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Roel Coutinho vertrekt  
bij RIVM 
Zoeken naar reukloze  
edelgassen in huis



Het RIVM Centrum Gezond Leven 
heeft een toolkit Gezond Werk 
ontwikkeld voor iedereen die met 
gezondheid op het werk bezig is of 
wil gaan. Denk bijvoorbeeld aan 
vitaliteit of duurzame inzetbaarheid 
voor werknemers. De toolkit bestaat 
uit communicatiemiddelen die helpen 
om binnen het bedrijf draagvlak te 
creëren voor gezondheidsbevorde-
ring met als doel werk te maken van gezondheid. De 
middelen zijn bruikbaar voor HR-afdelingen, bedrijfs-
artsen, management of ondernemingsraden, maar ook 
voor externe adviseurs en GGD’en.

De toolkit, die het RIVM met verschillende partners heeft 
ontwikkeld, bevat presentaties, een flyer, een factsheet 
en informatieve (web)teksten over leefstijl op het werk. 

Er is ook een korte animatiefilm 
beschikbaar: ‘Maak werk van 
gezondheid’. De film kan bijvoor-
beeld ingezet worden bij presen-
taties. De middelen zijn gemakkelijk 
te downloaden en kunnen aange-
past worden aan de bedrijfssituatie.

Gezondheidsbevordering op het 
werk is belangrijk. Juist in tijden van 

vergrijzing, langer doorwerken en concurrentie op de 
arbeidsmarkt is het van belang om ‘fit for the job’ te zijn 
en te blijven. Het bevorderen van de gezondheid van 
werknemers kan leiden tot lager ziekteverzuim, maar 
ook tot meer voldoening, hogere motivatie en minder 
verloop van werknemers.

Meer informatie: www.loketgezondleven.nl
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Voortaan is de informatie over milieukwaliteitsnormen 
van water centraal te vinden op het onderdeel ‘Risico’s 
van stoffen’ van de RIVM-website. Deze normen geven 
aan hoe hoog de concentratie van verschillende 
chemische stoffen in het water maximaal mag zijn. 
Provincies, gemeenten en waterschappen gebruiken 
deze normen in diverse vergunningen om aan te geven 
waar vergunninghouders zich aan moeten houden. 
Normen zijn ook belangrijk om de waterkwaliteit te 
monitoren, bijvoorbeeld voor bestrijdingsmiddelen.
Tot nu toe worden de milieukwaliteitsnormen zowel 
gepubliceerd op de Helpdesk Water van de Waterdienst 
als op de website van het RIVM. Op het onderdeel 
‘Risico’s van stoffen’ van de RIVM-site is vooral 
informatie te vinden over normen die al wettelijk waren 
vastgelegd of beleidsmatig waren goedgekeurd. In de 
loop van 2013 zal de Helpdesk Water de publicatie van 
milieukwaliteitsnormen op haar site beëindigen.
Met het samenbrengen van alle normen in één loket op 

dezelfde website maakt de overheid een efficiëntieslag. 
Dit voorkomt dubbel werk, onduidelijkheid over de 
status van normen, en mogelijke inconsistenties. 

Risico’s van stoffen op RIVM-website: www.rivm.nl/rvs

Werk maken van gezondheid op de werkvloer

Milieunormen water samen-
gebracht op website RIVM
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Tekst | Mirjam Kroeze

Fotografie | Hollandse Hoogte

Hij is net terug uit Zuid-Afrika, waar hij zich 
rond de Universiteit van de Witwatersrand in 
Johannesburg nauwelijks kon begeven als 
blanke. ‘Die universiteit staat midden in een 
wijk waar alle problemen zijn geconcen-
treerd: werkloosheid, criminaliteit. Niet  
altijd leuk natuurlijk, maar je snapt meteen 
waar je voor bent. De RIVM-locatie in de 
Bilthovense bossen vind ik op dat punt 
ongunstig: je belééft ’t niet. Voor het RIVM is 
het een grote uitdaging om die verbinding 
met de maatschappij te blijven zoeken.  
Nee, ik zeg niet dat het RIVM midden in een 
probleemwijk moet gaan zitten. Maar weten 
wat zich in de maatschappij afspeelt, daar 
gaat het wel om.’

Roel Coutinho houdt van reuring. Terug-
blikkend op zijn acht jaar RIVM springt 2009 
er ogenschijnlijk uit. In dat jaar speelden 
achtereenvolgens de HPV-vaccinatie, de 
griepepidemie en de Q-koorts. ‘Het was een 
drukke tijd, ja. De vele beslissingen die je 
moet nemen met z’n allen, alle kritiek die daar 
omheen komt, de onrust. Maar voor iemand 
in mijn functie was het ook heel boeiend. En 
ergens was ik ook blij dat het ‘pas’ in 2009 
gebeurde. Toen waren we als Centrum 
Infectieziektebestrijding goed voorbereid.  
We hadden onze kennis en ons netwerk al 
behoorlijk opgebouwd. Als het eerder was 
gebeurd, was dat lastiger geweest.’

‘Onzekerheid hoort er  
altijd bij’

Kloof overbruggen
Het was ook rond die tijd van HPV-vaccinatie 
en griepepidemie dat hij constateerde dat er 
anders tegen hem als ‘deskundige’ werd 
aangekeken. ‘Ik doe altijd geweldig m’n best 
om iets te onderbouwen met feiten, maar er 
wordt steeds vaker gezegd: nou, dat is 
helemaal niet zo. En dan hoor ik argumenten 
waarvan ik denk: dat kun je toch niet serieus 
menen. Maar het gebeurt wel. Dat heeft mij 
natuurlijk aan het denken gezet. Je kunt 
soms feitelijk gelijk hebben, maar wat heb je 
eraan als het niet overkomt. Die kloof moet 
je zien te overbruggen.’ 

Infectieziekten kennen voorspelbare en 
minder voorspelbare kanten. ‘Je bereidt je 
voor op de dingen die je kunt voorzien, zoals 
antibioticaresistentie. Nederland zegt altijd: 
we doen het geweldig met die antibiotica-
resistentie. Nou, het kan nog veel beter. De 
belangrijkste reden voor antibioticaresistentie 
zit nog steeds in de humane geneeskunde, en 
niet alleen in de intensieve veehouderij, zoals 
weleens wordt gedacht. De veehouderij is 
eigenlijk een onnodige bron, daarom is het zo 
belangrijk om daar iets aan te doen. Maar het 
zo min mogelijk voorschrijven van antibiotica 
in de humane geneeskunde is nog steeds de 
beste manier. Antibiotica gebruiken is 
automatisch resistentie vergroten.’
Aan de andere kant zijn er de onverwachte 
gebeurtenissen. ‘Die kun je nooit voorspel-
len, er zijn teveel factoren die meespelen. 
Dan is het belangrijk om een sterk centrum 
infectie ziekte bestrijding te hebben om op 
terug te vallen. Maar onzekerheid hoort er 
altijd bij. Als je terugkijkt op de afgelopen 
20, 30 jaar in infectieziekteland: heel  
veel verrassingen.’

Zijn vertrek bij het RIVM komt op het goede 
moment, vindt hij. ‘Na acht jaar vind ik het 
tijd om weg te  gaan. Een nieuw iemand zal 
andere accenten aanbrengen, dat is goed. 
Het CIb heeft een stevige positie gekregen. 
Dat hebben we met z’n allen gedaan. Het CIb 
was eerst alleen een naam, het is nu een 
begrip.’

Begrijpelijke taal
Na 22 jaar als hoogleraar bij de Universiteit 
van Amsterdam moest Coutinho vertrekken 
omdat hij 65 werd. Een lastig punt voor hem. 
‘Ik vind mijn werk interessant en leuk. 
Leeftijd is natuurlijk een heel betrekkelijk 
begrip, zeker in deze tijd.’
Sinds 2011 werkt hij bij de Universiteit 
Utrecht als hoogleraar bij de humane en de 
veterinaire faculteit. Hij richt zich in die 
functie op de epidemiologie en preventie 
van infectieziekten op het grensvlak tussen 
mens en dier. Kennis in de maatschappij 
brengen blijft ook daar belangrijk. ‘Ik zeg 
tegen promovendi: je bent er niet met zes 
wetenschappelijke artikelen met een 
inleiding en een uitleiding. Je moet je kennis 
in begrijpelijke taal naar buiten brengen.  
Dat past niet bij wetenschap. Je discussieert 
onder elkaar, dan kloppen de feiten allemaal. 
Maar dan? De taal die we gebruiken is vaak  
te ver weg. Daar moeten we veel meer  
aan doen.’
Na mei gaat Roel Coutinho door bij de 
Universiteit Utrecht. ‘Ik werk nu nog vaak op 
zondag, dat raak ik nu wel zat. Er is nog wel 
meer te beleven: reizen, tennissen, met de 
kleinkinderen op stap. Maar mijn vak 
fascineert me nog steeds enorm, het geeft 
me energie. Je staat midden in het leven.’

‘Mijn vak  
fascineert  
me enorm’

Het zit er bijna op voor Roel Coutinho (1946), directeur Centrum Infectieziekte
bestrijding (CIb) van het RIVM. In mei neemt hij na acht jaar afscheid van het 
RIVM, om zijn overvolle werkweek in te ruilen voor een meer bescheiden variant: 
twee dagen als hoogleraar epidemiologie en bestrijding infectieziekten bij de 
medische en de veterinaire faculteit van de Universiteit Utrecht. Met daarnaast 
plannen voor onderzoeksprojecten. ‘Leeftijd is een betrekkelijk begrip.’

interview
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Het Longfonds – sinds eind vorig jaar de nieuwe naam 
van het Astma Fonds – wilde graag weten wat de 
maatschappelijke kosten zijn voor mensen met long-
aandoeningen. Daarnaast vroeg de patiëntenorganisatie 
aan het RIVM om een prognose te maken voor toe- 
komstige aantallen patiënten met astma, COPD en 
respiratoire allergie en hun bijbehorende zorgkosten.  
De resultaten van dit onderzoek zijn in een rapport 
– Maatschappelijke kosten voor astma, COPD en 
respiratoire allergie – gepresenteerd aan het Longfonds, 
dat de studie financierde.

Anita Suijkerbuijk, zorgonderzoeker van het Centrum 
voor Voeding Preventie en Zorg van het RIVM, vertelt 
dat de studie samen met het NIVEL en de Erasmus- 
universiteit is uitgevoerd. ‘We zijn uitgegaan van cijfers 
uit 2007 en hebben de literatuur, databestanden zoals 
van huisartsenregistraties en allerlei rapporten geraad-
pleegd. Nederland telt ongeveer 500.000 mensen 

met astma, 300.000 met COPD en 600.000 met respi ra -
toire allergie.’ In eerste instantie wilden de onderzoekers 
weten wat de zorgkosten voor al die mensen in 2007 
waren. Suijkerbuijk becijferde dat er in dat jaar € 287 
miljoen aan astma, € 415 miljoen aan COPD en € 102 
miljoen aan respiratoire allergie werd uitgegeven. ‘Per 
patiënt is dat gemiddeld respectievelijk € 530, € 1400 en 
€ 170 per jaar. Dat zijn aanzienlijke bedragen.’

Ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid
Naast de zorgkosten hebben de onderzoekers gekeken 
naar ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid. 
Suijkerbuijk: ‘Bij deze aspecten hebben we ons beperkt 
tot astma en COPD. Voor allergieën konden we geen 
betrouwbare cijfers vinden, maar we schatten in dat bij 
deze aandoening ziekteverzuim en arbeidsongeschikt-
heid beperkt zullen zijn.’ Bij astma bleken weinig 
patiënten arbeidsongeschikt maar het ziekteverzuim 
onder hen is wel aanzienlijk. De kosten daarvan 

Stijging
zorgkosten 
longziekten 
De komende twintig jaar zullen de zorgkosten voor astma, 
COPD en respiratoire allergie toenemen tot een bedrag van 
bijna 2 miljard euro. Dit blijkt uit onderzoek van het RIVM.  
De belangrijkste oorzaken zijn de bevolkingsgroei en de 
toenemende vergrijzing.

bedragen jaarlijks gemiddeld € 1200 per werkende 
astmapatiënt. Bij werkende COPD-patiënten komen 
ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid beide veel voor. 
Hierbij gaat het om bedragen van € 1900 en € 1200.

De vraag van het Longfonds was wat de zorgkosten over 
25 jaar zullen zijn. De onderzoekers hebben dat berekend 
vanaf het jaar 2007. Volgens Suijkerbuijk zal het aantal 
COPD- en astmapatiënten fors toenemen door bevol-
kingsgroei en vergrijzing. De zorgkosten voor COPD 
zullen daardoor verdrievoudigen en die voor astma 
verdubbelen. Suijkerbuijk licht toe dat daarbij is uitge-
gaan van de trend van een jaarlijkse stijging van 
zorguitgaven van 2,3%. ‘Bij respiratoire allergie zien we 
vrijwel geen stijging in aantallen patiënten. De vergrijzing 
speelt daarbij geen rol. Er zijn namelijk weinig ouderen 
met deze aandoening. Na de leeftijd van 50 jaar dooft de 
allergie langzaam uit. Echter vanwege de trend van 2,3% 
groei zien we hier toch ook 70% meerkosten in 2032.’

Generieke medicijnen
De onderzoekers beperkten zich niet tot cijfers, maar 
gaven ook aanbevelingen om de groeiende zorgkosten 
te bedwingen. Als belangrijkste advies noemt Suijker-
buijk het stoppen met roken, of liever nog, er nooit aan 
beginnen. Roken is immers de belangrijkste veroorzaker 
van COPD. ‘Verder hebben we gezien dat veel zorgkosten 
in medicijnen gaan zitten. Wanneer patenten van 
medicijnen zijn verlopen, en er goedkopere generieke 
middelen ontstaan, is het verstandig deze laatste voor te 
schrijven. Bovendien moet er meer aandacht komen 
voor therapietrouw en voor verspilling van medicatie. 
Ten slotte is het belangrijk de komst van praktijkonder-
steuners in de eerstelijn te versterken en meerdaagse 
ziekenhuisopnames zo mogelijk te vervangen door 
dagopnames. Deze laatstgenoemde aanbevelingen zijn 
in de praktijk gelukkig al in gang gezet.’

www.rivm.nl nieuwsberichten

Tekst | John Ekkelboom

Fotografie | Hollandse Hoogte
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’De metingen moeten uitwijzen  
hoe hoog de concentratie radon  
en thoron is.’

Bewoners van drieduizend huizen in Nederland doen 

mee aan een nationale survey naar de concentratie van 

de radioactieve edelgassen radon en thoron in hun 

woning. De gassen komen van nature voor in 

steenachtige bodem en belanden zo in bouw en 

afwerkingsmaterialen. 

Tekst | Patricia van der Zalm

Fotografie | Thinkstock 

In de woonkamers van drieduizend wonin-
gen, verspreid over het land, staan het 
komende jaar twee kleine meetapparaten 
ter grootte van een fietsbel. De doosjes 
meten de concentratie thoron en radon, 
natuurlijke en radioactieve gassen die 
vrijkomen uit materialen zoals (bak- en 
natuur-)steen, beton, stuc en spachtelputz. 
Deelnemers vullen na een half jaar een korte 
vragenlijst in over ventilatie en de soort 
materialen die in huis voor de afwerking zijn 
gebruikt. 
Na een jaar worden de detectoren door 
gespecialiseerde bedrijven in Zweden 
(radon) en Japan (thoron) uitgelezen en 
worden de bewoners geïnformeerd over de 
concentratie in hun eigen huizen. ‘Als die 
hoog is, kunnen mensen advies krijgen over 
bijvoorbeeld afwerkingsmaterialen of over 
ventilatie’, zegt natuurkundige Roelf 
Blaauboer van het Centrum Veiligheid van 
het RIVM. Zodra uit dit onderzoek duidelijk 
is waardoor hoge concentraties zijn 
veroorzaakt, kan dat aanleiding zijn voor een 
wijziging in beleid. ‘De overheid kan 
fabrikanten aanspreken of preventieve 
maatregelen treffen. Zij zou ook een 
keurmerk in het leven kunnen roepen, maar 
we leven juist in een tijd van minder in plaats 
van meer regels.’

Steen
Zowel radon als thoron hebben geen kleur, 
geur of smaak. De edelgassen komen van 
nature voor in steen en in poreuze en 
rotsachtige bodem. In Nederland is de 
concentratie radon en thoron in de bodem 
lager dan in bijvoorbeeld Duitsland, 
Zwitserland en Scandinavische landen. De 
vrijkomende gassen worden na inademing 
weer uitgeademd en hebben daardoor 
nauwelijks invloed op de gezondheid. 

Wat ze wel schadelijk kan maken is het feit 
dat de gassen vervallen tot andere – vaste – 
stoffen. Deze zware metalen, waaronder 
lood, zijn ook weer radioactief. Die deeltjes 
kunnen zich hechten aan stof, dat zich na 
inademing in de longen kan nestelen en zo 
longkanker kan veroorzaken. In Nederland 
sterven jaarlijks enkele honderden mensen 
aan longkanker als gevolg van blootstelling 
aan radon en thoron, vergelijkbaar met het 
jaarlijks aantal verkeersdoden. ‘Of je dat veel 
of weinig vindt, hangt af van waar je dat 
aantal mee vergelijkt. In absolute aantallen 
is het natuurlijk veel. Jaarlijks overlijden circa 
10.000 mensen aan longkanker door roken. 
De vraag is wat je als overheid acceptabel 
vindt.’ 

Kruipruimte
Van de concentratie radon in Nederlandse 
huizen is zeventig procent afkomstig uit 
bouwmaterialen. Een ander deel komt vrij 
uit de bodem en kan via de buitenlucht of de 
kruipruimte in huis belanden. Thoron is 
vrijwel helemaal afkomstig uit afwerkings-
materialen zoals stuc of spachtelputz. Naast 
de grondsoort spelen ook de bouwwijze en 
productie van materialen een rol bij de 
concentratie thoron en radon in woningen. 
‘Door de geglazuurde structuur van 
gebakken steen komen de gassen minder 
makkelijk vrij’, zegt Blaauboer. ‘Bij huizen 
waarbij ongebakken leem is verwerkt, zoals 
vakwerkhuizen, kan de concentratie thoron 
een probleem zijn. Dat is pas sinds kort 
bekend en speelt ook in Duitsland en Japan.’
In 2004 heeft de overheid met de bouw-
wereld - fabrikanten, architecten, bouwers -
afgesproken om een toename van blootstel-
ling aan straling te voorkomen. ‘Gekeken is 
naar de materialen, de bewerking en de 
ventilatie in woningen. Er is dus van diverse 
kanten aan de knoppen gedraaid.’ Uit 
controlemetingen van het RIVM in 2006 
bleek dat er inderdaad geen toename was. 
Bovendien bleek de concentratie radon in 
Nederlandse woningen lager dan de 
Europese grenswaarden. ‘Maar voorafgaand 
aan de huidige survey wees ons pilotonder-
zoek uit dat thoron mogelijk meer in huizen 
aanwezig is dan tot nu toe is gedacht. Deze 
meting moet uitwijzen hoe hoog die 
concentratie is’, zegt Blaauboer.

Meer informatie: www.rivm.nl >  
onderwerpen > Radon/Thoron

Zoeken  
naar 
reukloze  
edelgassen
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Feiten over sport 
en beweging
Percentage van de Nederlandse 
bevolking van 12 jaar en ouder die 
niet voldoet aan de Nederlandse 
Norm Gezond Bewegen: 42%

Sterfgevallen in Nederland als 
gevolg van onvoldoende bewegen: 
6%

Uren waarop kinderen zitten op een 
vrije dag: 4,1 

Regio’s waar minder dan gemid-
deld wordt bewogen en gesport: 
Rotterdam-Rijnmond, Amsterdam 
en Zuid-Limburg

Jaren waarmee de gemiddelde 
levensverwachting zou toenemen 
als alle 40-jarigen voldoende 
zouden bewegen: 0,7

Percentage Nederlanders die 
minstens een keer per week 
sporten: 56%

Percentage van EU-burgers die een 
keer per week sporten: 40%

Kosten voor maatschappij als 
onvoldoende beweging afgezet 
wordt tegen kosten sportbles-
sures: Minimaal 677 miljoen euro 
per jaar

Bron
Handreiking Gezonde Gemeente, 
themadeel Sport en bewegen
Zie Loketgezondleven.nl

Hanneke van Zoest, coördinator bij het RIVM Centrum Gezond Leven: 
‘De Handreiking Gezonde Gemeente is uitgebreid met het themadeel Sport en bewegen. 
Gemeenten, GGD’en en sportorganisaties kunnen de informatie in dit nieuwe thema-
deel gebruiken in hun gezondheidsbeleid om het stimuleren van sport en bewegen 
handen en voeten te geven. Op basis van tips, instrumenten en praktische voorbeelden, 
zoals het inrichten van de omgeving met een speelbos voor kinderen, kunnen gemeen-
te-medewerkers en professionals van elkaar leren en inspiratie opdoen. 
Het themadeel is ontwikkeld door het Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen 
(NISB) die op zijn beurt verschillende lokale en landelijke partners heeft betrokken bij 
het themadeel. De afstemming met de andere themadelen, als overgewicht en 
letselpreventie ligt bij ons.’ 

Interview

de feiten
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Tekst | Elke van Riel

Fotografie | Hollandse Hoogte  

Als eersten krijgen vanaf september alle 
65- en 75-jarigen een uitnodiging thuisge-
stuurd voor deelname aan het nieuwe 
bevolkingsonderzoek naar darmkanker. Het 
uitnodigingspakket bevat ook een zelfafna-
metest, waarbij mensen een ontlastingsmon-
ster kunnen afnemen en opsturen naar het 
laboratorium. Met deze zogeheten iFOBT-
test blijkt daar of er (onzichtbare) spoortjes 
bloed in voorkomen. Dat zal bij zo’n 6,4 
procent van de deelnemers het geval zijn. Zij 
komen in aanmerking voor een coloscopie, 
een kijkonderzoek in de dikke darm.  
Bij bijna de helft van die groep is sprake van 
poliepen; bij 2 procent zal darmkanker gecon-
stateerd worden. 
Het bevolkingsonderzoek wordt stapsgewijs 
uitgebreid, zodat in 2019 iedereen van 55  
tot en met 75 jaar minimaal eenmaal is 
uitgenodigd. Vanaf dan krijgen alle  
4,4 miljoen mensen in deze leeftijdsgroep 
elke twee jaar een oproep. Het Centrum voor 
Bevolkingsonderzoek (CvB) van het RIVM 
coördineert deze omvangrijke operatie.  
In de Landelijke Commissie Invoering 
Bevolkingsonderzoek Darmkanker worden 
de afspraken en kwaliteitseisen afgestemd. 
Deelnemers daaraan zijn onder andere  
de Nederlandse Vereniging van Maag- 
Darm-leverartsen (NVMDL), screenings-
organisaties, klinisch chemici, pathologen,  
huisartsen, patiënten verenigingen en 
zorgverzekeraars.
Kwaliteitscriteria voor alle onderdelen van 
de screening en het vervolgonderzoek zijn 

belangrijk om de doelstelling te halen: op 
termijn jaarlijks ongeveer 2.400 sterfgeval-
len aan darmkanker minder. ‘Een werkgroep 
heeft kwaliteitseisen voor de coloscopie 
opgesteld’, zegt Harriët van Veldhuizen, 
programmaleider bij het CvB. Deze zijn 
vervolgens in vijf regionale bijeenkomsten 
gepresenteerd aan de MDL-artsen en 
internisten. Alleen centra en endoscopisten 
die aan de criteria voldoen, kunnen straks 
coloscopieën vanuit het bevolkingsonder-
zoek uitvoeren. Maar liefst 92 procent van de 
coloscopie centra wil deelnemen, zo blijkt uit 
een enquête die het CvB pas liet uitvoeren. 

Monitoren
Alle endoscopisten die willen meedoen, 
worden individueel getoetst. Een criterium is 
bijvoorbeeld dat zij tijdens de coloscopie het 
einde van de darm halen. Dan is de kans 
kleiner dat poliepen gemist worden waaruit 
vervolgens toch darmkanker ontstaat. Verder 
moeten endoscopisten beschikken over de 
nodige ervaring. 
Ook wordt gekeken hoeveel poliepen 
iemand ziet in vergelijking met collega’s.  
‘De verschillen tussen endoscopisten in de 
aantallen poliepen die ze detecteren zijn 
groot’, zegt professor Ernst Kuipers, lid van 
de Raad van Bestuur van Erasmus MC. Hij 
was tot december voorzitter van de NVMDL 
en is vanaf 2006 betrokken bij het proef-
bevolkingsonderzoek in Rotterdam. 
‘Endoscopisten zijn allemaal goed opgeleid. 
Maar het kan geen kwaad om eens te horen 
hoe je het doet ten opzichte van anderen en 
tips te krijgen als je bijvoorbeeld naar 
verhouding weinig poliepen vindt.’
Voor het realiseren van deze monitoring 

wordt een omvangrijke landelijke ICT- 
infrastructuur ontwikkeld. Die ondersteunt 
ook de grote aantallen uitnodigingen die  
verstuurd worden. Op 1 april start in de regio 
Zuid-West een test om na te gaan of het hele 
proces volgens de verwachtingen verloopt.

Risico
Het vastleggen van kwaliteitseisen voor  
de coloscopie is belangrijk, omdat er, anders 
dan bij andere bevolkingsonderzoeken, bij 
darmkankerscreening een risico is, benadrukt 
Kuipers. ‘Je begint weliswaar met een simpele 
thuistest, maar voor een coloscopie moeten 
mensen een paar liter vies smakende 
laxerende vloeistof drinken. Voor een 70-
plusser met gestoorde nierfunctie of 
hartklachten kan dat belastend zijn.’
Bovendien kan er tijdens de coloscopie een 
bloeding of darmperforatie ontstaan door 
de scoop zelf, of tijdens het wegbranden van 
een grote poliep. Soms is dan een operatie 
nodig. En in een extreem geval zou iemand 
kunnen overlijden. ‘We moeten het 
bevolkingsonderzoek zeker doen, maar wel 
zo zorgvuldig mogelijk.’
Op 11 maart – in de darmkankermaand –  
organiseerden het RIVM en de NVMDL een 
congres over het nieuwe bevolkingsonder-
zoek. Ook komt er steeds meer aandacht 
voor in de publieksmedia. Om de deel-
nemers te informeren worden folders,  
een animatie en films ontwikkeld. 
Uitgegaan wordt nu van een deelname van 
zestig procent. Van Veldhuizen: ‘Als de 
deelname veel hoger is, kan de wachttijd 
voor coloscopieën toenemen. Dan moeten 
we mogelijk het uitrolschema over de 
leeftijdsgroepen aanpassen.’

Na de zomer start het bevolkingsonderzoek naar darmkanker voor de 
eerste groepen. Het RIVM heeft samen met andere partijen kwaliteitseisen 
opgesteld voor de coloscopiecentra en endoscopisten. Die zijn belangrijk 
om de doelstelling te halen: op termijn jaarlijks 2.400 doden aan 
darmkanker minder.
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Leeftijdstabel 
Het bevolkingsonderzoek darmkanker wordt gefaseerd ingevoerdKwaliteitscriteria voor 

darmkankerscreening

Leeftijdstabel. Het bevolkingsonderzoek darm-

kanker wordt gefaseerd ingevoerd. Dit schema is 

onder voorbehoud.
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Nieuw voorlichtings-
materiaal Week van de Teek

‘Onze nieuwe boodschap is: controleer op tijd en verwijder de teek direct’, vertelt 
onderzoeker infectieziekten Fedor Gassner. ‘We verwerken nieuwe inzichten uit 
wetenschap en praktijk meteen in ons voorlichtingsmateriaal over teken.’  In de Week 
van de Teek  van 15 tot 21 april besteden verschillende organisaties aandacht aan het 
begin van het tekenseizoen. Het RIVM presenteert dan nieuwe voorlichtingsmiddelen.

Professionals, controleer 
uw voorlichting!
Professionals kunnen gebruikmaken van het door het 
RIVM ontwikkelde voorlichtingsmateriaal. André Efftink, 
actief in de landelijke Lyme-werkgroep: ‘Door de centrale 
aanpak is de informatievoorziening over teken en Lyme 
een stuk duidelijker geworden.’ Hij merkt dat groenwer-
kers hun maatregelen nemen met beschermende kleding  
en aangepaste werkplanning. Efftink vervolgt: ‘Teken zijn 
een probleem voor de hele groensector. Een tekenkaart 
steek je makkelijk bij je en je kunt er ook kleine teken 
mee uittrekken.’
‘Helaas zie je dat professionals soms verouderd 
voorlichtingsmateriaal gebruiken. Onze bood schap aan 
professionals is daarom dat ze regelmatig controleren of 
hun informatie nog up-to-date is’, benadrukt Gassner. 
‘Zelfs profes sionals in het groen hebben nog niet altijd 
het juiste beeld bij een riskante teek. Die valt níet uit de 
boom en is níet groot en grijs, maar komt van onderen 
en is klein, plat, zwart en spinachtig.’
Zie www.toolkits.loketgezondleven.nl >  Teken en Lyme

Kort, korter, kortst filmpje
‘We hadden al een voorlichtingsfilmpje van vijf minuten 
met álles over teken: “Een teek? Pak ‘m beet!”. Die trok al 
meer dan 25.000 kijkers. Waar vind je teken? Wat moet je 
doen bij een tekenbeet? En hoe controleer je jezelf?’ aldus 
Gassner. ‘Maar een filmpje van 5 minuten is voor sommigen 
al te lang. Daarom zijn er nu twee filmpjes van elk een 
minuut.’ Het ene gaat over hoe je een teek kunt herkennen 
en hoe en wanneer je het beste op teken kunt controleren. 
Het andere filmpje legt uit hoe je een vastgebeten teek 
verwijdert en wat je daarna moet doen. 
Zie www.rivm.nl/tekenbeet/film.

Slimme schoolkids
‘Het lijkt erop dat de kennis over teken bij kinderen  
best groot is’, denkt Gassner. Toch is het een kwets -
bare groep doordat ze graag in het groen spelen.  
Voor kinderen tussen 8 en 12 jaar is een poster en 
een folder ontwikkeld. Vorig jaar presenteerde het 
RIVM al de pc-game Teek Control. ‘We willen 
bereiken dat kinderen op tijd aan de bel trekken bij 
ouders om een tekencontrole.’ Medewerker 
Landschaps beheer Drenthe André Efftink adviseert 
Teek Control graag aan kinderen: ‘Zij vinden het een 
heel leuk spelletje, dat bovendien inspeelt op hun 
eigen buurt.’
Zie www.toolkits.loketgezondleven.nl > Teken en 
Lyme 
www.teekcontrol.nl

Recreëren in het groen
Ook voor buitenrecreanten is vanaf de week van 
de teek een aparte poster en folder beschikbaar. 
Vooral in een bosrijke omgeving loopt deze groep 
meer risico op tekenbeten. Gassner: ‘We adviseren 
hen altijd een puntig pincet of een tekentang mee 
te nemen. Want het is belangrijk dat een vastgezo-
gen teek zo snel mogelijk wordt verwijderd.’ Met 
de poster en folder willen we buitenrecreanten 
bewust maken dat controleren na een dag in het 
groen belangrijk is.

Tekst | Ester Goddijn   
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Heb je buiten gespeeld?

Check op 
tekenbeten!
... en voorkom zo dat je ziek wordt.

Meer weten? 
www.rivm.nl/tekenbeet

Speel 

teekcontrol.nl

Teken
Teken zijn hele kleine spinachtige 
beestjes. Ze leven van bloed. Teken 
komen in het hele land voor, in bos, 
park, hei, duinen of in de tuin. Ze zitten 
in de buurt van bomen of struiken in 
hoog gras of tussen dode bladeren. 

Teken kruipen op dieren of mensen en 
bijten zich vast in de huid. Dat valt vaak 
niet op. Door het zuigen van bloed 
zwellen teken na een paar dagen op tot 
een bruin of grijs bolletje ter grootte van 
een erwt. De meeste mensen worden 
gebeten tussen maart en oktober. 

Van een tekenbeet kunt u ziek worden. 
In Nederland kunnen teken de ziekte van 
Lyme overbrengen. Ongeveer één op de 
vijf teken is besmet met de lymebacterie.  

Mensen die voor hun werk veel in het 
groen zijn lopen meer risico op teken-
beten. Net als mensen die veel in de 
natuur zijn en kinderen die buiten 
spelen. Ieder jaar worden ongeveer  
1 miljoen mensen door een teek 
gebeten. De meeste mensen worden 
daarna niet ziek.

Naar de huisarts? 
•	 Zit de teek al langer dan 24 uur op uw 

huid? Overleg met de huisarts of 
behandeling gewenst is. 

•	 Heeft u de teek binnen 24 uur 
weggehaald? Houd tot drie maanden 
na de tekenbeet de huid rond de beet 
in de gaten. Let op het ontstaan van 
een rode ring of andere klachten die 
kunnen duiden op de ziekte van Lyme. 
Krijgt u klachten? Ga naar de huisarts 
en meld dat u door een teek gebeten 
bent. 

Ontstaat er een klein, rood plekje op de 
plek van de beet, dan hoeft u zich geen 
zorgen te maken. Dat is een normale 
reactie van uw huid op de beet.

Ziekte van Lyme 
Het meest voorkomende signaal van de 
ziekte van Lyme is een rode of blauw- 
achtige, ringvormige vlek op de plaats 

van de tekenbeet. De vlek verschijnt 
meestal na enkele dagen tot twee weken 
na de beet, maar dat kan ook pas na 3 
maanden zijn. Binnen een paar dagen 
wordt dit een grotere ring. Soms kunnen 
mensen besmet raken zonder dat ze een 
rode ring hebben gezien. 

Als de lymebacterie in het lichaam blijft, 
veroorzaakt hij in eerste instantie 
griepachtige verschijnselen of soms 
opzwelling van oorlel of tepel . Deze 
klachten ontstaan meestal binnen 3 
maanden.

Als de ziekte niet opgemerkt wordt, 
kunnen later neurologische, gewrichts-, 
huid- of hartklachten ontstaan. De 
klachten verschillen per persoon. 
Aandoeningen aan de zenuwen komen 
het meest voor. 

De ziekte van Lyme is te behandelen met 
antibiotica. Hoe eerder de ziekte wordt 
opgemerkt, hoe beter de behandeling 
zal aanslaan. 

Controleer op tekenbeten! Controleer uw lichaam en 

uw kleding op tekenbeten als u in het groen bent geweest. 

Teken kunnen zich overal vastbijten, maar hebben voorkeur 

voor liezen, knieholtes, oksels, bilspleet, randen van het 

ondergoed, achter de oren en rond de haargrens in de nek.

Teken zijn erg klein! Controleer goed, want teken zijn 

bijna niet te zien. Gebruik eventueel een vergrootglas. Laat 

iemand anders controleren op de plekken die u zelf niet goed 

kunt zien of gebruik een spiegel. Krijgt u de teken niet uit uw 

kleding, was ze dan op 60 °C of doe ze in de wasdroger.

Haal teken snel weg! Hoe langer de teek in uw huid zit, 

hoe groter de kans dat hij ziekteverwekkers overdraagt. 

Gebruik geen alcohol, jodium, olie of andere middelen 

voordat u de teek weghaalt.

Hoe haalt u de teek weg? Pak de teek met een puntig 

pincet zo dicht mogelijk op de huid bij de kop vast en trek 

hem er langzaam uit. Als een stukje van de kop achterblijft is 

dat ongevaarlijk. Gebruikt u een andere tekenverwijderaar? 

Volg de gebruiksaanwijzing. Ontsmet daarna het beetwondje. 

Noteer wanneer en waar op de huid u gebeten bent!

Rode ring op de huid

Onderweg met  
de app Tekenbeet

In de Week van de Teek wordt de nieuwste aanwinst voor 
op je smartphone gepresenteerd, de gratis app Tekenbeet.  
Met de app kun je op ieder moment kijken wat op een 
bepaald moment het risico op een tekenbeet is en leer je 
hoe je een teek herkent en verwijdert. Ook kun je je 
tekenbeet fotograferen en registreren. De app werd door 
RIVM samen met de Universiteit Twente ontwikkeld. 
Tekenbeet is te vinden in de iTunes store of bij Google Play.
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Milieu en leefomgeving

kennis over bodem
In Nederland wordt de bodem gebruikt voor 
een breed scala aan activiteiten. Voor de 
Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) is 
beoordeeld, welke effecten deze activiteiten 
hebben op de kwaliteit van de bodem of het 
grondwater. De beoordeling voorziet de ILT in 
informatie over locaties waar zich de grootste 
risico’s voor de bodemkwaliteit kunnen 
voordoen. Met deze kennis kan de inspectie 
prioriteiten stellen bij het plannen van 
toezicht en handhaving. Uit het onderzoek 
blijkt dat vooral het bedrijven van landbouw, 
en bouw- & infrastructuuractiviteiten de 
grootste effecten hebben op de kwaliteit van 
de bodem. Daarna volgen potentiële 
calamiteiten rondom de winning van diepe 
delfstoffen. 
Risicoanalyse bodembreed: Een beoordeling van 
effecten van bodemgebruik.
RIVM-rapportnr. 609021122

lagere dosis straling bij röntgen-
onderzoek mogelijk
De doses straling die patiënten in Nederland 
per röntgenonderzoek oplopen, behoren tot 
de laagste in Europa, maar kunnen nog verder 
omlaag. Dit is belangrijk omdat de totale 
medische stralingsbelasting per patiënt de 
laatste jaren toeneemt. Dit blijkt uit een 
literatuuronderzoek van het RIVM, aangevuld 
door interviews met experts.
Het RIVM constateert dat Nederlanders 
jaarlijks steeds meer medische onderzoeken 
ondergaan waarbij röntgenstraling wordt 
gebruikt. Het gebruik van röntgenapparatuur 
brengt een geringe kans met zich mee dat de 
straling lichaamscellen beschadigt en dat kan 
leiden tot kanker. Dat risico neemt toe 
naarmate mensen meer worden blootgesteld.
Management van de patiëntdosis in Nederland en 
het Verenigd Koninkrijk: Mogelijkheden tot 
verbetering. 
RIVM-rapportnr. 610111001

oplosmiddelen in kaart
Op verzoek van de Inspectie Leefomgeving en 
Transport (ILT) heeft het RIVM een globale 
analyse gemaakt van de oplosmiddelenketen 
in Nederland. De inventarisatie is gericht op 
fabrikanten, importeurs en distributeurs, en 
degenen die verwante producten samen-
stellen (formuleerders) in branches die  
met oplosmiddelen werken. Er blijken in 
Nederland ongeveer 165 fabrikanten,  
3400 importeurs en distributeurs en 420 
formuleerders te zijn in dergelijke branches. 
Ook gegevens over frequent gebruikte 
oplosmiddelen en de regels vanuit 
internationale kaders zijn meegenomen  
in deze inventarisatie. 
De keten van oplosmiddelen in kaart.
RIVM-rapportnr. 609021123

gezond bij warmte
Het RIVM heeft met GGD’en, KNMI en TNO  
de richtlijn ‘Gezondheidsrisico’s van zomerse 
omstandigheden’ ontwikkeld. GGD-mede-
werkers kunnen hiermee informatie geven 
over de gezondheidsrisico’s van warm 
zomerweer en over maatregelen om deze te 
voorkomen. Het gaat hierbij niet alleen om 
maatregelen tijdens een aanhoudende 
periode van extreem warm weer zoals 
beschreven in het Nationaal Hitteplan. De 
richtlijn biedt ook maatregelen die vooraf-
gaande aan de zomer genomen kunnen 
worden als voorbereiding op hitte. De richtlijn 
is in opdracht van het ministerie van VWS 
opgesteld.
GGD-richtlijn medische milieukunde: Gezondheids-
risico’s van zomerse omstandigheden.
RIVM-rapport 609400007

vernieuwde richtlijn smog voor 
ggd’en
Het RIVM en de GGD’en hebben de 
vernieuwde richtlijn ‘Smog en gezondheid’ 
ontwikkeld. De richtlijn geeft GGD’en onder-
meer informatie over maatregelen om 
gezondheidseffecten te voorkomen. Voor het 
eerst zijn er gedragsadviezen in de richtlijn 
opgenomen. Klachten kunnen het beste 
worden voorkomen door de blootstelling aan 
smog te verminderen.
Bij smog is gedurende een korte periode van 
enkele uren of dagen sprake van hoge 
concentraties luchtverontreiniging door ozon, 
fijn stof of stikstofdioxide. In ons land komt 
smog steeds minder voor, maar bij stabiel 
helder weer met lage windsnelheden kan het 
zich zowel ’s zomers als ’s winters voordoen.
GGD-richtlijn medische milieukunde: Smog en 
gezondheid.
RIVM-rapportnr. 609400006

preventie, ziekte en zorg 

voeding en medicijngebruik bij 
ouderen
Veel ouderen (70-plussers) hebben meer dan 
één chronische aandoening en een aanzienlijk 
deel van hen gebruikt hiervoor vijf of meer 
verschillende medicijnen (vooral voor 
coronaire hartziekten, diabetes en astma/
COPD). De medicijnen die ouderen veelvuldig 
gebruiken (bijvoorbeeld bloeddrukverlagers 
of maagzuurremmers) hebben vaak 
bijwerkingen zoals een droge mond of 
misselijkheid. Mede hierdoor kunnen 
ouderen problemen krijgen met eten en 
drinken en ondervoed raken. Dit betekent dat 
ze mogelijk te weinig calorieën binnenkrijgen 
en/of te weinig noodzakelijke voedings-
stoffen, zoals vitaminen, mineralen en 
voedingsvezels. Er zijn aanwijzingen dat 
ouderen tekorten hebben aan vitamine B2, 
vitamine B12, vitamine D, calcium, ijzer en 
zink. Bovengenoemde problematiek speelt 
zowel bij ouderen die zelfstandig wonen  
- 93 procent van de 70-plussers - als bij 
ouderen die in instellingen verblijven. 
Voeding in relatie tot aandoeningen en 
medicijngebruik bij ouderen.
RIVM-rapport 350047001

blootstelling aan gevaarlijke 
situaties op werk in 2011 iets gedaald
Werknemers staan gemiddeld aan 4,6 
gevaarlijke situaties tegelijk bloot. Bovenaan 
het lijstje van risicovolle beroepen staan 
machinebankwerkers, monteurs, instru-
menten makers en reparateurs. Zij hebben 
jaarlijks gemiddeld te maken met 10,5 
gevaarlijke situaties tegelijk. Minder riskante 
beroepen zijn die van verzekeringsagent, 
boekhouder en makelaar. Mensen met deze 

beroepen worden geconfronteerd met 
gemiddeld 2,5 gevaarlijke situaties tegelijk.
Het RIVM onderzocht hoe groot de kans is dat 
Nederlanders tijdens hun werk een ongeval 
krijgen. Ten opzichte van 2006 is het aantal uur 
dat een werknemer jaarlijks werd blootgesteld 
aan gevaarlijke situaties in het onder zoeks jaar 
2011 met 3,7 procent gedaald. 
Gevaarlijke situaties zijn bijvoorbeeld werken 
op hoogte, werken met elektriciteit of 
machines, de kans op vallende voorwerpen of 
op confrontatie met agressieve mensen.
Blootstelling aan risicovolle situaties op het werk in 
2006 en 2011.
RIVM-rapportnr. 620060001 

rol patiënt in zorggroep
Patiënten zijn tot nu toe nog niet of nauwelijks 
betrokken bij de inhoud en organisatie van de 
zorg binnen zorggroepen. Dit is wel wenselijk 
omdat op die manier de zorg beter op de 
patiënt kan worden toegesneden. 
Een zorggroep bestaat doorgaans uit huis-
artsen en onderhandelt met zorgverzekeraars 
over het zorgprogramma. Daarnaast maakt 
de zorggroep afspraken met diverse zorg -
ver leners, zoals diëtisten en internisten over 
de te leveren zorg.
In dit onderzoek is gekeken naar manieren 
om patiëntenparticipatie in zorggroepen te 
verbeteren, waarbij wensen van zowel 
zorggroepen als patiëntvertegenwoordigers 
zijn geïnventariseerd. 
Patiëntenparticipatie bij organisatorische besluit-
vorming in zorggroepen: Inzichten en aanbevelingen 
op basis van literatuuronderzoek en ervaringen van 
zorggroepen en patiëntenvertegenwoordigers.
RIVM-rapport 260434001

infectieziekten

workshop referentielaboratoria 
salmonella 
In dit rapport zijn de verslagen gebundeld van 
de presentaties die op 14 en 15 mei 2012 zijn 
gegeven tijdens de zeventiende jaarlijkse 
workshop voor de Europese Nationale 
Referentie Laboratoria (NRL’s) voor de bacterie 
Salmonella. Het doel van de workshop is dat 
het overkoepelende orgaan, het Europese 
Referentie Laboratorium (EURL) Salmonella,  
en de NRL’s informatie met elkaar kunnen 
uitwisselen. Daarnaast worden de resultaten 
gepresenteerd van de ringonderzoeken van  
het EURL waarmee de kwaliteit van de NRL-
laboratoria wordt gemeten.
The seventeenth EURL-Salmonella workshop,  
14 and 15 May 2012, Chalkida, Greece. 
RIVM-rapport 330604026 

mogelijkheden bestrijding van 
kinkhoest onderzocht
Het vaccineren van vrouwen op het einde  
van de zwangerschap lijkt een haalbare en 
doelgerichte benadering om ziekte en sterfte 
door kinkhoest bij pasgeboren baby’s te 
voorkomen. Onderzoekers van het RIVM 
hebben het afgelopen jaar de verschillende 
mogelijke vaccinatiescenario’s om kinkhoest 
terug te dringen beoordeeld. Met name om 
de risico’s voor hele jonge kinderen te 
beperken. De Gezondheidsraad kan de 
uitkomst van deze beoordeling meenemen in 
zijn advies over kinkhoestvaccinatie. Op dit 
moment is het kinkhoestvaccin in Nederland 
overigens nog niet geregistreerd voor gebruik 
tijdens de zwangerschap. 
Control of whooping cough in the Netherlands: 
Optimisation of the vaccination policy. 
RIVM-rapportnr. 215121002

rapporten en publicaties
Rapporten en publicaties kunt u downloaden via  www.rivm.nl
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Innovaties bevolkings
onderzoek moeten  
zich nog bewijzen

Tekst | John Ekkelboom

Fotografie | Hollandse Hoogte

achtergrond

achtergrond

Om bevolkingsonderzoeken minder belastend en 
efficiënter te maken, zijn wetenschappers voortdurend 
op zoek naar nieuwe technieken. Die speurtocht heeft de 
afgelopen jaren diverse innovaties opgeleverd. Onder-
zoekers van het Centrum voor Gezondheidsbescherming 
hebben in opdracht van het Centrum voor Bevolkings-
onderzoek, beide van het RIVM, uitgezocht of deze 
vernieuwingen al rijp zijn voor implementatie. Ze 
beperkten zich tot de prenatale screening op downsyn-
droom en het bevolkingsonderzoek naar borstkanker, 
wat resulteerde in twee rapporten.

De huidige screening op downsyndroom bestaat uit 
bloedonderzoek en een echo. Twee specifieke biomarkers 
– meetbare biologische moleculen – in het maternale 
bloed en een verdikte nekplooi bij de foetus kunnen 
inzicht geven in het risico. Een van de innovaties betreft 
het opsporen en bestuderen van foetaal DNA in het 
bloed van de moeder. Volgens Wendy Rodenburg, 
wetenschappelijk onderzoeker van het Centrum voor 
Gezondheidsbescherming, laat dat DNA zien of van het 
chromosoom 21 er één teveel aanwezig is. ‘Je kunt de 
afwijking dan met bijna honderd procent zekerheid 
vaststellen, terwijl de bestaande screening slechts een 
schatting geeft.’ De nieuwe techniek is alleen getest bij 
een paar honderd zwangere vrouwen met een verhoogd 
risico op een kind met  downsyndroom. De bevindingen 
waren positief maar die zeggen niet automatisch of 
opschaling naar uitgebreid bevolkingsonderzoek mogelijk 
is, zegt Rodenburg. ‘Ondanks de positieve berichtgevin-
gen in kranten, moet dat eerst worden onderzocht.’

Vingerprik
De wetenschappelijk onderzoeker ziet meer hobbels. 
Vervanging van het huidige prenatale onderzoek zou 
betekenen dat de echo vervalt. Een echo geeft niet alleen 
inzicht in de nekplooi maar laat bijvoorbeeld ook 
eventuele hartafwijkingen zien. Rodenburg: ‘Daarnaast is 
er een innovatie waarbij een vingerprik voldoende is om 
de twee biomarkers op te sporen. Nu heb je daarvoor een 
buisje bloed nodig. Bij een vingerprik hoeft een vrouw 
niet meer naar een laboratorium, maar kan zij zelf of een 
verloskundige een bloeddruppel afnemen. Die hoeveel-
heid is echter weer te weinig voor onderzoek naar foetaal 
DNA. Al die mogelijkheden en beperkingen vergen meer 
onderzoek om tot een gefundeerde keuze te komen.’

Rodenburg verwacht dat innovaties voor borstkanker-
onderzoek een nog langere weg hebben te gaan. Nu 
krijgen alle vrouwen van 50 tot 75 jaar iedere twee jaar 
een uitnodiging voor een mammografie. Het voordeel 
van dit bevolkingsonderzoek is dat borstkanker vroeg 
ontdekt kan worden en daardoor goed te behandelen is 
met een grotere overlevingskans. Belangrijke nadelen 
zijn pijn en de kans op foutpositieve en foutnegatieve 
uitslagen. Hopelijk kunnen biomarkers en predictie-
modellen de onjuiste diagnoses terugdringen. Deze 
modellen bieden de mogelijkheid vrouwen in te delen in 
hoog en laag risicogroepen. Biomarkers in bloed, urine, 
tepelvloeistof of adem dienen als indicatoren voor 
borstkanker.

Screening op maat
Het indelen van vrouwen in hoog en laag risicogroepen 
met behulp van predictiemodellen en biomarkers 
beschouwt Rodenburg als een welkome aanvulling op 
mammografie. ‘Vrouwen zonder kinderen, of die 
kinderen op latere leeftijd hebben gekregen, geen 
borstvoeding hebben gegeven en bij wie borstkanker in 
de familie zit, hebben een hoger risico. Als ze tevens 
bepaalde biomarkers hebben, wordt dat risico wellicht 
nog wat hoger. Deze categorie zou je vaker kunnen 
uitnodigen voor een mammografie en vrouwen met een 
lager risico juist minder vaak. Zo krijg je screening op 
maat.’

Evenals bij de innovaties voor screening op down-
syndroom constateert Rodenburg dat er nog veel werk 
verzet moet worden om de vernieuwingen voor borst-
kankeronderzoek goed in beeld te brengen. ‘Ook hier 
geldt dat er alleen studies zijn gedaan bij hoog risico-
populaties en bij vrouwen die al borstkanker hadden. 
Verder weten we niet of het logistiek allemaal wel 
mogelijk is. De minister heeft vorig jaar de Gezondheids-
raad gevraagd een advies te geven over eventuele 
verbeteringen van dit bevolkingsonderzoek op de korte 
en middellange termijn. Zelf denk ik dat het nog zeker 
tien jaar zal duren voordat deze innovaties in de praktijk 
kunnen worden ingezet.’

Op het gebied van bevolkingsonderzoek in Nederland doen zich allerlei 
innovaties voor. De vraag is wanneer deze vernieuwingen geïmplementeerd 
kunnen worden. Volgens het RIVM vergt het nog jaren om de praktische 
waarde ervan aan te tonen.
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‘Sinds 2008 is bij het RIVM ook het Nationaal Serum Depot 
(NSD) ondergebracht. Het NSD heeft de exclusieve toestemming 
van het ministerie van VWS voor de inkoop, opslag en distribu-
tie van niet-geregistreerde en moeilijk verkrijgbare middelen 
voor de behandeling van beten of steken door dodelijk giftige 
dieren: slangen, spinnen, schorpioenen en de steenvis. Een 
antiserum wordt gemaakt uit het bloed van een paard of koe en 
bevat antigifstoffen tegen een mogelijk dodelijke beet. 
Als er ergens in Nederland iemand gebeten wordt door een 
giftige slang, spin of schorpioen, is er geen tijd te verliezen. In 
samenwerking met het Nationaal Vergiftigingen Informatie 
Centrum (NVIC) zorgen wij ervoor dat het juiste serum letterlijk 
met bloedspoed bij de patiënt in het ziekenhuis wordt afgele-
verd. Dat kan een kwestie van leven of dood zijn. Wij zijn dan 
ook 24/7 stand-by. De meeste meldingen komen in de vroege 
nacht: particuliere eigenaren van giftige dieren die gebeten zijn. 
Afgelopen maand hadden we ineens vier meldingen van 
slangenbeten. Het was een koude winter, dus de verwarming 
gaat thuis lekker hoog. Daar worden deze exotische dieren 
klaarwakker – en beetgraag – van. Met alle gevolgen van dien. 
De productie van slangen- en andere antisera is erg bewerkelijk 
en daarom zeer kostbaar. De prijs van één ampul antiserum 
varieert van 200 tot 4000 euro. Het is een van mijn taken als 
productmanager om zowel de afname- als toevoermarkt goed 
in de peiling te houden en waar mogelijk prijsafspraken te 
maken. Met landen als Brazilië, Mexico, Thailand en India is dat 
nog niet zo eenvoudig. 
De beperkte houdbaarheid stelt specifieke eisen aan voorraad-
beheer, opslag en distributie van de sera. We werken steeds 
volgens strikte protocollen en condities, zoals cold chain 
(koelketen). Onderhandelingen met de douane voor de invoer 
van deze niet-geregistreerde geneesmiddelen blijven spannend 
en onvoorspelbaar.
Het geeft mij veel voldoening om in deze nichemarkt te opereren. 
Het is een uitdaging om deze buitengewone volksgezondheids-
kwesties adequaat en professioneel het hoofd te bieden.’

Bloedspoed bij  
een slangenbeet

Ook in Nederland komen 
dodelijk giftige slangen, 
spinnen en schorpioenen 
voor. Een flink aantal 
daarvan zit veilig achter glas 
in dierentuinen of universi-
teitslaboratoria. Maar het 
grootste deel leeft in terraria 
bij particulieren thuis en daar 
gaat wel eens wat mis. Dan 
komt bioloog Kees van der 
Zwan met zijn team in actie. 

Tekst | Nicole Beaujean

Fotografie | Tjitske Sluis 
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