rapporteert het RIVM elke 
vier jaar over de ontwikkeling van de volksgezondheid in Nederland. En anders 
dan in het verleden, is de gehele totstandkoming van het rapport VTV-2014 
online te volgen. Op de VTV-site nodigt het projectteam professionals uit mee 
te denken en te discussiëren over de inhoud. Zo hoopt het RIVM zijn blik te 
verbreden en de relatie met de praktijk te versterken.
www.vtv2014.nl
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Smaakstoffen  
in tabak
Tekst | Patricia van der Zalm

Fotografie |  Getty Images

achtergrond
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Een Europese onderneming kun je het PITOC-project 
(Public Information Tobacco Control) zeker noemen, zegt 
projectleider Reinskje Talhout. Zestien landen hebben 
onlangs een website gelanceerd met veertien factsheets 
over additieven in tabak. De publieksversies zijn iets 
korter en simpeler geschreven dan de uitgebreidere 
versies voor professionals. Het RIVM coördineerde het 
project, onderhield de contacten met de andere 
Europese onderzoeksinstellingen en schreef samen met 
het Duitse onderzoekscentrum naar kanker DFKZ de 
informatie over de additieven. De andere Europese 
landen hebben de teksten vertaald voor hun eigen 
websites.
Nederland kende al de website www.tabakinfo.nl met 
algemene informatie over ingrediënten in tabak, op 
verzoek van VWS. Nu is die informatie uitgebreid met 

gegevens over de meest toegevoegde stoffen in tabak, 
zoals suikers, vanille, drop, cacao, menthol en cellulose. 
Deze stoffen zijn op zich niet giftig of verslavend, zoals 
teer en nicotine dat wel zijn. ‘Maar bij verbranding 
komen er wel kankerverwekkende stoffen zoals benzeen 
en formaldehyde uit vrij’, zegt Talhout. ‘Bovendien 
maakt vanille de smaak van sigaretten aantrekkelijker. 
Menthol verzacht de scherpte van de rook. Ook suikers 
in tabak maken de rook minder scherp en geven een 
bepaalde caramelachtige smaak aan sigaretten. Uit 
onderzoek blijkt dat acetaldehyde, een stof die vrijkomt 
bij verbranding van suikers in tabak, het verslavende 
effect van nicotine versterkt.’

Stappenplan
Talhout, scheikundige en projectleider van de onder-
zoeksprojecten die te maken hebben met tabak en  
een aantal nieuwe drugs bij het Laboratorium voor 
Gezondheidsbeschermingsonderzoek, omschrijft de 
recente uitbreiding van de site met informatie over 
toevoegingen als een stappenplan. ‘De site wordt 
gaandeweg steeds meer opgetuigd, voor fabrikanten, 
professionals en publiek. Eind dit jaar komt er ook een 
koppeling bij tussen additieven en tabaksmerk: hoeveel 
en welke stoffen zitten er in ‘mijn sigaret’?’
De informatie over additieven is afkomstig uit weten-
schappelijk literatuuronderzoek, peer reviewed artikelen 
en interne documenten van diverse grote tabaksfabri-
kanten. ‘Daarbij is steeds nauwkeurig gekeken wat de 
status van die interne documenten was en of de 
hypotheses wel klopten. De factsheets voor professio-
nals zijn eerst langs externe deskundigen gegaan. 
Daardoor is de objectiviteit zoveel mogelijk gewaar-
borgd.’ 
Een aantal teksten is getest onder diverse groepen lezers 
in Engeland. ‘Ze vonden ze over het algemeen goed 
leesbaar. Op hun verzoek hebben we afbeeldingen van 
de additieven toegevoegd. Rokers stelden de informatie 
op prijs, al was het niet altijd meteen reden om te 
stoppen. Niet-rokers zagen er een extra motivatie in om 
rookvrij te blijven.’

Regulering
Aan de hoeveelheid teer, nicotine en koolmonoxide die 
een roker via tabak binnenkrijgt zijn in Europees verband 
wel wettelijke maxima vastgesteld. Voor additieven is 
zo’n regulering er nog niet. ‘Er ligt wel een WHO-advies 
om die aantrekkelijkheids-bevorderende stoffen in te 
perken. De kans is best groot dat die regulatie er de 
komende jaren op Europees niveau komt.’
Het vaststellen van maximaal toelaatbare schadelijke en 
‘aanlokkelijke’ stoffen in tabak valt onder de noemer 
schadebeperking, zegt Talhout. ‘Een interessante vraag 
is hóe de gezondheidsschade door roken het meest kan 
worden beperkt. Kijk je dan naar hoe schadelijk roken als 
geheel is, zoals de WHO doet? Of pik je er de additieven 
uit en onderzoek je wat deze stoffen bijdragen aan hoe 
aantrekkelijk en verslavend roken is? Voor het bepalen 
van de giftigheid kun je het beste kijken naar de 
samenstelling van de rook, voor bepaling van de 
aantrekkelijkheid naar de additieven. Wij kijken naar 
allebei. Dat is naar mijn idee de beste manier om de 
gezondheidsschade zoveel mogelijk te beperken.’

www.tabakinfo.nl

‘Een interessante vraag is hóe  
de gezondheidsschade door roken 
het meest kan worden beperkt.’

Sinds half september kunnen leken en professionals 
in zestien Europese landen, waaronder Nederland,  
op een website informatie vinden over veertien veel-
gebruikte toevoegingen in tabak. Welk effect hebben 
additieven zoals vanille, menthol en cacao op de 
smaak van rookwaar, op de scherpte van de rook  
en op de gezondheid?

achtergrond
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Met de start van het nieuwe academische studiejaar is het RIVM 

opnieuw alert op een bofuitbraak onder studenten. Eind dit jaar 

worden de eerste resultaten verwacht van een groot onderzoek  

naar de eerdere bofuitbraken onder studenten.

Tekst | Suzanne Bremmers

Fotografie | Hollandse Hoogte 

Studenten blijken bevattelijk te zijn voor de bof. 
Bofuitbraken zijn vaak gerelateerd aan feesten en daar 
houden studenten ook van. ‘Studenten hebben vaak 
meer dan gemiddeld nauw contact met elkaar’, zegt 
hoofd Epidemiologie en Surveillance, Marianne van der 
Sande. ‘Dat maakt het makkelijker voor het virus om zich 
te verspreiden. Door harde muziek staan studenten dicht 
op elkaar om elkaar te kunnen verstaan. Een keer 
hoesten of niezen en de bof is verspreid.’ 
Eind 2009 begon de bofuitbraak onder studenten. In 
totaal zijn er sinds die tijd bij de GGD en het RIVM meer 
dan duizend meldingen van bof binnengekomen. De bof is 
een luchtweginfectie. De ziekteverschijnselen zijn meestal 
mild, maar er kunnen ernstige complicaties optreden. 
Doofheid en verminderde vruchtbaarheid bij jongens door 
zaadbalontsteking zijn daar voorbeelden van. 

Vaccin
Dat de bof zich zo goed kan verspreiden onder studen-
ten lijkt in eerste instantie opmerkelijk, omdat de 
huidige studentenlichtingen grotendeels volledig 
gevaccineerd zijn tegen de bof met het BMR-vaccin  
(bof, mazelen en rode hond). De vraag is nu hoe lang  
die vaccinatie werkt. ‘Het vaccin is ingevoerd om te 
voorkomen dat kleine kinderen ernstig ziek worden en 
mogelijk zelfs overlijden. Daar is het vaccin in geslaagd. 
Maar na verloop van tijd blijkt dat er minder bescher-
ming terug is te vinden in het bloed. Het kan dan zijn dat 
het vaccin trager werkt bij een nieuwe aanraking met het 
bofvirus. Vaccinaties bestaan nog niet zo lang, dus we 
zijn nu aan het uitzoeken of dat zo is en wat de effecten 
op langere termijn zijn.’ 
Het Centrum voor Infectieziektebestrijding (CIb), 
verantwoordelijk voor de bestrijding van de bof en 

andere infectieziekten, is vorig jaar met subsidie van 
ZonMw en in samenwerking met het AMC en de GGD 
gestart met onderzoek naar bof onder studenten. 
Onderdeel van het onderzoek is een netwerkstudie. 
Een student die de bof heeft gehad, wordt gevraagd tien 
mensen te noemen met wie hij of zij intensief contact 
heeft. Die studenten worden ook weer gevraagd tien 
mensen te noemen. Bij al deze mensen wordt speeksel 
en bloed afgenomen. Na afloop wordt bekeken wie 
geïnfecteerd is geraakt en hoe de bof zich binnen het 
netwerk heeft verspreid. Eind van dit jaar worden de 
eerste resultaten verwacht. 

Voorspelling
Niet alle nieuwe studenten lopen evenveel risico  
om geïnfecteerd te raken met het virus. In sommige 
studentensteden is er veel bof geweest, in andere nog 
niet. De bofuitbraak is begonnen in Leiden en Delft. 
Geen toeval. De twee steden liggen dicht bij elkaar en 
studenten uit Leiden en Delft komen elkaar vaak tegen, 
ook op feestjes. Om de kans op de bof in te dammen, 
adviseert het RIVM studenten na te gaan of ze inderdaad 
volledig, dus twee keer, gevaccineerd zijn. Zo niet, dan 
biedt de GGD vaccinaties aan. Verder adviseert Van der 
Sande alert te zijn. ‘Als je hoort dat de bof heerst, 
probeer drukke feesten dan te mijden.’  
Of de epidemie dit studiejaar weer terugkomt, is moeilijk 
te voorspellen. Uit onderzoek uit het buitenland weet 
Van der Sande dat bofuitbraken een aantal jaar achter 
elkaar voorkomen en dan weer kunnen afnemen. ‘Er is 
dan al zoveel bof geweest onder studenten, dat het 
aantal mensen dat bevattelijk is, minder wordt. 
Natuurlijk komen er ieder jaar nieuwe studenten bij  
die nog niet in aanraking zijn geweest met de bof, maar 
een virus moet zich lekker kunnen verspreiden. Het is 
mogelijk dat het dit jaar meevalt.’
www.zorgatlas.nl/gezondheid en ziekte > Bof

praktijk
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Onnodig gebruik van  
statines draagt bij aan 
kans op reuma

Gratis cholesterolmeting tijdens de Nationale Cholesteroltest. 
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Kanttekeningen bij  
al te snel preventief 
gebruik van statines

achtergrond

Mensen met een licht verhoogde cholesterol- 

spiegel krijgen steeds vaker statines voorgeschreven. 

Baat het niet dan schaadt het niet, is de gedachte 

hierachter. Onderzoek van het RIVM toont aan dat 

statines het risico op reumatoïde artritis kunnen 

verhogen. 

Tekst | John Ekkelboom

Fotografie | Hollandse Hoogte

Enkele jaren geleden organiseerde het 
RIVM een workshop over de mogelijke 
effecten van chemische stoffen op het 
humane afweersysteem. Tijdens die 
bijeenkomst werd geopperd dat 
chronische blootstelling aan chemische 
stoffen er mogelijk toe kan leiden dat 
iemand auto-immuniteit ontwikkelt. Of 
deze hypothese juist is, wilde het RIVM 
wetenschappelijk onderbouwen. Henk 
van Loveren, hoofd van de afdeling 
Immunotoxicologie, een afdeling van 
het Laboratorium voor Gezondheids-
beschermingsonderzoek van het RIVM 
en hoogleraar Immunotoxicologie aan 
de Universiteit Maastricht, legt uit dat de 
keuze was gevallen op een onderzoek 
naar het effect van statines op het 
immuunsysteem.

Statines zijn cholesterolverlagers die  
wereldwijd op grote schaal geslikt 
worden. In Nederland gaat het om  
ongeveer 1,8 miljoen gebruikers. Van 
Loveren: ‘Statines zijn wondermiddelen. 
Ze werken fabelachtig bij mensen met 
een extreem hoog cholesterolgehalte, die 
door deze afwijking een verhoogde kans 
hebben op hart- en vaatziekten. Maar er 
is een neiging om statines preventief 
voor te schrijven. Je kunt je afvragen of 
dat zinvol is. Bovendien hebben
cholesterol-verlagers bijwerkingen. 

Ze veroorzaken spierafbraak en hebben 
ook effect op het immuunsysteem. Deze 
laatste bijwerking hebben we nu onder 
de loep genomen.’

Uit balans
Statines onderdrukken ontstekingen, 
zegt Van Loveren. Dit kan volgens hem 
nuttig zijn wanneer een ontsteking 
chronisch is. Maar, zo stelt hij, wanneer 
er geen ontsteking is en die onderdruk-
king toch gewoon doorgaat, wordt het 
immuunsysteem voortdurend uit balans 
gebracht. De RIVM-onderzoekers 
vroegen zich af of dat op de lange 
termijn wel goed is en of dit niet 
uiteindelijk kan leiden tot auto-immu-
niteit. Om dit te achterhalen deden ze 
epidemiologische studies naar de  

relatie tussen statinegebruik en een 
eventueel verhoogd risico van de auto- 
immuunziekten reumatoïde artritis en 
systemische lupus erythematosus. Op 
dit onderzoek, waarvoor grote cohorten 
van patiënten en controlegroepen met 
elkaar werden vergeleken, hoopt 
epidemiologe Hilda de Jong volgend  
jaar te promoveren.

Uit de epidemiologische studies bleek 
dat het risico van beide auto-immuun-
ziekten bijna verdubbelt wanneer 
iemand statines gebruikt. Een verband 
met dosis en gebruiksduur werd niet 
gevonden. Welke rol die statines precies 
spelen en of ze alleen het risico verho-
gen bij mensen die al aanleg hebben 
voor de ziekten, weten de onderzoekers 
niet. Rob Vandebriel, projectleider en 
tevens werkzaam bij de afdeling 
Immunotoxicologie: ‘Daar hebben we 
geen onderzoek naar gedaan. Je zou dan 
bij iedereen een HLA-typering (weefsel-
typering, red.) moeten doen, zodat je 
weet wat hun genetische opmaak is. Pas 
dan kun je kijken of statines bij bepaalde 
HLA-types de kans op auto-immuniteit 
vergroten. Dit zou interessant zijn voor 
een volgend onderzoek, maar zoiets is 
ingewikkeld en tijdrovend.’

Nieuwe bevindingen
Om de bevindingen uit de epidemiolo-
gische studies nog eens te onderbou-
wen, volgde een proefdieronderzoek 
met muizen. Dit onderzoek liet zien dat 
de groep met statines in hun voer 
ontstekingen kregen, en ook enkele 
dagen eerder dan de groep zonder voer 
met statines. 
Vandebriel laat weten dat dit een nieuwe 
vinding is. ‘Andere onderzoeksgroepen 
hebben wel eens aangetoond dat 
wanneer dergelijke muizen eenmaal een 
ontsteking hebben, statines die kunnen 
verminderen. Nu blijkt dat wanneer je 
statines vooraf geeft, dit leidt tot een 
toename in het risico van auto-immuun-
ziekten.’ Gezien alle bevindingen plaatst 
Van Loveren kanttekeningen bij het al te 
snelle preventieve gebruik van statines. 
‘We moeten voorkomen dat wat als de 
normale range van cholesterolspiegels 
wordt beschouwd te smal wordt.  
Meer informatie is nodig voor een 
risk-benefit afweging, zodat artsen die 
deze middelen voorschrijven, op een 
gefundeerde wijze rekening kunnen 
houden met de mogelijke bijwerkingen.’
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Kees van den Wijngaard, epidemioloog RIVM: ‘Via Tekenradar.nl onderzoeken we wat 
het risico is op de ziekte van Lyme na een tekenbeet en wat het verloop van de ziekte 
is. Mensen kunnen meedoen aan het onderzoek van Tekenradar.nl door een teek op te 
sturen die op hun lichaam heeft vastgezeten en gedurende anderhalf jaar elke drie 
maanden een vragenlijst in te vullen. Helaas zijn de huisdierenteken die we soms 
ontvangen via Tekenradar.nl niet geschikt voor dit onderzoek. 
Via Tekenradar.nl willen we mensen ook motiveren zichzelf te controleren op teken. 
Partner Wageningen University verzorgt daarom een dagelijkse tekenactiviteitverwach-
ting op Tekenradar.nl, op basis van onder andere weersverwachting en jaargetijde.
Bij veel mensen met de ziekte van Lyme ontwikkelt zich erythema migans. Dat is een 
kenmerkende rode ring rond de bijtplaats. Het aantal tekenbeten is in de afgelopen 
vijftien jaar verdrievoudigd. Tekenradar informeert de bevolking én verzamelt 
informatie om in de toekomst gerichter te kunnen adviseren.’

Interview
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Feiten over teken
Aantal tekenbeten in Nederland: 
meer dan 1 miljoen per jaar
Aantal gevallen ziekte van Lyme: 
ca. 22.000 (2%) per jaar
Gemelde tekenbeten: 
6500 
Opgestuurde teken: 
2900
In bos opgelopen: 
50%
In tuin opgelopen: 
40%
Ongerust over tekenbeet: 
45% van de meldingen
Aantal unieke bezoekers  
Tekenradar.nl:
260.000

Bron: Tekenradar.nl vanaf 28 maart 
2012 t/m begin september 2012. 

Tekst | Ester Goddijn

Fotografie | Hollandse Hoogte

In beeld
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Onder nacht-
werkers meer 
borstkanker

achtergrond
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Het gezaghebbende International Agency on Research on 
Cancer (IARC) heeft nachtwerk als ‘waarschijnlijk kankerver-
wekkend’ bestempeld. ‘Op dit moment zijn er aanwijzingen uit 
epidemiologische studies dat er mogelijk een verband is 
tussen nachtwerk en gezondheidseffecten. Er zijn aanwijzingen 
dat nachtwerk risico’s geeft op overgewicht en op hart- en 
vaatziekten, maar met name op borstkanker’, licht Wendy 
Rodenburg toe.

Meer alcohol
Wetenschappelijk onderzoeker Rodenburg kan het weten.  
Zij en haar collega’s van het Laboratorium voor Gezondheids-
beschermingsonderzoek hebben in een recente literatuur-
studie tientallen onderzoeken onder de loep gehouden. ‘In die 
studies zijn mensen langere tijd gevolgd: vrouwen die zeiden 
dat ze in nachtdienst hadden gewerkt, hadden vaker borst-
kanker. ‘Maar’, relativeert ze dat resultaat, ‘er zijn misschien 
meer verschillen tussen die vrouwen.’ Mogelijk springen de 
vrouwen die borstkanker hebben gekregen er ook op een 
andere manier uit en kregen ze later kinderen, aten ze 
ongezonder, sportten ze minder of dronken ze meer alcohol. 
Allemaal factoren die de kans op borstkanker vergroten. Of  
die factoren de uitkomst hebben beïnvloed, moet blijken.  
Een onderzoek met muizen moet dit soort ruis uitschakelen.

Hoewel alle onderzoeken die Rodenburg onder ogen kreeg in 
dezelfde richting wijzen, doen ze dat niet in dezelfde mate.  
‘De ene studie vindt een verband tussen nachtwerk en borst- 
kanker bij vrouwen die minstens twintig jaar nachtdiensten 
hebben gedraaid, een andere studie ziet dat verband al na  
vijf jaar nachtdiensten. Dus dat is niet een heel eenduidig 
beeld.’ Van een doorsneegroep van honderd vrouwen krijgen 
er tien borstkanker, bij nachtwerkende vrouwen is dat 

vijftien (gemiddelde van onderzochte studies).
Het is nog een vraagteken op welke manier een vrouw van 
nachtwerk borstkanker krijgt. Wel zijn er theorieën. ‘Als je een 
muis een borsttumor implanteert en je verstoort daarna haar 
dagnachtritme door ‘s nachts het licht aan te laten, dan gaat 
die tumor harder groeien dan wanneer je dat ritme niet 
verstoort’, verduidelijkt Rodenburg de theorie die licht als 
boosdoener aanwijst.

Biologische klok
Een tweede theorie zegt dat de biologische klok wordt 
verstoord. ‘De biologische klok - overdag ben je wakker,  
‘s nachts slaap je - zit in elke cel van je lichaam. De klok zorgt 
er bijvoorbeeld voor dat je ‘s morgens alert bent, dat je 
spijsvertering aanslaat. Nachtwerk kan dat ritme, zo wordt 
gedacht, verstoren’, legt ze uit. Mogelijk verstoort nachtwerk 
de melatoninespiegel, en melatonine heeft een rol in het 
bestrijden van kanker in het lichaam. Een andere mogelijkheid 
is dat de stofwisseling gaat haperen door een verstoorde 
biologische klok.

Het verschil tussen de eerste en tweede theorie heeft gevolgen 
voor oplossingen. Als alleen licht de spelbederver is, kunnen 
relatief eenvoudige voorzorgsmaatregelen helpen. Zoals 
aangepaste verlichting op de werkplek, of een speciale 
zonnebril voor mensen die na hun nachtdienst door het volle 
daglicht naar huis gaan. En misschien ook wel een half uurtje 
aan een ‘lichtinfuus’ tijdens de nachtdienst, zoals in sommige 
ziekenhuizen gebeurt. Is de biologische klok de boosdoener, 
dan ligt de oplossing eerder in roosters aanpassen. Voorlopig 
blijven er dus nog vraagtekens rond nachtwerk, en is meer 
onderzoek gewenst.

Meer informatie: Nachtwerk en Gezondheidseffecten. Een literatuurupdate. RIVM-rapport nr. 340001002/2011.

In Nederland werken 1,2 miljoen werknemers (wel eens) in de 

nacht. Dat aantal groeit, naarmate de 24-uurseconomie groeit.  

Tijd om stil te staan bij de kwalijke gezondheidseffecten van 

nachtwerk, zeker nu literatuurstudie aantoont dat vrouwen die  

‘s nachts werken mogelijk meer risico op borstkanker lopen.

achtergrond

Tekst | Harry Perrée

Fotografie | Hollandse Hoogte 
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Nienke van de Sande-Bruinsma is voor twee jaar gedetacheerd 
bij de World Health Organization in Kopenhagen. Ze draagt  
bij aan de strijd tegen antibioticaresistentie op Europees 
niveau door landen te bewegen hun gegevens over anti- 
biotica resistentie te melden via een surveillance-systeem.  
Voor rivm magazine hield ze een dagboek bij. ‘Erg praktisch 
om zo dicht bij het vuur te zitten.’

Tekst | Nienke van de Sanda-Bruinsma

Fotografie | iStockphoto, Hollandse Hoogte

over de grens

Strijd tegen antibioticaresistentie 
vanuit Kopenhagen

Maandag 
De week gaat weer beginnen, snel ontbijten en dan met mijn dochtertje naar de binnen-
plaats om de fiets te pakken. Puck zet zelf haar helm op en ik til haar achter op de fiets. We 
moeten midden door de stad. Kopenhagen is een echte fietsstad, maar ze nemen het hier 
nog iets serieuzer. Fancy fietspakken en gestroomlijnde helmen schieten aan ons voorbij.  
We doen er een dik half uur over om te arriveren bij de Children’s Garden International 
Preschool in Hellerup. Puck rent naar binnen, meteen door naar de tuin. Weer of geen weer, 
‘s ochtends starten de kinderen buiten. Daarna nog vijf minuten doorfietsen naar mijn werk. 

In april ben ik begonnen als technical officer voor Antimicrobial Resistance (AMR) bij de 
WHO Regional office for Europe. Bij WHO EURO vorm ik samen met Dr. Danilo Lo Fo Wong, 
de senior advisor AMR, het AMR team. Onze taak is om een Europees strategisch plan over 
antibioticaresistentie te implementeren. Dit plan is op 15 september 2011 aangenomen door 
alle 53 lidstaten van de Europese regio. 

Dinsdag
We beginnen met een kop koffie om de activiteiten van vandaag af te stemmen. Ik heb  
mijn werkplek in de open kantoorruimte naast het Director’s Office van het Department 
Communicable Diseases (DCE). Erg praktisch om zo dicht bij het vuur te zitten. Danilo (ook 
Nederlander) en ik zitten tussen een gezellige mix van nationaliteiten: Albanees, Italiaans, 
Argentijns, Frans, Duits, Deens, Russisch en Turks.
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Woensdag
Een belangrijk onderdeel van mijn werk is het opzetten van een nieuw surveillance-systeem, 
CAESAR (Central Asian and eastern European Surveillance of Antimicrobial Resistance), waar-
mee niet-lidstaten in de Europese regio data kunnen aanleveren over antibioticaresistentie. 
In veel landen worden antibiotica te veel en verkeerd gebruikt. Het is daarom erg belangrijk 
om een goed beeld te krijgen van de resistentie tegen deze antibiotica, om verdere ontwik-
keling van resistentie te voorkomen. 
Achtentwintig landen leveren data aan het European Antimicrobial Resistance Surveillance 
Network (EARS-Net), gecoördineerd door het European Centre for Disease prevention and 
Control (ECDC), maar dan blijven er nog 25 landen over in de Europese regio. 

Donderdag
Ik probeer een datum te prikken om na de vakantie weer met het CAESAR-projectteam  
bij elkaar te komen. CAESAR is een gezamenlijk initiatief van het RIVM en ESCMID, the 
European Society of Clinical Microbiology and Infectious Diseases, die elk hun expertise 
inbrengen. Het RIVM levert de technische en epidemiologische expertise vanuit de tien jaar 
EARSS-ervaring, en ESCMID levert de microbiologische en labkwaliteit-expertise. Erg leuk 
om binnenkort mijn RIVM-collega’s Sabine de Greeff (Projectleider AMR-HAI) en Jos Monen 
(Expert in International Data management) bij de WHO te mogen ontvangen en onze 
plannen met het CAESAR-projectteam verder uit te werken. 

Vrijdag
Vandaag treffen we de laatste voorbereidingen voor een Assessment Missie in Minsk, 
Belarus (Wit-Rusland). Onze focus ligt sterk op twee doelstellingen van het Europese 
strategische plan voor AMR. Als eerste een coördinatiepunt opzetten, die de verschillende 
disciplines bij elkaar brengt en van daaruit de AMR-initiatieven coördineert. Met als basis  
de belangrijke tweede doelstelling: het opzetten van een nationaal surveillance-netwerk 
voor antibioticaresistentie. Maandag vertrekken we. 

Meer informatie: www.euro.who.int
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leefstijl en voeding

nederlanders eten ongezond veel 
zout
Meer dan 85 procent van de Nederlandse 
bevolking consumeert meer zout dan de 
aanbevolen maximum richtlijn van 6 gram per 
dag. Volwassen mannen eten gemiddeld 9,9 
gram per dag en vrouwen 7,5 gram per dag. 
Voor jongens ligt dat gemiddeld op 8,3 en voor 
meisjes op 6,8 gram per dag. 79 procent van 
het zout is al aanwezig in gekochte voedings-
middelen. De belangrijkste bronnen van zout 
zijn brood, vleesproducten en kaas. Naar 
schatting een vijfde deel van het geconsu-
meerde zout wordt toegevoegd tijdens de 
bereiding van gerechten en aan tafel.
Zoutconsumptie van kinderen en volwassenen in 
Nederland: Resultaten uit de Voedselconsumptie
peiling 20072010. 
RIVM-rapport 350050007milieu en leefomgeving 

milieu en leefomgeving

meetnet mestbeleid
In 2007 is de hoeveelheid gebruikte mest-
stoffen op landbouwbedrijven gemiddeld 
genomen gedaald ten opzichte van 2006. 
Hierdoor wordt de bodem van deze bedrijven 
minder met stikstof en fosfaat belast (de 
zogeheten bodemoverschotten dalen).  
Deze daling is vooral op melkveebedrijven 
vastgesteld. Het bovenste grondwater op 
landbouwbedrijven bevatte in 2007 en 2008 
gemiddeld minder nitraat dan in de jaren 
ervoor. De sterke daling in concentraties van 
deze stof die tussen 1992 en 2002 is gemeten, 
stagneerde echter.
Landelijk meetnet effecten mestbeleid: Resultaten 
2007 en 2008. 
RIVM-rapport 680717031

veel nieuwe drinkwaterinstallaties 
voldoen niet aan vereisten
Van de 4655 nieuwe drinkwaterinstallaties die 
in 2010 werden gecontroleerd, voldeden ruim 
1800 niet aan de vereisten. Hierdoor nam het 
risico op het ontstaan van verontreiniging in 
deze installaties (tijdelijk) toe.
Verontreinigingen in drinkwaterinstallaties 
kunnen een gevaar vormen voor zowel de 
consument als het openbare drinkwaternet. 
Om dit te voorkomen voeren de 
drinkwaterbedrijven controles uit op de 
technische staat en het beheer van deze 
installaties. 
De controle van collectieve leidingwaterinstallaties 
in 2010: Controle watertechnische en prioritaire 
installaties [Voortgang controletaak en resultaten]. 
RIVM-rapport 703719080

uitstoot broeikasgassen gestegen 
in 2010
In 2010 is de Nederlandse uitstoot van 
broeikasgassen, waaronder CO2, methaan en 
lachgas met ongeveer 6 procent gestegen ten 
opzichte van de emissie in 2009. Deze stijging 
komt vooral door een hoger brandstof verbruik 
in de industrie en energiesector als gevolg van 
de destijds herstellende economie. Daarnaast 
is vanwege het winterweer gedurende de 
eerste en laatste maanden van 2010 meer 
brandstof gebruikt voor verwarming. 
Greenhouse Gas Emissions in the Netherlands 1990
2010: National Inventory Report 2012. 
RIVM-rapport 680355007

wonen bij composteerbedrijven
Omwonenden van composteerbedrijven van 
GFT- en groenafval kunnen stankoverlast 
ervaren. Hierdoor kunnen omwonenden 
ongerust raken over de gezondheid. Gemeten 
concentraties chemische stoffen in de 
omgeving van deze bedrijven, zoals 
verschillende vluchtige organische stoffen, 
ammoniak en zwavelhoudende verbindingen, 
zijn zodanig laag dat het niet aannemelijk is 
dat gezondheidskundige grenswaarden 
worden overschreden. Over de gezondheids-
effecten van bio-aerosolen (micro-organismen 
die worden verspreid door de lucht, zoals 
bacteriën en schimmels) die tijdens het 
composteerproces in de omgeving vrij kunnen 
komen, is weinig bekend. Vanwege de beperkt 
beschikbare studies is het vooralsnog niet 
mogelijk hierover conclusies te trekken.
Gezondheidsaspecten van het wonen nabij 
composteerbedrijven: Een literatuurstudie. 
RIVM-rapport 609300028.

rapporten en publicaties
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preventie, ziekte en zorg

kennis van ouders over astma-
medicijnen helpt kind
Ontstekingsremmers zijn met luchtweg-
verwijders de twee typen medicijnen die 
doorgaans bij astma worden voorgeschreven. 
Beide soorten medicijnen worden meestal 
geïnhaleerd. Bij ontstekingsremmers is 
dagelijks gebruik van belang, aangezien deze 
medicijnen alleen dan optimaal effect hebben. 
40% van de ouders geeft hun kind echter 
alleen ontstekingsremmers tegen astma als 
het kind kortademig of benauwd is. Ouders 
die meer kennis hebben over de medicijnen 
van hun kind houden zich beter aan het 
voorgeschreven gebruik.
Kinderen en astmamedicatie: Kennis en attituden 
van ouders. RIVM-rapport 260384002

aantal ouderen met hartfalen 
neemt fors toe tot 2025
Het aantal mensen met hartfalen zal de 
komende jaren fors toenemen. Momenteel 
hebben ongeveer 130.000 mensen last van 
hartfalen, in 2025 is dit aantal gestegen tot 
naar verwachting 195.000. 
Hartfalen is een aandoening die de laatste 
levensfase van veel mensen overschaduwt. 
Hartfalen ontstaat doordat de pompfunctie 
van het hart tekort schiet en leidt hoofdzakelijk 
tot kortademigheid en vocht in de longen en in 
de benen. Dit kan ertoe leiden dat mensen 
eerder moe zijn, minder fysieke inspanningen 
aankunnen, slecht slapen door benauwdheid 
en niet zelden ook geestelijke problemen 
krijgen. 
Hartfalen: epidemiologie, risicofactoren en 
toekomst. RIVM-rapport 260401006

kosten diabeteszorg bekeken
Sinds 2007 is het mogelijk om standaard 
diabeteszorg door middel van een keten-dbc 
diabetes via zorggroepen te bekostigen. In dit 
rapport worden de effecten van dit nieuwe 
bekostigingsmodel (integrale bekostiging (IB)) 
op het zorgproces en de kwaliteit van de 
diabeteszorg beschreven. 
Er zijn diverse veranderingen in het zorgproces 
zichtbaar. Zo zijn veel taken van de huisarts 
gedelegeerd naar de praktijkondersteuner en 
worden oogcontroles vaker uitgevoerd door 
een optometrist in plaats van de oogarts. De 
patiënt wordt nog te weinig betrokken bij het 
zorgproces. Zelfmanagementondersteuning 
is nog niet goed ontwikkeld. Ook wordt de 
patiënt niet altijd geïnformeerd over het feit 
dat hij voor de diabeteszorg is aangesloten bij 
een zorggroep.
Drie jaar integrale bekostiging van diabeteszorg: 
Effecten op zorgproces en kwaliteit van zorg. 
RIVMrapport 260224003

infectieziekten

werknemers en infectieziekten
Sinds 2006 heeft het Centrum Infectie ziekte-
bestrijding (CIb) van het RIVM structureel 
aandacht voor de gezondheid van werknemers. 
Dit komt voort uit het project ‘Infectieziekte-
bestrijding en Werknemers gezondheid’, dat 
het CIb in opdracht van het ministerie van 
Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) 
uitvoert. Het doel van dit project is de 
gezondheid van werknemers te verbeteren, 
door bij werkomstandigheden expliciet 
rekening te houden met infectieziekterisico’s.
Infectieziektebestrijding en werknemersgezondheid: 
Eindrapportage 20102011. 
RIVM-rapport 205014010

effecten antibioticagebruik bij 
mens en dier
Antibioticaresistentie in de Nederlandse 
gezondheidszorg is nog steeds laag, maar  
de resistentie tegen derdegeneratie-
cefalosporine in de kliniek neemt toe. Hoewel 
het totale antibioticagebruik per opgenomen 
patiënt al jaren vrij stabiel is, worden in 
ziekenhuizen vaker reserveantibiotica 
voorgeschreven. Het antibioticagebruik in 
dieren lag in Nederland hoog vergeleken met 
andere Europese landen, maar is sinds 2007 
met 40 procent afgenomen. Dit blijkt uit het 
NethMap/MARAN 2012-rapport dat op 21 juni 
is gepresenteerd tijdens het jaarlijkse 
symposium van de Stichting Werkgroep 
Antibioticabeleid (SWAB).
www.swab.nl

rapporten en publicaties
Rapporten en publicaties kunt u downloaden via  www.rivm.nl
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Steeds meer 
röntgen- 
foto’s  
buiten het 
ziekenhuis
Tandartspraktijken, GGD’s en privé-klinieken 

maken vaker röntgenfoto’s. Maar de stralings-

belasting in Nederland is nog relatief laag, 

vergeleken met andere EU-landen, meldt het 

Laboratorium voor Stralingsonderzoek. 

Tekst | Marianne Heselmans

Fotografie | Hollandse Hoogte
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Onlangs nog naar de tandarts geweest vanwege een 
nieuwe kroon? Bijna zeker dat u onder een zogeheten 
ConeBeam-scanner belandde voor een driedimensionale 
foto. Bent u ook nog vrouw en tussen de 50 en 70? Grote 
kans dat u dan deze zomer een borstonderzoek met 
röntgenfoto heeft gehad. En misschien bent u vorige 
maand ook nog even langs een Medisch Diagnostisch 
Centrum geweest voor een foto van uw pijnlijke schouder.
‘Er worden in Nederland steeds meer röntgenfoto’s 
gemaakt’, vertelt Ischa de Waard, onderzoeksleider bij 
het Laboratorium voor Stralingsonderzoek. Afgelopen 
maanden bracht haar Laboratorium de medische 
röntgentoepassingen buiten de afdelingen radiologie in 
ziekenhuizen in kaart, in opdracht van de Inspectie voor 
de Gezondheidszorg. In september publiceerde ze het 
rapport dat deze trend met nieuwe cijfers onderbouwt. 
‘Neem de tandartsen’, geeft Ischa de Waard als meest 
opvallende voorbeeld. ‘Zij gebruiken steeds meer 
zogeheten ConeBeam CT apparaten om driedimensio-
nale foto’s van de mondholte te maken.’

Zonder vergunning
Voor deze ConeBeam CT’s had Agentschap NL sinds ze 
vijf jaar geleden op de markt kwamen, 27 vergunningen 
afgegeven. Onbekend is hoeveel er nog meer in 
Nederland staan, want praktijken kunnen ook zonder 
vergunning apparaten gebruiken als ze deze zo afstellen 
dat de straling die eruit komt minder dan honderd 

kilovolt is. De ConeBeam-foto’s vervangen zo steeds 
vaker de wat minder geavanceerde tweedimensionale 
panoramafoto’s. Ze geven duidelijker plaatjes, dat wel, 
maar de stralingsbelasting is tien tot honderd keer 
hoger. Alhoewel wel weer een stuk lager dan van een 
hoofdscan voor hersenonderzoek. De stralingsbelasting 
hiervan is gemiddeld 1,8 millisievert - millisievert (mSv) 
is een maat voor de dosis Effectieve straling. Betrouw-
bare absolute getallen over de stralingsbelasting van de 
ConeBeam CT zijn er nog niet.

Wat nu bij tandartsen gebeurt is typerend voor de hele 
medische zorg: nieuwe beeldapparatuur doet ook GGD’s, 
huisartsen, cardiologen, urologen en andere specialisten 
ertoe besluiten vaker een röntgenfoto te (laten) maken, 
of beelden te maken met nieuwe apparatuur welke 
betere beelden geeft, waardoor nu bijvoorbeeld ook 
meer hartonderzoek met een CT-scanner wordt gedaan. 
Ook de vergrijzing en de privé-klinieken zorgen voor 
meer röntgenfoto’s. Zo telt Nederland nu al 19 Medisch 
Diagnostische Centra waar huisartsen naar verwijzen 
voor allerhande foto’s. 

Opleiding
Niet dat er nu al reden tot zorg is. In Nederland is de 
gemiddelde belasting aan ioniserende straling per jaar 
0,86 millisievert (mSv). Een land als Duitsland, waar in 
tegenstelling tot in Nederland ook gezonde mensen 
onder de CT-scanner mogen worden gelegd, zit op 1,8 
mSv. En wat ook uit het rapport blijkt: in Nederland is 
het bedienend personeel in het algemeen toereikend 
opgeleid. Met misschien als uitzondering de assistenten 
van cardiologen, die steeds meer foto’s maken met 
relatief hoge dosis effectieve straling voor vaatdiagnos-
tiek en het plaatsen van stents. Van hen is niet duidelijk 
geworden of ze voldoende kennis hebben van stralings-
belasting en risico’s. 
Bij tandartsen valt de stralingsbelasting wellicht nog 
verder te minimaliseren. ConeBeam CT’s afstellen op 
minder kilovolt om geen vergunning te hoeven aanvra-
gen, stelt de patiënten in feite bloot aan juist extra 
ioniserende straling. Er moet dan immers meer worden 
bestraald voor hetzelfde beeld. En de beroepsgroep zou 
misschien ook kritischer kunnen bekijken wanneer de 
ConeBeam CT nu echt iets toevoegt aan de behandeling. 
Maar even nauwkeurig het gebruik gaan melden als de 
ziekenhuizen is nog niet nodig, zegt Ischa de Waard. 
Daarvoor is de stralingsbelasting nog te laag. ‘Wel 
blijven we de ontwikkelingen in de ConeBeam CT 
nauwkeurig volgen.’ 

Medische röntgentoepassingen buiten afdelingen 
radiologie en ziekenhuizen. 
RIVM-rapport, zie www.rivm.nl
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Gezond kritische regisseur
‘Dit is mijn allereerste griepcampagne. Ik ben begin van dit jaar vanuit GGD Nederland bij het RIVM 
komen werken en voer nu de regie over de vaccinatieronde van 2012. De huisarts nodigt mensen met 
een medische indicatie en zestigplussers uit voor een gratis griepvaccinatie. Voor deze doelgroepen 
kunnen de gevolgen van griep ernstiger zijn dan voor gezonde, jonge mensen.
We nodigen ze uit en roepen ze dus niet op, een belangrijk nuanceverschil. Een griepvaccin biedt 
namelijk geen 95-99 procent bescherming, zoals bij vaccinaties tegen infectieziekten als mazelen en 
bof, maar tussen de 50 en 70 procent. Het is dus een eigen vrije keuze of je gebruik maakt van die 
uitnodiging.
Er doen best veel indianenverhalen de ronde over de griepprik. Ik vind het prima dat er een stevige 
discussie wordt gevoerd, maar dan wel op basis van feiten en niet van aannames of zelfs geruchten. 
Zo zou je van de griepprik juist de griep krijgen. Dit klopt niet. Heel soms voelen mensen zich de dag 
na de vaccinatie niet lekker, maar echt griep krijg je er niet van. 
Er komt logistiek heel wat bij kijken om in totaal 3,5 miljoen vaccins bij de huisartspraktijken en 
zorginstellingen af te kunnen leveren. Er moeten voldoende vaccins worden besteld en ingekocht en 
de publieksinformatie moet op orde zijn. Dit najaar worden de vaccins voor het eerst met koelwagens 
vervoerd. De opslag van vaccins vergt direct een flinke koelcapaciteit. Bij een gemiddelde huisarts 
staan in volume tijdelijk 37 literpakken melk aan vaccins in de koelkast!
Ik vind het boeiend om mijn steentje bij te dragen aan verbetering van de gezondheidszorg in 
Nederland. Daarbij heb ik een gezonde kritische houding ten opzichte van onze taak binnen het NPG. 
Het is mijn taak alle processtappen van de jaarlijkse griepcampagne zorgvuldig aan te sturen, maar 
zeker ook te bewaken en te controleren. 
Ik houd alle relevante ontwikkelingen in de gaten en sta in goed contact met deskundigen binnen het 
RIVM, huisartsen, doktersassistenten en zorginstellingen. Juist die samenwerking met diverse 
disciplines in de zorgketen vind ik interessant.’

Wat komt er allemaal bij 
kijken om jaarlijks een 

derde van de Nederlandse 
bevolking uit te nodigen 

voor de gratis griepprik? Al 
die activiteiten aansturen, 

controleren en bewaken 
vormen de verant- 

woordelijkheid van Joost  
Timmermans. Hij is sinds  

1 januari 2012 programma-
coördinator Nationaal 

Programma Grieppreventie 
(NPG) bij het Centrum voor 

Bevolkingsonderzoek. 

Tekst | Nicole Beaujean

Fotografie | Tjitske Sluis 
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