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Van de voorzitter

De kracht van wetenschap
Ongeacht de economische of conjuncturele situatie blijft de stand van wetenschap op veel terreinen leidend. Dat dit breed erkend wordt, blijkt duidelijk uit de
onverminderd grote hoeveelheid adviesaanvragen die de raad krijgt van verschillende ministeries. Onze adviezen zijn niet alleen gericht aan de minister of staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, maar ook aan de collega’s van
Sociale Zaken en Werkgelegenheid, van Economische Zaken, Landbouw en
Innovatie, van Infrastructuur en Milieu en van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. In 2011 heeft ook de Tweede Kamer een beroep gedaan op de expertise
van de Gezondheidsraad, met het verzoek te adviseren over de ziekte van Lyme.
De korte baan en de lange adem
Soms leiden adviezen van de raad onmiddellijk tot actie. In 2011 was dat bijvoorbeeld het geval met het advies over de aanpak van antibiotica in de veeteelt
en resistentie bij mensen. De minister liet snel weten de aanbevelingen over te
nemen, de dierenartsen hebben hun richtlijnen aangescherpt en binnen sectoren
zijn afspraken gemaakt over een verbod op bepaalde soorten antibiotica. Andere
adviezen vragen een langere adem. Dat geldt bijvoorbeeld voor het advies over
risicogroepen, waarin de raad een leidraad geeft voor de identificatie en bescherming van hoogrisicogroepen bij de ontwikkeling van preventiebeleid. Ook het
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advies over kindermishandeling vraagt om investeren op de langere termijn.
Aandacht voor een goede behandeling van de slachtoffers van kindermishandeling is een logisch vervolg op de verbeterde opsporing en signalering. Er is echter
heel weinig wetenschappelijk onderzoek gedaan op dit gebied. Eerdere ervaringen met academisering van zorggebieden waar evidence based werken nog geen
traditie is, laten zien dat het zeer de moeite waard is om hierin te investeren. Dat
blijkt in de revalidatie en de verslavingszorg.
Dilemma vraagt open discussie
De discussie over het dilemma rond de vervlochtenheid van wetenschap en commercie wordt steeds belangrijker. De lange traditie van samenwerking tussen
academie en industrie om resultaten van onderzoek snel om te zetten in nieuwe
behandelingen (bijvoorbeeld in de vorm van vaccins of medicijnen) heeft de
afgelopen decennia veel gezondheidswinst opgeleverd. Tegelijk brengt de nauwe
samenwerking met zich mee dat deskundige wetenschappers ook onderzoek
doen in opdracht van de industrie, of een adviesfunctie bekleden bij de industrie.
Daarin schuilt een potentieel risico, namelijk dat van belangenverstrengeling. De
vraag hoe de Gezondheidsraad de beste experts kan raadplegen én een onafhankelijk advies kan garanderen houdt ons dan ook continu bezig. We hanteren
strikte procedures om maximale openheid te bieden over mogelijke belangen en
om oneigenlijke beïnvloeding van het adviesproces te voorkomen. Verder hebben we met onder andere de KNAW en de KNMG een gezamenlijke code opgesteld met spelregels voor situaties waarin het onafhankelijk oordeel van
deskundigen onder druk kan komen te staan. Het publiek verdient het om over
het dilemma van mogelijke belangenverstrengeling genuanceerd te worden geïnformeerd en om mee te denken over de beste aanpak ervan. Dat vraagt om een
open discussie.
Jong talent aanboren
Een nieuw initiatief is de start van jongGR, een netwerk van jonge talentvolle
wetenschappers. Voor de raad is het een manier om zijn netwerk te verbreden.
Tegelijk krijgen onderzoekers al aan het begin van hun carrière de kans hun
inhoudelijke deskundigheid in te brengen in het gezondheidsbeleid. Het netwerk
lijkt een prima plek voor jonge wetenschappers en jonge beleidsmakers om
elkaar te inspireren en te informeren.
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Europese krachten bundelen
In 2011 is het project afgerond waarin de Europese gezondheidsraden zich hebben
verenigd in EuSANH. Doel van de samenwerking is het werk van de raden te verbeteren en op elkaar af te stemmen. We baseren ons op dezelfde wetenschappelijke
inhoud – het kan dus profijtelijk zijn bij de inventarisatie en beoordeling daarvan
gebruik te maken van elkaars activiteiten. Iedere adviesraad kan vervolgens voor
zijn eigen land op maat beleidsadviezen afleiden. Het is niet de bedoeling dat we
één Europese gezondheidsraad worden; daarvoor zijn de verschillen per land te
groot. In het project is een gezamenlijk methodologisch raamwerk ontwikkeld. Dit
waarborgt voor ons dat vergelijkbare activiteiten in een ander land van goede kwaliteit zijn. Nu de infrastructuur er ligt, komt het erop aan de samenwerking daadwerkelijk gestalte te geven door een aantal onderwerpen bij de kop te nemen. Als
we echt resultaten willen bereiken, moeten we dus nog even blijven investeren.
Dank!
De Gezondheidsraad heeft in 2011 afscheid genomen van prof. dr. Wilfried Notten,
die met pensioen gaat. Hij heeft aan de wieg gestaan van veel fundamentele
adviezen over toxicologische methodologie. Overigens blijft hij als voorzitter van
de (sub)commissie Grenswaarden Stoffen op de Werkplek van de SociaalEconomische Raad van grote betekenis voor de doorwerking van de adviezen van
de Gezondheidsraad. Ook prof. dr. Jozien Bensing heeft haar werk voor de raad in
2011 neergelegd. In de vele jaren dat zij zich voor de raad heeft ingezet, is zij van
groot belang geweest voor de integratie van het gezondheidsonderzoek en de
sociale wetenschappen.
De raad kan zijn werk doen dankzij de belangeloze inzet van topdeskundigen
van de universitaire medische centra, de algemene ziekenhuizen, universiteiten,
onderzoeksinstituten en aanverwante instellingen. Ook de inbreng van ervaringsdeskundige patiënten en de goede samenwerking met de departementen zijn van
groot belang. Namens de leiding van de raad bedank ik iedereen die in 2011 heeft
bijgedragen aan de advisering door de raad en spreek ik de hoop uit dat de raad ook
in de toekomst op u mag rekenen.

prof. dr. Louise Gunning-Schepers,
voorzitter

Van de voorzitter
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Hoofdstuk

1
Optimale gezondheidszorg

Het aandachtsgebied ‘optimale gezondheidszorg’ betreft de veiligheid,
doeltreffendheid en doelmatigheid van zorginterventies. Oftewel de beste
zorg voor de juiste groepen mensen.
In 2011 heeft de Gezondheidsraad op dit terrein drie adviezen gepubliceerd.
Om te beginnen heeft de raad zich, op verzoek van de minister van
Volksgezondheid, Welzijn & Sport (VWS), gebogen over een voorstel van
Eurotransplant om mensen die bij leven een nier hebben afgestaan en later
zelf een nieuwe nier nodig hebben, voorrang te geven op de wachtlijst. Uit
oogpunt van compensatie van geleden gezondheidsnadeel acht de raad dit
billijk.
Daarnaast heeft de raad de stand van wetenschap in kaart gebracht ten aanzien van behandeling van de gevolgen van kindermishandeling. Daaruit
komt naar voren dat er vooralsnog weinig bewezen effectieve behandelingen zijn voor de slachtoffers van kindermishandeling.
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In de Week van de Alfabetisering publiceerde de raad tot slot een advies
over laaggeletterdheid in de gezondheidszorg. Dit laatste advies is een uitgave van het Centrum voor Ethiek en Gezondheid, waarin de Gezondheidsraad samenwerkt met de Raad voor de Volksgezondheid en Zorg.
Andere onderwerpen die in 2011 in behandeling waren:
• Benodigde achtervang voor spoedeisende eerste hulp
• Mondzorg
• Naar een betere geestelijke gezondheidszorg voor migrantenjeugd
• Verantwoord omgaan met weefseltransplantatie
• Maximum aantal kinderen per donor
• Vaststelling van de dood bij potentiële orgaandonoren
• Lyme onder de loep
• Nieuwe medicatie in de trombosezorg.
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Nierdonoren eerder aan
de beurt voor nieuwe nier

Het is billijk om mensen die ooit een nier hebben gedoneerd en die er nu zelf een
nodig hebben, als compensatie voor geleden gezondheidsnadeel, extra punten toe
te kennen op de wachtlijst. Daardoor komen zij sneller in aanmerking voor een
donornier, zonder eerst te hoeven dialyseren. Een wetswijziging is hiervoor niet
nodig. Dat schrijft de Gezondheidsraad in het advies Een billijke compensatie.
Overwegingen bij een voorstel om levende nierdonoren prioriteit te geven bij
transplantatie dat de raad heeft aangeboden aan de minister van VWS.
Donoren missen reservecapaciteit
Mensen die bij leven een nier hebben afgestaan, worden daardoor niet per se
beperkt in hun functioneren of levensverwachting. Ook lopen ze niet zonder
meer een grotere kans op een ernstige nierziekte. Maar als ze die wel krijgen, zijn
ze kwetsbaarder dan mensen met twee nieren, omdat ze hun reservecapaciteit
hebben verloren. Daardoor zijn zij dan sneller aangewezen op dialyse en ondervinden ze eerder de nadelen daarvan. Uit moreel oogpunt is het volgens de
Gezondheidsraad goed verdedigbaar om hen te compenseren voor dit gezondheidsnadeel. Door een nier af te staan heeft de donor immers geholpen de wachttijd voor transplantatie met een nier van een overledene drastisch te bekorten. De
wachttijd voor een donornier bedraagt nu drie tot vier jaar, en zou als er geen
levende donoren waren twee keer zo lang zijn.

Nierdonoren eerder aan de beurt voor nieuwe nier
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Sneller een nieuwe nier
De Gezondheidsraad adviseert de minister dan ook een voorstel van deze strekking van de uitwisselingsorganisatie Eurotransplant over te nemen. Dat houdt in
dat een voormalige donor die zelf een nieuwe nier nodig heeft 500 punten krijgt
op de wachtlijst. Daarmee staat hij direct onder de groep die om medische redenen hoog-urgent is, en zal hij meestal binnen zes weken een nieuwe nier aangeboden krijgen. Voor de overige patiënten op de wachtlijst betekent dit een
verlenging van hun wachttijd met ongeveer anderhalve dag op een totale wachttijd van drie tot vier jaar. Nu zijn er jaarlijks gemiddeld twee nierdonoren die zelf
een ernstige nierziekte krijgen. Omdat de criteria voor levende donatie soepeler
zijn geworden, stijgt dit mogelijk tot vier per jaar. Dat zou voor de anderen een
extra wachttijd van ongeveer zes dagen meebrengen. Omdat de patiënten op de
wachtlijst samen profiteren van het offer dat levende donoren brengen, is het billijk dat deze groep ook de lasten van de compensatie draagt, vindt de Gezondheidsraad.
Geen wetswijziging nodig
Voor invoering van dit voorstel is volgens de Gezondheidsraad geen wetswijziging nodig. Hoewel niet letterlijk in de Wet op de orgaandonatie staat dat donorschap een overweging kan zijn bij de toewijzing van een orgaan, is het voorstel
om donoren te compenseren voor geleden gezondheidsnadeel goed te verenigen
met de geest van de wet. Ook internationale juridische regels vormen geen
belemmering.
Gezondheid nierdonoren in de gaten houden
De raad beveelt aan tegelijk met de invoering van de extra-puntenregeling de
noodzaak van levenslange controle van nierdonoren opnieuw onder de aandacht
te brengen van zorgverleners en donoren. Een dergelijke controle maakt het
mogelijk problemen met de overgebleven nier te voorkomen of tijdig te behandelen. Onderzoek naar de gezondheid van voormalige donoren is van belang om te
kunnen waarborgen dat zij ook bij verruiming van de criteria voor levende donatie een even goede levensverwachting houden als mensen die geen nier hebben
afgestaan.
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Donatie bij leven neemt toe
Na een piek van 1.300 wachtenden in 1999 daalde het aantal patiënten op de
Nederlandse wachtlijst voor een nieuwe nier in 2010 tot 864 patiënten. De
afname van de wachtlijst komt vooral doordat mensen steeds vaker bij leven een
van hun nieren afstaan. In 2010 was bij 58 procent van de niertransplantaties in
ons land sprake van een levende donor.

Nierdonoren eerder aan de beurt voor nieuwe nier
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Betere onderbouwing nodig van
behandeling na kindermishandeling

De behandeling van jeugdige en volwassen slachtoffers van kindermishandeling
is voor verbetering vatbaar. De behandeling die de jeugdzorg en de (geestelijke)
gezondheidszorg bieden is vaak versnipperd en niet onderzocht op effectiviteit.
De behandelingen waarvan wel bewezen is dat ze werken, worden niet overal
ingezet. De schadelijke gevolgen van mishandeling kunnen groot zijn en levenslang doorwerken. Dat staat in het advies Behandeling van de gevolgen van kindermishandeling, dat de Gezondheidsraad heeft aangeboden aan de
staatssecretaris van VWS.
Kindermishandeling is groot probleem
Kindermishandeling komt in alle lagen van de bevolking voor en is een groot
probleem: jaarlijks worden er ruim 100.000 kinderen meer of minder ernstig mishandeld. De afgelopen jaren heeft de overheid veel gedaan om de preventie, signalering en melding van kindermishandeling te verbeteren. In de behandeling
van de gevolgen valt nog veel winst te halen, constateert de Gezondheidsraad.
Kindermishandeling kan onder andere leiden tot hersenletsel, angsten, depressies, gedragsproblemen en persoonlijkheidsstoornissen. Maar mensen die als
kind zijn mishandeld hebben ook een grotere kans op chronische ziekten als obesitas, astma en hart- en vaatziekten.
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Experimenteren met integrale benadering
Als er sprake is van mishandeling, moet eerst goed in kaart gebracht worden wat
er precies aan de hand is om een integrale behandelaanpak te kunnen formuleren.
In de praktijk gebeurt dit vaak niet, omdat er te veel verschillende zorgverleners
bij betrokken zijn die onderling slecht afstemmen: van gezondheidszorg, maatschappelijk werk, jeugdzorg tot (jeugd)ggz. De behandeling van kindermishandeling is bovendien specialistisch werk, dat specifieke kennis en ervaring vereist.
Onlangs zijn in Haarlem en in Friesland twee initiatieven gestart om de integrale
benadering van slachtoffers van kindermishandeling te onderzoeken op effectiviteit. De Gezondheidsraad beveelt aan deze als proeftuin te beschouwen, ze zorgvuldig te evalueren en daarvan te leren.
Weinig bewezen effectieve behandelmethoden
Van de meeste methoden die worden gebruikt om jeugdige en volwassen slachtoffers van kindermishandeling te behandelen, is niet bekend of ze werken: daar
wordt in de meeste gevallen geen onderzoek naar gedaan. Dit gebrek aan bewezen effectieve behandelingen speelt wereldwijd en is dus niet specifiek voor
Nederland. Van slechts twee traumabehandelingen is bewezen dat ze effect hebben: traumagerichte cognitieve gedragstherapie en EMDR (Eye Movement
Desensitization and Reprocessing). Probleem is alleen dat deze behandelingen
niet overal in Nederland worden ingezet en ook niet altijd op de juiste manier
worden uitgevoerd. Ook is er een methode die aantoonbaar helpt om fysieke mishandeling te doen stoppen en de relatie tussen ouder en kind te verbeteren: de
Parent-child-interaction therapy.
Evidence-based werken moet vanzelfsprekend worden
Volgens de Gezondheidsraad zou evidence-based werken vanzelfsprekend moeten worden in de hulp aan slachtoffers van kindermishandeling. De betrokken
beroepsgroepen zouden hiervoor richtlijnen moeten opstellen en toezien op
invoering en naleving ervan. Ook scholing van hulpverleners is nodig. Daarnaast
beveelt de raad aan gegevens over behandelingen te gaan volgen. Op die manier
ontstaat beter inzicht in wat er gebeurt met welk effect. Dit draagt ook bij aan de
opbouw van een onderzoeksinfrastructuur rond kindermishandeling.

Betere onderbouwing nodig van behandeling na kindermishandeling
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Zorgsector nu aan zet tegen
laaggeletterdheid

Zorgverleners moeten er beter op bedacht zijn dat patiënten het vaak niet alleen
moeilijk vinden hun eigen gezondheidssituatie te begrijpen, maar dat een grote
groep ook niet goed kan lezen en schrijven. Tijd voor communicatie met de
patient is een basiselement van goed medisch handelen en moet ook beloond
worden. Ook zouden opleiding en nascholing van professionals meer aandacht
moeten besteden aan effectieve communicatie met laaggeletterde patiënten. Dit
schrijft de Gezondheidsraad in zijn advies Laaggeletterdheid te lijf aan de minister van VWS. Het advies (een uitgave van het Centrum voor Ethiek en Gezondheid) was tevens onderwerp van een debat in het kader van de Week van de
Alfabetisering.
Veel patiënten zijn laaggeletterd
In het gezondheidsbeleid staan de keuzemogelijkheden van patiënten voorop.
Uitgangspunt is dat patiënten zo veel mogelijk zelf de zorg willen regisseren en
dat mensen verantwoordelijk zijn voor eigen keuzes, bijvoorbeeld in leefstijl.
Dat veronderstelt goede vaardigheden om informatie over de eigen gezondheid
te krijgen, te begrijpen en te gebruiken om beslissingen te nemen. In werkelijkheid zijn patiënten echter minder in staat tot rationele keuzes dan het ideaalbeeld
suggereert. Dat komt deels doordat ziekte kwetsbaar maakt en onvermijdelijk
zorgen en onzekerheden met zich meebrengt. Maar daarbij komt nog dat een
grote groep mensen laaggeletterd is. Anderhalf miljoen Nederlanders hebben
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moeite informatie uit teksten en formulieren te begrijpen en te gebruiken. Ook
hebben zij problemen met rekenen. Laaggeletterden rapporteren vaker een
matige of slechte gezondheid en hebben vaker last van aandoeningen als astma,
diabetes, kanker, hartinfarcten en psychische problemen. Laaggeletterden zullen
dus oververtegenwoordigd zijn onder patiënten. De Gezondheidsraad roept de
minister op om bij de evaluatie van het gezondheidsbeleid nadrukkelijk te kijken
naar eventuele (negatieve) effecten van maatregelen op laaggeletterden.
Eenvoudige strategieën voor effectieve communicatie
Terugdringen van laaggeletterdheid is belangrijk, ook om de gezondheidsvaardigheden van de bevolking te verbeteren. Daar gebeurt al het een en ander aan
onder andere vanuit het Aanvalsplan Laaggeletterdheid van Onderwijs, Cultuur
en Wetenschap, dat met een jaar verlengd is tot eind 2011. Daarnaast kan op
korte termijn meer gebeuren, vindt de Gezondheidsraad. Zorgverleners zouden
moeten leren laaggeletterde patiënten te herkennen en effectief met hen te communiceren. Daar zijn eenvoudige strategieën voor, zoals langzaam en in gewone
taal praten, vragen stellen, niet te veel informatie tegelijk geven en toetsen of de
patiënt de uitleg heeft begrepen. Verder is het belangrijk dat folders, websites,
afsprakenkaarten, vragenlijsten en bijsluiters in begrijpelijk en eenvoudig Nederlands gesteld zijn.
Voer kijk- en luistergeld in
Betere communicatie met de patiënt kost extra tijd, erkent de raad, maar deze
investering verdient zich terug doordat de zorg aan doeltreffendheid en doelmatigheid wint. Wel raakt dit aan het praktische punt van de honorering. Dat het
belangrijk is om tijd uit te trekken om met een patiënt te praten, zou sterker moeten doorklinken in de bekostiging. De raad pleit met andere woorden voor invoering van ‘kijk- en luistergeld’.

Zorgsector nu aan zet tegen laaggeletterdheid
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Hoofdstuk

2
Preventie

Met preventie valt gezondheidswinst te boeken, maar succes is niet per definitie verzekerd. Steeds is een afweging nodig tussen voor- en nadelen. Dat
geldt onder meer bij verschillende vormen van screening en ook bij de
vraag of vaccinaties zijn aangewezen tegen bepaalde besmettelijke ziekten.
In 2011 heeft de Gezondheidsraad op het terrein van preventie elf adviezen
uitgebracht.
Een ervan betrof de toenemende resistentie van bacteriën tegen antibiotica
en de rol die de dierhouderij daarin speelt. Het advies brengt in kaart welke
bacteriën de grootste boosdoeners zijn en welke concrete maatregelen op
kortere en langere termijn kunnen helpen het tij te keren.
In 2011 verschenen drie adviezen over vaccinaties, waaronder vaccinatie
van kinderen uit risicogroepen tegen tuberculose. Omdat tbc vooral bij
jonge kinderen sneller en ernstiger complicaties geeft en omdat het vaccin
juist bij kinderen goed werkt, adviseert de raad het beleid op dit gebied
voort te zetten. Ook blijft de vaccinatie tegen de seizoensgriep volgens de
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raad zinvol voor mensen met een medische risicofactor. Dat de werkzaamheid van de jaarlijkse vaccins niet optimaal is, doet daaraan niet af. Verder
heeft de raad in kaart gebracht welke rol vaccinatie kan spelen bij de voorbereiding op een pandemie.
Op het terrein van screening verscheen in 2011 een advies over mogelijkheden om het bevolkingsonderzoek naar baarmoederhalskanker te verbeteren.
Daarnaast heeft de raad geïnventariseerd in hoeverre het nodig is donoren
van bloed, sperma en organen te testen op Q-koorts. Vijf adviezen hadden
verder betrekking op vergunningaanvragen in het kader van de Wet op het
bevolkingsonderzoek.
Onderwerpen die in 2011 in behandeling waren:
• Veiligheid van bloed optimaal waarborgen
• Preventie van eenzaamheid
• Veehouderijen: risico’s voor omwonenden
• Adviseren over het Rijksvaccinatieprogramma.
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Vaccinatie van kinderen
tegen tbc blijft zinvol

De Gezondheidsraad adviseert vaccinatie van kinderen uit risicogroepen tegen
tuberculose te continueren. Bij jonge kinderen met tbc treden namelijk sneller
complicaties op en die zijn dan vaak ook ernstig. Vaccinatie is een effectieve en
mogelijk zelfs kostenbesparende manier om kinderen hiertegen te beschermen.
Dit schrijft de Gezondheidsraad in het advies Vaccinatie van kinderen tegen
tuberculose aan de minister van VWS.
Alleen risicogroepen vaccineren
De vaccinatie blijft beperkt tot kinderen die een hogere kans lopen op besmetting
met de ziekte: kinderen van wie een of beide ouders afkomstig is uit een land
waar tuberculose veel voorkomt (meer dan 50 gevallen per 100.000 inwoners).
Dat gaat nu om sommige landen in Oost-Europa, Suriname en grote delen van
Afrika en Azië. In totaal betreft de vaccinatie in Nederland ongeveer 24.000 zuigelingen per jaar.
Werkzaamheid bij kinderen hoog
Afschaffen van de vaccinatie zou betekenen dat voor kinderen hetzelfde beleid
zou gelden als voor volwassenen. Dat houdt in dat ziektegevallen worden gemeld
aan de GGD die vervolgens de kring rond de patiënt test op tbc. Bij kinderen is
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de diagnose echter moeilijk te stellen, terwijl ze wel sneller en ernstiger ziek
worden. Bovendien werkt het vaccin juist bij kinderen goed.
Opname in RVP
De Gezondheidsraad beveelt aan de vaccinatie voor de doelgroepen op te nemen
in het Rijksvaccinatieprogramma. Daardoor verbetert het bereik en is een goede
registratie van de vaccinatiegraad gewaarborgd. Bovendien raken huisartsen,
jeugd- en kinderartsen zo beter bekend met het vaccin en de ziekte. Voor een
kwalitatief verantwoorde uitvoering is specifieke expertise en ervaring vereist.
Concentratie van de uitvoering is daarom van belang. Op dit moment zijn bijvoorbeeld tuberculosebestrijdingsafdelingen van de GGD goed hiervoor toegerust.
Bijdragen aan onderzoek naar nieuw vaccin
Tot slot beveelt de Gezondheidsraad aan dat Nederland bijdraagt aan onderzoek
naar een nieuw en beter vaccin tegen tbc. Wereldwijd komt deze ernstige en
besmettelijke ziekte namelijk veel voor en resistentie tegen de bestaande geneesmiddelen is een groot probleem. Het huidige vaccin is vooral geschikt om ernstige complicaties bij kinderen tegen te gaan.
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Nieuwe opzet verbetert screening op
baarmoederhalskanker

Met een nieuwe opzet zijn verbeteringen te bereiken in het bevolkingsonderzoek
naar baarmoederhalskanker. De Gezondheidsraad adviseert over te stappen op
een ander type test, de opkomst te verhogen en de follow-up te verbeteren. Daarmee kunnen jaarlijks 75 gevallen van baarmoederhalskanker extra worden voorkomen en kan de sterfte aan deze ziekte verder omlaag. Dit staat in het advies
Screening op baarmoederhalskanker dat de raad heeft aangeboden aan de minister van VWS.
HPV-test spoort kanker beter op
Vrouwen tussen de dertig en zestig krijgen eens in de vijf jaar een oproep voor
een uitstrijkje. Nu onderzoekt het laboratorium met behulp van cytologie (microsopisch celonderzoek) of er afwijkingen zijn die kunnen wijzen op een voorstadium van baarmoederhalskanker. Maar cytologie werkt minder goed bij jonge
vrouwen en spoort bepaalde tumorvormen minder goed op. Daarom adviseert de
Gezondheidsraad het uitstrijkje te onderzoeken op de hoogrisicotypen van het
humaan papillomavirus (HPV), het virus dat de kanker veroorzaakt. Daarmee
wordt baarmoederhalskanker beter opgespoord, zodat een betere bescherming
ontstaat. Hierdoor kan het aantal keren dat een vrouw in het kader van het bevolkingsonderzoek een uitstrijkje moet laten maken omlaag van zeven naar vijf
maal in haar leven.
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Grotere rol voor huisarts
De grootste gezondheidswinst is te halen door de opkomst bij het bevolkingsonderzoek te verhogen. Vooral jonge vrouwen, allochtone vrouwen en vrouwen met
een lage sociaaleconomische status doen vaak niet mee. Ruim de helft van de
gevallen van baarmoederhalskanker doet zich voor bij deze wegblijvers. De
Gezondheidsraad adviseert de huisarts een grotere rol te laten spelen bij de uitnodiging. Het effectiefst is als de huisarts de oproep verstuurt met daarin een datum
en tijdstip. Vrouwen die niet reageren zouden na zes weken een herinnering moeten krijgen in plaats van na zes maanden. De raad adviseert een proef te doen met
een thuistest als alternatief voor het uitstrijkje bij de huisarts. De proef moet duidelijk maken of de thuistest meerwaarde heeft in termen van opkomst en kosteneffectiviteit. Verder behoeft de follow-up verbetering als de uitslag van de
uitstrijk niet goed is. De screeningsorganisatie zou moeten bewaken dat eventueel benodigd vervolgonderzoek er ook komt.
Nederland heeft sober en effectief programma
In Nederland krijgen jaarlijks ruim 700 vrouwen (van wie de helft jonger dan 50)
baarmoederhalskanker. Jaarlijks overlijden er 200 tot 250 vrouwen aan deze
ziekte. Zonder bevolkingsonderzoek zouden deze aantallen aanzienlijk groter
zijn. Het Nederlandse screeningsprogramma is sober en effectief vergeleken met
andere landen. De kosten van de gezondheidszorg voor de aandoening zijn jaarlijks 55 miljoen euro en van het bevolkingsonderzoek 30 miljoen euro. In de
nieuwe opzet die de Gezondheidsraad adviseert, stijgen de totale kosten niet,
maar dalen het aantal nieuwe gevallen van kanker en de sterfte aan de ziekte wel.
Screening voorlopig nog nodig
Vorig jaar is een begin gemaakt met de vaccinatie van meisjes tegen HPV. Het
duurt nog tientallen jaren voordat alle vrouwen beschermd zijn. Bovendien richt
het huidige vaccin zich op twee hoogrisicotypen van het virus die samen 70 procent van de baarmoederhalskankers veroorzaken. Vaccinatie kan dus niet alle
gevallen voorkomen, zelfs als de deelname aan het vaccinatieprogramma volledig zou zijn. Dit betekent dat het bevolkingsonderzoek voorlopig nog nodig is.
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Nut van testen bloeddonoren op
Q-koorts vraagt meer onderzoek

Er is meer onderzoek nodig om te bepalen of het zinvol is om bloeddonoren te
testen op Q-koorts. De Gezondheidsraad adviseert de kosten en baten van een
dergelijke test in beeld te brengen alvorens hierover te besluiten. Bij orgaandonatie zijn wel maatregelen nodig om overdracht van Q-koorts te voorkomen. Dit
schrijft de Gezondheidsraad in zijn advies Q-koorts: risico van overdracht via
bloed of ander lichaamsmateriaal dat de raad uitbracht aan de minister van VWS.
Chronische Q-koorts blijft bron van zorg
Het aantal patiënten met acute Q-koorts neemt sinds 2010 af. Chronische
Q-koorts is echter nog wel een bron van zorg. Weliswaar gaat het om minder
patienten (anderhalf tot twee procent van de mensen met acute Q-koorts ontwikkelt een chronische infectie), maar over deze variant is weinig bekend. Mogelijk
dragen patiënten de bacterie lang bij zich. Niet uit te sluiten is dat de bacterie ook
voorkomt in bloed of lichaamsmateriaal van patiënten die (nog) geen verschijnselen hebben van chronische Q-koorts.
Meer onderzoek nodig naar overdracht via bloedtransfusie
De kans op overdracht van Q-koorts via bloedtransfusie in Nederland is hoogstwaarschijnlijk beperkt. Er zijn echter te weinig gegevens beschikbaar om te kunnen bepalen of het zinvol is bloeddonoren regionaal of landelijk te testen. Kosten
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en baten van zo’n test moeten eerst in beeld gebracht worden. De Gezondheidsraad adviseert in de analyse ook de consequenties van een eventuele nieuwe uitbraak van acute Q-koorts te betrekken.
Orgaandonoren soms wel testen
De kans dat besmetting met Q-koorts plaatsvindt via organen of andere
lichaamsmaterialen verschilt. Als het risico laag is, zijn geen maatregelen nodig.
Dan gaat het bijvoorbeeld om hoornvliezen en materialen die al voor de
Q-koortsuitbraak in 2007 zijn afgenomen. Donoren van andere organen en materialen waarbij het risico op overdracht groter is, zouden wel getest moeten worden. De Gezondheidsraad adviseert dit landelijk te doen, om de internationale
uitwisseling van organen niet te belemmeren. Overigens zal besmet materiaal
soms toch gebruikt kunnen worden, bijvoorbeeld als orgaan- of stamceltransplantatie levensreddend is. In zo’n geval is het ook belangrijk te weten of er
besmetting met Q-koorts is, omdat de arts dan antibiotica kan voorschrijven.
Ook spermadonoren uit Q-koortsgebied testen
Verder adviseert de raad spermadonoren te testen als de spermadonor niet de
partner is van de betrokken vrouw. Besmet sperma moet worden uitgesloten van
donatie. Ook is een test op Q-koorts aan te raden als het sperma van de eigen
partner na donatie wordt opgeslagen voor gebruik op een later moment. Testen
van spermadonoren hoeft alleen te gebeuren bij donoren die afkomstig zijn uit
het voormalige risicogebied voor Q-koorts.
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Extra maatregelen nodig om
resistentie tegen antibiotica
te bestrijden
Om het probleem van de toenemende resistentie van bacteriën tegen antibiotica
te keren, moeten bepaalde soorten antibiotica gereserveerd worden voor menselijk gebruik. Deze middelen zouden uitgesloten moeten worden van gebruik in de
veeteelt, om overdracht van resistente bacteriën van dier naar mens tegen te
gaan. Dit schrijft de Gezondheidsraad in zijn advies Antibiotica in de veeteelt en
resistente bacteriën bij mensen. De raad heeft het advies aangeboden aan de
minister van VWS en de staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw &
Innovatie (EL&I).
Resistentie neemt toe
Steeds meer bacteriën die ziekten veroorzaken bij mensen blijken resistent te zijn
tegen antibiotica. Daardoor kunnen bepaalde infecties moeilijk bestreden worden. Het grootste probleem vormen de ESBL-producerende bacteriën (Extended
Spectrum Bèta-Lactamase), die levensbedreigende infecties kunnen veroorzaken. Ook MRSA (methicillineresistente Staphylococcus aureus) en VRE (vancomycineresistente enterococcen) leveren problemen op voor de volksgezondheid,
vooral in ziekenhuizen.
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Dierhouderij draagt bij aan verspreiding resistentie
Het is niet altijd precies duidelijk hoe groot de bijdrage is die de dierhouderij
levert aan de verspreiding van antibioticaresistentie, maar dat er een effect is,
staat vast. Volgens de raad zijn daarom extra maatregelen nodig om het antibioticagebruik bij dieren terug te dringen, zodat er voldoende mogelijkheden beschikbaar blijven voor de behandeling van infecties bij mensen. De Gezondheidsraad
maakt daarbij onderscheid tussen maatregelen die op korte of langere termijn
effect sorteren. Ook onderscheidt de raad maatregelen die nodig zijn om problemen op te lossen en preventieve acties (om te voorkomen dat nieuwe resistentieproblemen ontstaan).
Bepaalde antibiotica reserveren voor mensen
Met het oog op het tegengaan van nieuwe problemen in de toekomst adviseert de
raad alle nieuwe antibiotica te reserveren voor behandeling van infecties bij mensen. Dat geldt ook voor de antibiotica die als laatste middel worden ingezet tegen
ESBL-infecties bij mensen. Waar mogelijk moet dit op korte termijn gebeuren
(niet toelaten tigecycline voor veterinair gebruik, tegengaan gebruik carbapenems). Verder moet een alternatief gezocht worden voor middelen die niet meteen verboden kunnen worden omdat dat grote problemen kan geven bij de
behandeling van dieren (colistine).
Restricties aan preventief en groepsgewijs gebruik bij dieren
Ook adviseert de raad op langere termijn verschillende soorten antibiotica uit te
sluiten voor preventief en groepsgewijs gebruik bij dieren. Die middelen zouden
alleen bij uitzondering gebruikt mogen worden, bij individuele dieren, als zij een
specifieke infectie hebben waarbij dit middel nodig is. De raad waarschuwt dat
dit vraagt om strikte richtlijnen binnen de beroepsgroep, die ook gehandhaafd
worden. Gebeurt dat niet, dan adviseert de raad over te gaan tot een algemeen
verbod.
Strenge handhaving afspraken nodig
Sowieso is handhaving van de afspraken cruciaal om te bereiken dat het gebruik
van antibiotica in de dierhouderij echt vermindert. Duidelijk moet zijn welke
instantie de naleving controleert en bevoegd is overtredingen te bestraffen.
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Griepprik handhaven

De griepprik is van bewezen waarde voor mensen met een medische risicofactor,
zoals afwijkingen en functiestoornissen van de luchtwegen en de longen, en voor
60-plussers. Daarom zou het griepvaccinatiebeleid wat de Gezondheidsraad
betreft gehandhaafd moeten worden, ook al zijn er nog wel enkele wetenschappelijke vragen over de precieze werkzaamheid van de jaarlijkse vaccins. In een
brief aan de minister van VWS zet de raad uiteen wat de mogelijkheden en
beperkingen zijn van nader onderzoek op dit vlak.
Onderzoek naar grotere en bredere werkzaamheid
Sinds de jaren ’70 van de vorige eeuw is wereldwijd ruime ervaring opgedaan
met de effectiviteit en de veiligheid van griepvaccins. Er is veel onderzoek dat de
gunstige effecten van vaccinatie onderbouwt. Dat wil niet zeggen dat er geen
verbeteringen meer mogelijk zijn. Ondanks verbeteringen van de griepvaccins in
de loop der jaren, moet geconstateerd worden dat hun werkzaamheid nog altijd
niet optimaal is. Bij wetenschappelijke instituten en industrieën zijn verschillende onderzoeks- en ontwikkelprojecten gaande naar griepvaccins met een grotere en bredere werkzaamheid.
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Werkzaamheid bij ouderen aangetoond
Voor de effectiviteit van griepvaccinatie is niet altijd voor alle risicogroepen en
alle eindpunten bewijs beschikbaar uit de hoogste categorie, die van gerandomiseerd en geblindeerd onderzoek. De kennis over de werkzaamheid van griepvaccins vertoont naar huidige maatstaven van evidence-based geneeskunde dus
lacunes. Daaruit mag echter niet worden afgeleid dat vaccinatie niet effectief zou
zijn. Juist in Nederland is wel placebogecontroleerd en gerandomiseerd onderzoek verricht waarin de werkzaamheid van griepvaccinatie bij ouderen is aangetoond.
Effect op ernstige complicaties aannemelijk
Het gegeven dat griepvaccins al vele jaren gebruikt worden laat weinig ruimte
meer voor placebogecontroleerd onderzoek. Zulk onderzoek is voor de vaccins
tegen seizoensgriep nu alleen nog te rechtvaardigen als er gerede twijfel is aan de
werkzaamheid. Aangezien het effect op influenza bewezen is en een effect op de
ernstige complicaties van griep daarmee aannemelijk, is het problematisch om
personen uit de doelgroepen vaccinatie te onthouden. Daarbij komt dat griepvaccins elk jaar aangepast moeten worden aan de griepvirussen die dan circuleren.
Ook dat gegeven bemoeilijkt onderzoek naar de werkzaamheid van griepvaccinatie.
Nationaal programma is kosteneffectief
Griepvaccins zijn met name van belang voor mensen met een medische risicofactor en voor ouderen die bij griep een verhoogd risico lopen op complicaties en
sterfte. Voor deze doelgroepen overtuigen de aanwijzingen dat griepvaccinatie
gezondheidsschade kan voorkomen of beperken. Aanbieden in het kader van een
nationaal programma is bovendien kosteneffectief.
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Een grieppandemie blijft mogelijk

De Mexicaanse griep is meegevallen, maar een pandemie met ernstiger gevolgen
blijft mogelijk. Dieren dragen griepvirussen bij zich. Deze kunnen naar mensen
overgaan, die daar geen weerstand tegen hebben. De overheid kan zich wel op
een grieppandemie voorbereiden, maar zal met onzekerheden te maken houden.
Waar wetenschappelijke kennis tekortschiet, komt het aan op risico-inschatting
en voorzorg. Vaccinatie kan een rol spelen bij het beperken van de gevolgen van
een grieppandemie. Afspraken maken over het van tevoren inkopen van vaccin is
echter niet nodig. Dit schrijft de Gezondheidsraad in een advies aan de minister
van VWS.
Terugblik
‘Er is een opvallend verschil in perceptie van de Mexicaanse griep tussen het
wetenschappelijk en het maatschappelijk debat’, constateert de voorzitter van de
Gezondheidsraad als zij terugkijkt op deze hectische periode. In haar begeleidende brief bij het advies stelt ze dat Nederland zich gelukkig mag prijzen dat
zoveel deskundigen een vooraanstaande internationale positie hebben. Hierdoor
was er snel toegang tot de beste wetenschappelijke informatie, zij het dat de
gegevens aan het begin van de pandemie noodzakelijkerwijs beperkt waren. De
wetenschappelijke analyse van de gegevens leidt ook nu niet tot andere conclusies.
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De maatschappelijke perceptie van deze periode is echter minder positief: de
ernst van de griep zou overdreven zijn, er zou teveel geld uitgegeven zijn aan
onnodige vaccins en dit zou mede veroorzaakt zijn door belangenverstrengeling
van deskundigen met de vaccinproducenten. De raad stelt hierover:
•

Het woord pandemie betekent strikt genomen slechts dat een ziekte zich over
de hele wereld verspreidt. In de volksmond is pandemie gaan staan voor een
griepgolf met ernstige ziekte en veel doden. Toen de Mexicaanse griep bleek
mee te vallen, concludeerde men dat de WHO ten onrechte de epidemie tot
pandemie had verklaard.

•

De ernst van een pandemie wordt niet alleen bepaald door de vraag hoe ernstig ziek mensen worden en hoeveel er sterven. Ook het aantal ziekmeldingen
speelt een rol. Bij grote aantallen kan het maatschappelijk leven ontwricht
raken, zelfs bij een zeer klein percentage complicaties. Dan zijn er zoveel
ernstig zieken dat ziekenhuizen en IC’s niet meer iedereen kunnen behandelen. Deze zorg is in de media onderbelicht gebleven.

•

In sommige gebieden van het gezondheidsonderzoek is er een lange traditie
van samenwerking tussen wetenschap en industrie. Deze samenwerking – die
door overheid en politiek al jaren wordt nagestreefd – brengt met zich mee
dat deskundigen vaak ook onderzoek doen voor de industrie of daar adviseren. De Gezondheidsraad heeft duidelijke procedures om oneigenlijke beïnvloeding te voorkomen en wil daarover maximale openheid geven. Doel van
deze procedures is om de beste deskundigen te kunnen raadplegen én een
onafhankelijk advies te garanderen. De raad stelt voor om samen met de
minister en de Tweede Kamer te beoordelen of dit doel bereikt wordt.

Aanbevelingen voor de toekomst
Uit de ervaringen met de Mexicaanse griep trekt de Gezondheidsraad de volgende lessen voor een toekomstige pandemie:
•
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Houd influenza bij dieren goed in de gaten en wissel deze kennis internationaal uit. Pandemische dreigingen kunnen dan beter onderzocht worden.
Behalve varkens en pluimvee zou men ook houders van deze dieren moeten
volgen.
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•

Stimuleer samenwerking in internationale netwerken voor klinisch en volksgezondheidsonderzoek. Dit om de impact van een pandemie vroeger en sneller te kunnen beoordelen.Accepteer dat bij gebrek aan wetenschappelijke
gegevens risico-inschatting en voorzorg mede een rol spelen in de advisering.

•

Het is niet nodig om nu al een contract aan te gaan voor de levering van vaccin bij een pandemie. Op basis van snelle en adequate advisering kan de
overheid bij een pandemie snel de noodzakelijke stappen zetten.
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Adviezen van de Commissie
Bevolkingsonderzoek

In 2011 heeft de Commissie Bevolkingsonderzoek van de Gezondheidsraad vijf
keer geadviseerd over vergunningverlening voor bevolkingsonderzoek. Op
grond van de Wet op het bevolkingsonderzoek is een vergunning nodig van de
minister van VWS wanneer er gebruik wordt gemaakt van ioniserende straling,
wanneer het bevolkingsonderzoek naar kanker betreft, en wanneer het gaat om
ernstige ziekten of afwijkingen waarvoor geen behandeling mogelijk is. De
minister hoort in deze gevallen de Gezondheidsraad, die de vergunningaanvragen beoordeelt op de wetenschappelijke deugdelijkheid van het onderzoeksvoorstel, de overeenstemming met de wettelijke regels voor medisch handelen, nut en
risico van het onderzoek en het belang voor de volksgezondheid. De minister
beslist uiteindelijk over de vergunning.
Aanvullende MRI-screening bij vrouwen met hoge borstdensiteit
In 2011 bracht de commissie een positief advies uit over een aanvraag van het
Julius Centrum van het Universitair Medisch Centrum Utrecht. Het betrof een
gerandomiseerd vergelijkend proefbevolkingsonderzoek naar MRI als aanvulling
op het lopende bevolkingsonderzoek naar borstkanker voor vrouwen met hoge
borstdichtheid. Als de dichtheid van de borst (borstdensiteit) hoog is, kan een
tumor op het reguliere mammogram makkelijker worden gemist en is de kans op
tumoren groter. Op een MRI zou een tumor bij dergelijke vrouwen mogelijk minder vaak gemist worden. Voor de studie worden 36.185 vrouwen geselecteerd die
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op het mammogram in het reguliere bevolkingsonderzoek geen afwijkingen hebben en een borstdensiteit van 75 procent of meer. Van hen worden er 7.237 uitgenodigd voor een MRI. De overige 28.948 vrouwen worden alleen gevolgd via de
kankerregistratie. Er wordt, in drie opeenvolgende screeningsrondes, gekeken of
het aantal intervalcarcinomen zal verminderen door het gebruik van de MRI. Het
onderzoek gaat in totaal tien jaar duren.
Drukgeleide borstcompressie in borstkankerscreening
In oktober 2011 bracht de commissie een positief advies uit over een vergunningaanvraag voor een wetenschappelijk onderzoek binnen het lopende bevolkingsonderzoek naar borstkanker van het Bevolkingsonderzoek Oost te Enschede in
samenwerking met het Landelijk Referentiecentrum voor Bevolkingsonderzoek
te Nijmegen en het Academisch Medisch Centrum te Amsterdam. Om een goede
borstfoto te kunnen maken moet de borst flink worden samengedrukt (borstcompressie). Dat is voor vrouwen vaak onaangenaam of zelfs pijnlijk. Met de standaard krachtgeleide compressie wordt geen rekening gehouden met de
afmetingen van de borst, maar met drukgeleide compressie wel. Het onderzoek
richt zich op de pijnbeleving, fotokwaliteit en stralingsdosis. Er zijn geen extra
mammogrammen nodig voor deze studie waaraan in totaal 500 vrouwen zullen
deelnemen; willekeurig wordt een foto met de drukgeleide compressie gemaakt.
De conclusies kunnen directe gevolgen hebben voor de uitvoering van het bevolkingsonderzoek.
ERGO uitgebreid met lever- en huidonderzoek
In november 2011 bracht de commissie advies uit over een vergunningaanvraag
van het Erasmus Medisch Centrum te Rotterdam voor twee deelstudies binnen
het Erasmus Rotterdam Gezondheid Onderzoek (ERGO): een naar leverafwijkingen en een naar huidafwijkingen. ERGO is een langlopend epidemiologisch
bevolkingsonderzoek om nieuwe kennis te vergaren over de gezondheid en risicofactoren voor ziekten van ouderen. ERGO heeft eigenschappen van een bevolkingsonderzoek in de zin van de WBO en voor sommige delen kan een
vergunning nodig zijn.
De deelstudie naar leververvetting werd beoordeeld als niet vergunningplichtig
en is dus ook niet getoetst aan de wettelijke criteria. Via een aantal stappen zou
leververvetting geassocieerd kunnen zijn met leverkanker. De commissie oordeelde echter dat de samenhang onduidelijk is en dat de kans op leverkanker zo
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klein is, dat er geen sprake is van een gerede kans op leverkanker voor ERGOdeelnemers.
De tweede deelstudie richt zich op huidafwijkingen, waaronder huidkanker.
Deze studie is naar het oordeel van de commissie wel vergunningplichtig bevolkingsonderzoek. Omdat het binnen ERGO niet gaat om de werkzaamheid van
(toekomstig) bevolkingsonderzoek, beoordeelde de commissie de wetenschappelijke deugdelijkheid alleen in brede zin. Ze legde de nadruk bij de toetsing vooral
op de verhouding tussen nut en risico en de informatie daarover aan de beoogde
deelnemers. De commissie ziet geen redenen om de vergunning te weigeren,
omdat de risico’s voor de deelnemers zeer gering zijn en er zowel over nut als
risico goed zal worden gecommuniceerd met de beoogde deelnemers.
Het gebruik van folie bij compressie van de borst in de mammograaf
In december 2011 bracht de commissie een positief advies uit over een vergunningaanvraag van het Landelijk Referentiecentrum voor Bevolkingsonderzoek te
Nijmegen en het Bevolkingsonderzoek Oost, locatie Nijmegen. Er zal onderzocht worden of een kleine verandering aan de mammograaf het onderzoek ten
goede komt. Op de compressieplaat en in de bucky van de mammograaf wordt
folie geplaatst. Door deze folie kan de borst beter gepositioneerd worden. Dit zou
betekenen dat er meer borstweefsel op het mammogram afgebeeld wordt. Bovendien geeft de folie meer grip op de borst tijdens het maken van het mammogram,
waardoor die minder gemakkelijk weg-glijdt. Dat zou het onderzoek voor de
vrouw comfortabeler maken, doordat er minder noodzaak is om de borst te repositioneren. Om te onderzoeken of de verbeteringen met deze folie waar gemaakt
kunnen worden – zonder verlies van beeldkwaliteit, teveel straling en teveel pijn
voor de vrouwen – zal bij 164 deelneemsters een extra mammogram gemaakt
worden.
Prostaatkankerscreening met MRI
In december 2011 bracht de commissie een advies uit over een vergunningaanvraag van het Erasmus MC te Rotterdam en het Universitair Medisch Centrum St
Radboud te Nijmegen. Het voorgenomen wetenschappelijk bevolkingsonderzoek
betrof een onderzoek naar prostaatkanker met de PSA-test (PSA-screening). In
totaal zouden 15.000 Rotterdamse mannen tussen 55 en 70 jaar uitgenodigd worden om deel te nemen. Vooraf zou door het lot bepaald worden of er na een positieve PSA-test – met een afkappunt groter of gelijk aan 2,0 ng/ml – vervolg-
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onderzoek zou worden aangeboden met Transrectale Ultrasonografie (TRUS-triage; zoals in de Europese screeningstrial) dan wel Magnetic Resonance Imaging
(MRI-triage).
Over deze vergunningaanvraag heeft de minister nog geen besluit genomen.

Adviezen van de Commissie Bevolkingsonderzoek
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Hoofdstuk

3
Gezonde voeding

Welke voedingsmiddelen bevorderen een goede gezondheid en welke brengen bepaalde gezondheidsrisico’s met zich mee? De advisering van de
Gezondheidsraad richt zich onder meer op voedingsnormen, goede voedingspatronen en de relatie tussen voeding en ziekten. In 2011 heeft de raad
twee adviezen op dit terrein uitgebracht.
Om te beginnen heeft de raad geïnventariseerd in hoeverre een voedingspatroon volgens de Richtlijnen goede voeding ook ecologisch gezien verantwoord is. In grote lijnen blijken keuzes die goed zijn voor de gezondheid
ook ecologisch gunstig uit te pakken. Uitzondering is de aanbeveling tweemaal per week vis te eten: die leidt tot belasting van het ecosysteem.
Verder constateert de raad dat de effectiviteit van de aanpak van ondervoeding bij ouderen twijfelachtig is. Ziekenhuizen en verzorgingsinstellingen
doen er veel aan om ondervoeding bij ouderen snel te herkennen en te
behandelen. Voor welke groep dit werkelijk leidt tot gezondheidswinst is
echter onduidelijk, omdat kwalitatief goed wetenschappelijk onderzoek
naar deze materie ontbreekt.
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Onderwerpen die in 2011 in behandeling waren:
• Een nieuwe voedingsnorm voor vitamine D
• Actualisering van de Richtlijnen goede voeding.
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Effectiviteit aanpak ondervoeding bij
ouderen onduidelijk

Ondervoeding bij ouderen wordt gezien als een belangrijk gezondheidsprobleem.
Ziekenhuizen en zorginstellingen zijn daarom alert op tekorten aan eiwit en energie bij ouderen en geven in dat geval bijvoeding (extra eiwit en energie). Maar
hoe groot dit probleem precies is en in welke gevallen bijvoeding helpt, is onduidelijk. Er is beter onderzoek nodig om de aanpak van ondervoeding te onderbouwen. Dat constateert de Gezondheidsraad in zijn advies Ondervoeding bij
ouderen aan de minister van VWS.
Hiaten in de kennis
Ziekenhuizen en zorginstellingen besteden veel aandacht aan herkenning en
behandeling van ondervoeding bij ouderen (tekort aan eiwit en energie). Omdat
de minister van VWS de aanpak graag wetenschappelijk wilde onderbouwen,
heeft de Gezondheidsraad in kaart gebracht wat er bekend is op dit gebied. De
conclusie is dat de kennis grote gaten vertoont.
Als iemand langdurig te weinig eiwit en energie binnenkrijgt is dat schadelijk
voor de gezondheid – daarover bestaat geen twijfel. Onduidelijk is echter waar
precies de grens ligt: wanneer is er sprake ondervoeding? Er is geen eenduidige
definitie van ondervoeding en een gouden standaard (een betrouwbare methode)
om ondervoeding vast te stellen ontbreekt. Er is weliswaar onderzoek dat laat
zien dat er een verband is tussen ondervoeding en bijvoorbeeld sterfterisico,
maar onbekend is of dat verband oorzakelijk is. Oftewel: loopt een oudere een
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groter risico te overlijden omdat hij ondervoed is, of is zijn hogere sterftekans
vooral aan iets anders te wijten, bijvoorbeeld aan ziekte? Zolang hierover geen
duidelijkheid bestaat, zijn er geen betrouwbare gegevens over ernst en omvang
van ondervoeding.
Ook over de effectiviteit van voedingsinterventies is nog veel onduidelijk. Er is
veel onderzoek op dit gebied, maar de kwaliteit daarvan is onder de maat. Dus of
bijvoeding leidt tot gezondheidswinst (bijvoorbeeld een kortere opnameduur of
een lager overlijdensrisico) is niet te zeggen.
Bijvoeding altijd zinvol?
De huidige aanpak van ondervoeding bij ouderen is gebaseerd op het idee dat het
altijd zinvol is ondervoeding te behandelen. Het is echter maar de vraag of dat
klopt. Omdat een betrouwbare meetmethode ontbreekt, is de als ondervoed aangemerkte groep ouderen mogelijk te groot. Daardoor kan het zijn dat een deel
van hen bijvoeding krijgt met extra eiwit en energie zonder dat dit daadwerkelijk
bijdraagt aan een betere gezondheid. Soms zullen mensen die gewicht hebben
verloren omdat zij ziek zijn ook opknappen met alleen een goede medische
behandeling, zonder dat bijvoeding hieraan bijdraagt. Voor een ander deel van de
ondervoede ouderen zal bijvoeding wel essentieel zijn voor hun gezondheid.
Voor wie dit precies geldt, is nu niet bekend. Voor een effectieve aanpak van
ondervoeding is deze kennis wel nodig.
Aandacht voor voedingsstatus blijft belangrijk
Volgens de Gezondheidsraad is aandacht voor een goede voedingsstatus van
ouderen waardevol en moet deze niet verloren gaan. Ondervoeding is namelijk
potentieel een belangrijk probleem. Wel is gedegen wetenschappelijk onderzoek
nodig om inzicht te krijgen in de omvang en meest effectieve aanpak ervan. Volgens de raad is samenwerking tussen instellingen nodig om op dit terrein hoogwaardig onderzoek van voldoende omvang en duur uit te kunnen voeren.
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Gezond eten is in grote lijnen ook
ecologisch verantwoord

Als alle Nederlanders zouden eten volgens de Richtlijnen goede voeding, is dat
niet alleen goed voor de gezondheid, maar in grote lijnen ook ecologisch verantwoord. Vooral een lagere consumptie van vlees en zuivel leidt tot ecologische
winst, doordat ze de uitstoot van broeikasgassen en het landgebruik vermindert.
De richtlijn om twee keer per week vis te eten is daarentegen ecologisch belastend: dit bedreigt de biodiversiteit in zeeën en oceanen. Dat schrijft de Gezondheidsraad in het advies Richtlijnen goede voeding ecologisch belicht, dat de raad
heeft uitgebracht aan de staatssecretaris van EL&I.
Verstandige keuzes
Op verzoek van de toenmalige minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft de raad gekeken in hoeverre de Richtlijnen goede voeding, die onder
andere zijn uitgewerkt in de Schijf van vijf, ook ecologisch gezien verstandige
keuzes inhouden. Daarbij is gekeken naar landgebruik, uitstoot van broeikasgassen en biodiversiteit.
Dubbele winst
Een minder dierlijke, meer plantaardige voeding is gezond en ecologisch vriendelijk. Ze bevat minder verzadigde vetzuren en meervezels en verkleint de kans
op aandoeningen als hart- en vaatziekten. Van alle voedingsmiddelen zijn vlees
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en zuivel ecologisch veruit het meest belastend: de productie van een kilo dierlijk
eiwit vraagt gemiddeld zes kilo plantaardig eiwit. Een verschuiving naar meer
plantaardige voedingsmiddelen is ecologisch dus gunstig. Overigens hoeft niet
iedereen vegetariër te worden: dan zouden het grasland dat alleen geschikt is
voor begrazing en de restproducten bij de voedselproductie onbenut blijven (naar
schatting goed voor het voeren van veertig tot vijftig procent van de Europese
veestapel). Uit gezondheidsoogpunt geldt bovendien dat kinderen die geen vlees
en zuivel krijgen meer kans lopen op een groeiachterstand.
Vis wel gezond maar ecologisch belastend
Eén van de richtlijnen goede voeding is ecologisch gezien belastend, het advies
twee keer per week vis te eten. De visstand wordt ernstig bedreigd. Hoewel er
aanwijzingen zijn dat een keer per week vis eten mogelijk genoeg is ter preventie
van hart- en vaatziekten, blijft de aanbeveling ecologisch nadelig. Ook dan ligt
de aanbevolen visconsumptie namelijk hoger dan het gebruikelijke niveau. Van
belang is te kiezen voor soorten die niet overbevist worden of die milieuvriendelijk worden gekweekt.
Internationale aanpak nodig
Over veel andere aspecten van gezonde en ecologisch verantwoorde voeding
bestaat nog te weinig kennis of gaat de beschikbare kennis gepaard met aanzienlijke onzekerheden, constateert de Gezondheidsraad. Voor een beter zicht op wat
een ecologisch vriendelijke voeding inhoudt, is meer onderzoek nodig.
Dit advies is bruikbaar om Nederlandse consumenten voor te lichten over een
gezondere en ecologisch vriendelijkere voedselkeuze. Bij de overweging van
concrete beleidsmaatregelen is een internationale aanpak nodig, omdat onze
voedselproductie sterk internationaal is georiënteerd. Daarom beveelt de raad
aan op Europees niveau draagvlak te zoeken voor de ontwikkeling van richtlijnen voor een gezonde en ecologisch vriendelijke voeding. Ook kan Nederland in
Europa bijdragen aan het vergroten van het aanbod van ecologisch vriendelijke
voedingsmiddelen.
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Cijfers over afval
In Nederland en Groot-Brittannië is de manier waarop huishoudens omgaan
met voedselafval uitgebreid in kaart gebracht. Hierbij worden drie soorten
afval onderscheiden:
•

te vermijden afval = weggegooid voedsel en drinken dat op enig tijdstip
eet- of drinkbaar is geweest. Genoemde redenen zijn: te veel gekookt,
bereid of opgeschept; niet op tijd gebruikt; overig

•

mogelijk te vermijden afval = weggegooid voedsel dat sommige mensen
wel eten (bijvoorbeeld broodkorstjes) en anderen niet, of dat alleen eetbaar is als het voedsel op een bepaalde manier wordt bereid (aardappelschillen)

•

onvermijdelijk afval = weggegooid voedsel dat normaliter niet eetbaar
is (geweest) (zoals eierschalen).

In Nederland gooien consumenten tussen de 10 en 20 procent van het ingekochte voedsel weg. Volgens een onderzoek wordt 11 procent van de 528
kilogram vast voedsel die huishoudens per inwoner per jaar hebben ingekocht niet geconsumeerd: 7 procent is te vermijden en 4 procent is onvermijdelijk. Andere Nederlandse en Britse onderzoeken vinden een hoger
percentage voedselafval van rond de 20 procent, waarvan één vijfde onvermijdelijk is. Reden voor de hogere percentages in de laatste onderzoeken is
met name de hogere schatting van het via het riool weggegooide voedsel en
– in het Britse onderzoek – de veel grotere hoeveelheid die via restafval
wordt weggegooid.
Het te vermijden voedselverlies bestaat vooral uit brood, zuivel,
groente, rijst en pasta, aardappelen en fruit, met elk een aandeel tussen de 10
en 17 procent. Het onvermijdelijk voedselverlies bestaat voor 60 procent uit
schillen en stronken en 28 procent uit koffiedik.

Gezond eten is in grote lijnen ook ecologisch verantwoord
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Hoofdstuk

4
Gezonde leefomgeving

Omdat een schoon, veilig en duurzaam milieu van groot belang is voor de
volksgezondheid, adviseert de Gezondheidsraad over kansen en bedreigingen op dit gebied. In 2011 bracht de raad op dit terrein vier publicaties uit.
Een ervan betrof een signalement over de vooralsnog onderbelichte risico’s
van nanomaterialen in afval. De ontwikkeling en toepassing van nieuwe
nanomaterialen gaat zo snel dat onderzoek naar de gezondheidseffecten
daarbij achterblijft. Dit maakt het extra belangrijk in beleid nadrukkelijk
rekening te houden met de aanwezigheid van nanomaterialen in afval.
Omdat veel mensen zich zorgen maken over de mogelijke gezondheidseffecten van elektromagnetische straling volgt de Gezondheidsraad de wetenschappelijke ontwikkelingen op dit gebied op de voet. In 2011 concludeerde
de raad dat er geen bewijs is dat de straling van mobiele telefoons schadelijk
is voor de ontwikkeling van de hersenen van kinderen.
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De raad heeft een leidraad uitgebracht voor de identificatie en bescherming
van zogenoemde hoogrisicogroepen. Hierin staat de vraag centraal in hoeverre beleid rekening kan houden met bevolkingsgroepen die verschillen in
hun gevoeligheid voor of blootstelling aan schadelijke invloeden vanuit de
omgeving. Een hulpmiddel voor beleidsmakers dus.
Verder liet de raad aan de staatssecretarissen van Infrastructuur & Milieu
(I&M) en EL&I weten het nuttig te achten om onderzoek te doen naar de
blootstelling van omwonenden aan gewasbeschermingsmiddelen. Het
advies over deze materie verschijnt in 2012.
Onderwerpen die in 2011 in behandeling waren:
• Risico’s van blootstelling aan schadelijke stoffen voor de geboorte
• Gewasbeschermingsmiddelen schadelijk voor omwonenden?
• Leukemie bij kinderen: de rol van omgevingsfactoren.

50

Jaarverslag 2011

Meer aandacht nodig voor risico’s
van nanomateriaal in afval

De risico’s verbonden aan de aanwezigheid van nanomaterialen in afval vragen
nadrukkelijk aandacht van overheid en producenten. Het is van belang de ontwikkeling van nieuwe generaties nanomaterialen te volgen en te kijken in hoeverre het afvalbeheer daarop aangepast moet worden. Ook is een investering
nodig in de ontwikkeling van methoden om de aanwezigheid van nanodeeltjes te
meten en de schadelijkheid ervan in kaart te brengen. Omdat over de gezondheidsrisico’s van blootstelling aan nanodeeltjes nog weinig bekend is, is voorzichtigheid geboden. Dit schrijft de Gezondheidsraad in zijn signalement
Nanomaterialen in afval, dat de raad op heeft aangeboden aan de staatssecretaris
van Infrastructuur en Milieu.
Razendsnelle ontwikkeling
Nanomaterialen (met afmetingen van miljoenste millimeters) bezitten bijzondere
eigenschappen en worden daarom steeds vaker toegepast in uiteenlopende producten, zoals zonlichtbestendige verf, lichte en sterke kunststoffen en bacteriedodende coatings. Ook komen ze voor in cosmetica, voedselverpakkingen, textiel,
schoonmaakmiddelen, elektronica en (medische) technologie. De ontwikkeling
en toepassing van nanomateriaal gaat zo snel dat het onderzoek naar de gezondheidseffecten van de materialen daarbij achterblijft. Dit onderzoek is bovendien
niet eenvoudig, omdat de samenstelling van nanomaterialen sterk kan verschillen.

Meer aandacht nodig voor risico’s van nanomateriaal in afval
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Nanomaterialen in afval: black box
De groeiende toepassing van nanomaterialen in allerlei producten zorgt ook voor
een toename van nanodeeltjes in het afval. Er is geen zicht op wat hiermee
gebeurt bij recycling. Ook is onbekend in hoeverre ze bij de verbranding van vast
afval verwijderd worden. De kans is groot dat ze deels in de lucht terechtkomen.
Er zijn aanwijzingen dat inademing schadelijk kan zijn voor de gezondheid, net
zoals dat geldt voor fijn stof.
Ook de waterzuivering kan waarschijnlijk niet alle nanomaterialen uit het
water halen, met als gevolg dat ze in het milieu terecht-komen. Bovendien kunnen sommige de werking van de rioolwaterzuivering aantasten. Dan gaat het om
de nanodeeltjes die een anti-bacteriële werking hebben en daarom worden toegepast in coatings en textiel. Via slijtage kunnen deze in het rioolwater terechtkomen.
Beleid en meetmethoden ontwikkelen
Volgens de Gezondheidsraad is het hoog tijd voor beleid dat expliciet rekening
houdt met de aanwezigheid van nanomaterialen in het afval. Overheid, producenten en afvalbeheerders zouden samen moeten kijken naar de ontwikkelingen
in de nanotechnologie en de betekenis daarvan voor het afvalbeheer. Zijn er
nieuwe afvalverwerkingstechnieken die hierop kunnen inspelen? Al bij het productontwerp moet de aandacht uitgaan naar de fase waarin het product wordt
afgedankt, om het afval zo veel mogelijk te beperken. Ook is een investering
nodig in de ontwikkeling van betrouwbare meetmethoden om de aanwezigheid
van nanodeeltjes te kunnen vaststellen en om de schadelijkheid ervan in kaart te
brengen. Daarmee kan ook inzicht ontstaan in de effectiviteit van de afvalverwerking en de mate waarin recycling, afvalverbranding en rioolwaterzuivering
kunnen verhinderen dat nanomateriaal in het milieu terechtkomt.
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Omwonenden blootgesteld aan
gewasbeschermingsmiddelen?

Op verzoek van de staatssecretarissen van I&M en van EL&I zal de Gezondheidsraad zich buigen over de vraag of omwonenden van landbouwpercelen
gezondheidsrisico’s lopen door toepassing van gewasbeschermingsmiddelen.
Eén van hun deelvragen wilden de bewindslieden met voorrang beantwoord zien,
namelijk of het nuttig is om onderzoek te doen onder omwonenden.
Eerst blootstelling meten, dan pas gezondheidseffecten
In een brief stelt de raad dat een dergelijk onderzoek inderdaad zinvol kan zijn.
Het zou dan om te beginnen moeten gaan om onderzoek naar de blootstelling van
omwonenden aan gewasbeschermingsmiddelen. Hierover zijn namelijk nauwelijks meetgegevens beschikbaar. Kennis over blootstelling is een voorwaarde om
eventueel in een later stadium iets te kunnen zeggen over mogelijke gezondheidseffecten. In het nog op te stellen advies zal de raad nader ingaan op een
geschikte opzet van het blootstellingsonderzoek en ook de andere adviesvragen
beantwoorden. Conform het verzoek van de bewindslieden zal de Gezondheidsraad omwonenden betrekken bij de opstelling van het advies evenals vertegenwoordigers van de landbouwsector en de agrochemische industrie. Het advies
verschijnt in 2012.

Omwonenden blootgesteld aan gewasbeschermingsmiddelen?
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Geen bewijs voor negatieve effecten
mobiel telefoongebruik op kinderen

Er is geen bewijs gevonden dat blootstelling aan elektromagnetische velden van
mobiele telefoons, antennes voor mobiele telefonie of Wifi-voorzieningen nadelige effecten heeft op de ontwikkeling en het functioneren van de hersenen bij
kinderen. Dat stelt de Gezondheidsraad op basis van een analyse van het beschikbare wetenschappelijk onderzoek op dit gebied.
Vinger aan de pols
De conclusie sluit aan bij eerdere publicaties van de Gezondheidsraad. De Commissie Elektromagnetische velden van de raad volgt de wetenschappelijke ontwikkelingen op de voet en rapporteert hierover regelmatig. Veel mensen maken
zich zorgen over mogelijke gezondheidseffecten van mobiele telefoons, vooral
op kinderen. De afgelopen jaren is nieuw onderzoek gedaan naar blootstelling
van kinderen aan elektromagnetische velden en de effecten op de hersenontwikkeling. De kennis die nu beschikbaar is geeft geen aanleiding tot verontrusting.
Maar omdat er nog steeds relatief weinig over dit onderwerp bekend is, vindt de
Gezondheidsraad meer onderzoek nodig, vooral naar effecten op jonge kinderen
en naar langetermijneffecten.
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Technische aanpassing
Er is volgens de raad geen reden de huidige grenswaarden voor blootstelling te
veranderen. Bij de vaststelling daarvan zijn ruime veiligheidsmarges gehanteerd
(ze zijn vijftig keer lager dan het blootstellingsniveau waarboven gezondheidseffecten kunnen optreden), juist ook om rekening te houden met kwetsbare groepen, zoals kinderen. Wel moet er een technische correctie in een van de afgeleide
blootstellingswaarden worden aangebracht, vanwege nieuwe inzichten in de
berekening. Praktisch heeft dat weinig consequenties, omdat er in Nederland
geen algemeen toegankelijke gebieden zijn waar de sterkte van de velden hoger
is dan de nieuwe waarde.

Geen bewijs voor negatieve effecten mobiel telefoongebruik op kinderen
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Systematische aanpak moet willekeur
in omgang met hoogrisicogroepen
voorkomen
Bij de ontwikkeling van preventiebeleid op het gebied van milieu, arbeidsomstandigheden of gezondheid, zou consistent en systematisch aandacht moeten
zijn voor groepen mensen die een groter risico lopen op ziekte of gezondheidsschade dan gemiddeld (zogenoemde hoogrisico-groepen). Nu verschilt de
gevolgde aanpak nogal per beleidsterrein, waardoor willekeur op de loer ligt.
Bovendien is voor een goede democratische controle nodig dat de keuze om al
dan niet rekening te houden met hoogrisicogroepen expliciet gemaakt wordt, en
niet impliciet blijft, zoals nu vaak gebeurt. Dat schrijft de Gezondheidsraad in
zijn advies Leidraad voor identificatie en bescherming van hoogrisicogroepen
dat de raad heeft uitgebracht aan de minister van VWS en de staatssecretaris van
I&M.
Kaders voor systematische aanpak
Mensen verschillen in de mate waarin ze risico lopen op ziekte en gezondheidsschade. Hoe kan de overheid op een consistente manier rekening houden met
deze variatie? Daarover hebben de minister van VWS en de staatssecretaris van
Milieu de Gezondheidsraad gezamenlijk om advies gevraagd. De Gezondheidsraad heeft twee kaders ontwikkeld voor een systematische, consistente en transparante benadering: een kader om te identificeren wie hoogrisicogroepen zijn en
een kader om systematisch af te wegen in hoeverre beleid met deze groepen
rekening moet houden.
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Rekening houden of niet?
In hoeverre beleid afgestemd moet worden op hoogrisicogroepen hangt van veel
factoren af. Een besluit hierover vergt veel kennis en lastige normatieve afwegingen. Wie zijn die groepen precies, hoe groot zijn ze en waar komt hun verhoogde
risico vandaan? Heeft het met eigen gedrag en keuzes te maken? Hoe ernstig is
de schade die zij kunnen oplopen en welke maatregelen zijn daartegen te nemen?
Hoe effectief zijn die en wat zijn de bijbehorende kosten? Afhankelijk van de
antwoorden kan een keuze gemaakt worden om maatregelen voor de hele bevolking af te stemmen op de gevoeligste groepen, om aparte maatregelen te treffen
voor specifieke groepen of om (bepaalde) hoogrisicogroepen onbeschermd te
laten.
Alle varianten komen voor
In de praktijk komen de verschillende varianten allemaal voor. Zo zijn de normen
voor de maximaal toegestane gehaltes aan chemische verontreinigingen in voedsel afgestemd op gevoelige groepen, zoals kinderen. Daarnaast gelden er bijvoorbeeld voor babyvoeding aparte, extra strenge eisen. Ook het vaccinatiebeleid is
vaak toegesneden op mensen die een verhoogde kans hebben op (complicaties
bij) een bepaalde ziekte, zoals hartpatiënten bij Q-koorts of griep. Op andere terreinen zijn normen juist afgestemd op gezonde mensen, zoals in het arbeidsomstandighedenbeleid. Overigens is het de vraag of dit beleid geen aanpassing
verdient nu iedereen geacht wordt naar vermogen langer door te werken, ook
mensen met chronische aandoeningen.
Keuzes expliciet maken
Niet altijd is even duidelijk in hoeverre bij de besluitvorming rekening is gehouden met bepaalde hoogrisicogroepen en of daaraan bewuste keuzes ten grondslag
liggen. Zo wordt meestal wel rekening gehouden met factoren als leeftijd en
geslacht, maar lang niet altijd met leefstijl, genetische achtergrond, ziekte en
omgevingsgebonden factoren. Dit verschilt bovendien per beleidsterrein. De
Gezondheidsraad meent dat de overheid de keuzes consistenter en systematischer kan maken en ook beter kan expliciteren. De kaders die de raad heeft opgesteld kunnen daarbij als hulpmiddel dienen. De raad beveelt aan deze kaders te
gebruiken bij de ontwikkeling van nieuw preventiebeleid en bij de heroverweging van bestaand beleid.

Systematische aanpak moet willekeur in omgang met hoogrisicogroepen voorkomen
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5
Gezonde arbeidsomstandigheden

De Gezondheidsraad draagt op verschillende manieren bij aan de bescherming van werknemers tegen arbeidsomstandigheden die hun gezondheid
kunnen schaden. Onder andere door stoffen waaraan werknemers op hun
werkplek blootstaan te beoordelen op toxische eigenschappen en gezondheidseffecten. De raad kan gezondheidskundige advieswaarden aanbevelen
of een voorstel doen voor indeling in gevaarklassen voor stoffen die kankerverwekkend zijn of schadelijk voor de voortplanting. In 2011 zijn vele
adviezen over stoffen uitgebracht. Daarnaast adviseert de raad over andere
arbeidsrisico’s. In 2011 ging het om werkdruk, hittestress op het werk en om
staand, geknield en gehurkt werken.
Onderwerpen die in 2011 in behandeling waren:
• Nanodeeltjes bewaakt en geregistreerd
• Signaleren van arbeidsriscio’s van tillen; beeldschermwerk; kracht zetten, duwen en trekken; biologische agentia; repeterende handelingen
• Gezondheidskundige advieswaarden.
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Gezondheidskundige advieswaarden
voor veilig werken met stoffen

In 2011 heeft de Commissie Gezondheid en beroepsmatige blootstelling aan stoffen van de Gezondheidsraad van diverse stoffen de gezondheidsrisico’s onder de
loep genomen. Om werknemers die aan deze stoffen blootstaan adequaat te
beschermen, is nagegaan bij welke blootstelling volgens de huidige stand van
wetenschap gezondheidsschade op kan treden. Dit heeft geleid tot een aanbeveling voor verschillende gezondheidskundige advieswaarden voor beroepsmatige
blootstelling. De adviezen zijn aangeboden aan de staatssecretaris van Sociale
Zaken & Werkgelegenheid (SZW).
Dioxaan
Inademing van hoge concentraties 1,4-dioxaan kan kanker veroorzaken in de
neus en de lever. Bij lagere concentraties kunnen al kleine veranderingen in het
neusepitheel optreden. Wanneer de concentratie dioxaan in de lucht op de werkplek lager blijft dan 20 mg/m3 (6 ppm), gemiddeld over een achturige werkdag,
worden kleine veranderingen in de neus en daarmee ook kanker, voorkomen.
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EGME en EGMEA
Inademing van ethyleenglycol monomethylether (EGME) en ethyleenglycol
monomethylether acetaat (EGMEA) door zwangere vrouwen kan schade veroorzaken aan het ongeboren kind. Wanneer de concentratie EGME in de lucht op de
werkplek lager blijft dan 0,5 mg/m3 (0,16 ppm), gemiddeld over een achturige
werkdag, treden geen gezondheidsklachten op. Voor EGMEA is dat 0,8 mg/m3
(0,16 ppm).
Graanstof
Mensen die werkzaam zijn in de opslag en overslag van graan en in de diervoederindustrie ademen daar graanstof in. Dit kan leiden tot schade aan de longen en
de luchtwegen. Wanneer de concentratie inhaleerbaar graanstof op de werkplek
lager blijft dan 1,5 mg/m3, gemiddeld over een achturige werkdag, treden geen
gezondheidsklachten op.
Minerale oliën
Inademing van nevels en deeltjes van minerale basisoliën kan leiden tot schade
aan de luchtwegen. Bij inademing van nevels en deeltjes uitsluitend afkomstig
van hooggeraffineerde basisoliën, zonder additieven en niet gerecycled, treden
geen gezondheidsklachten op, wanneer de concentratie aan inhaleerbare massa
lager blijft dan 1,6 mg/m3, gemiddeld over een achturige werkdag. Voor nevels
en deeltjes die ontstaan bij het werken met metaalbewerkingsvloeistoffen die
minerale basisoliën bevatten, bedraagt deze concentratie 0,1 mg/m3.
Methylmethacrylaat
Inademing van methylmethacrylaat kan irritatie in de neus veroorzaken. Wanneer de concentratie van deze stof in de lucht op de werkplek lager blijft dan 160
mg/m3, gemiddeld over een achturige werkdag, wordt dit voorkomen.
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Zwavelkoolstof
Inademing van hoge concentraties zwavelkoolstof kan resulteren in een breed
scala aan effecten: neurologische, cardiovasculaire, endocrinologische, reproductietoxische en effecten op de ogen en de ademhalingsorganen. Bij lagere concentraties kunnen veranderingen optreden in het rust- en inspanningselectrocardiogram (ECG) bij gebruik van de Minnesota codering (1982). Gebleken is
dat personen met dit soort veranderingen in het ECG een verhoogde kans hebben
om later aan hart- en ziekten te sterven. Wanneer de concentratie zwavelkoolstof
in de lucht op de werkplek lager blijft dan 5 mg/m3 (2 ppm), gemiddeld over een
achturige werkdag, worden dit soort veranderingen in het ECG voorkomen. Deze
waarde van 5 mg/m3 (2 ppm) is ook lager dan de concentratie van 9 mg/m3 (3
ppm) waarbij zich effecten op het zenuwstelsel zouden kunnen gaan ontwikkelen.
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Stoffen beoordeeld op
kankerverwekkendheid

Op verzoek van de minister van SZW beoordeelt de Gezondheidsraad of stoffen,
waaraan werknemers op de werkplek kunnen worden blootgesteld, kankerverwekkend zijn. Dit doet de raad door de stoffen in te delen volgens een nieuw
classificatiesysteem dat is afgeleid van EU-richtlijnen. De staatssecretaris betrekt
de adviezen bij zijn beslissing over maatregelen om werknemers te beschermen
tegen kanker door blootstelling op de werkplek te verminderen.
Formamide, N-Methylformamide en N-N,dimethylformamide
Van drie formamides heeft de Gezondheidsraad de kankerverwekkende eigenschappen beoordeeld. Het gaat om de stoffen formamide, N-methylformamide en
N,N-dimethylformamide.
Zowel formamide als N,N-dimethylformamide zijn ‘verdacht kankerverwekkend voor de mens’ (categorie 2). De gegevens over de kankerverwekkende
eigenschappen van deze stoffen zijn weliswaar beperkt, maar er is zeker reden tot
zorg. Formamide is een stof die onder andere wordt gebruikt als intermediair bij
diverse industriële processen, bij de productie van geneesmiddelen en pesticiden,
en als oplosmiddel in de productie van plastics. N,N-dimethylformamide wordt
onder andere gebruikt bij zuiveringen en als oplosmiddel, bij de productie van
geneesmiddelen en als katalysator en gasdrager bij industriële processen.
Over N-methylformamide zijn onvoldoende gegevens bekend om de kankerverwekkende eigenschappen te evalueren (categorie 3). N-methylformamide is
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een stof die onder andere wordt gebruikt als intermediair bij de synthese van pesticiden, als extractieoplossing voor aromatische koolwaterstoffen en bij de productie van isocyanaat.
Vuurvaste keramische vezels
Volgens de Gezondheidsraad dienen de vuurvaste keramische vezels beschouwd
te worden als kankerverwekkend voor de mens (categorie 1B). Vuurvaste keramische vezels worden onder meer toegepast in hittebestendige isolatiematerialen
en als versterkingsmateriaal. Inademing van deze vezels op de werkplek is mogelijk tijdens de productie, verwerking en verhitting ervan. De Gezondheidsraad
gaat er vooralsnog vanuit dat zij kanker kunnen veroorzaken via een ontstekingsmechanisme (niet-genotoxisch).
1,2-Catechol
1,2-Catechol (pyrocatechol) wordt als grondstof gebruikt bij diverse industriële
processen en bij de productie van onder meer geneesmiddelen en insecticiden.
Volgens de Gezondheidsraad moet de stof beschouwd worden als kankerverwekkend voor de mens (categorie 1B). In deze categorie vallen stoffen als er voldoende aanwijzingen zijn om te veronderstellen dat blootstelling bij de mens
resulteert in een verhoogde kans op het ontstaan van kanker bij degene die is
blootgesteld. De stof kan verder schade toebrengen aan het genetisch materiaal
(genotoxisch).
Antimoon en antimoonverbindingen
Antimoonverbindingen worden onder meer toegepast als brandvertragers in
kunststoffen en als pigmenten in verf. Inademing van deze stoffen op de werkplek is mogelijk tijdens hun productie en verwerking. De Gezondheidsraad verdenkt het antimoontrioxide ervan dat deze stof na inademing kanker zou kunnen
veroorzaken. Zij classificeert deze stof in categorie 2. In deze categorie vallen
stoffen waarvan de gegevens over de kankerverwekkende eigenschappen weliswaar beperkt zijn, maar waarbij er wel reden tot zorg is over de kankerverwekkende eigenschappen. Voor de andere antimoonverbindingen zijn onvoldoende
gegevens beschikbaar om de kankerverwekkende eigenschappen te kunnen evalueren.

64

Jaarverslag 2011

Aceton
Bij de beoordeling van aceton heeft de Gezondheidsraad geconstateerd dat er op
dit moment onvoldoende gegevens beschikbaar zijn om de kankerverwekkende
eigenschappen van deze stof te kunnen evalueren.
4-methoxyfenol
Ook over 4-methoxyfenol zijn op dit moment onvoldoende gegevens beschikbaar om de kankerverwekkende eigenschappen ervan te kunnen evalueren.
Metallisch chroom
Metallisch chroom wordt gebruikt in vele metaallegeringen. Voor metallisch
chroom zijn onvoldoende gegevens beschikbaar om de kankerverwekkende
eigenschappen te kunnen evalueren.
Isomeren van dinitrobenzeen
Isomeren van dinitrobenzeen worden onder andere gebruikt bij de productie van
kleurstoffen, explosieven, en vezels, en dienen als vervangers van kamfer in cellulosenitraat. Over isomeren van dinitrobenzeen zijn onvoldoende gegevens
bekend om de kankerverwekkende eigenschappen te evalueren (categorie 3).
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Stoffen beoordeeld op schade
aan de voortplanting

In 2011 heeft de Gezondheidsraad drie adviezen uitgebracht aan de staatssecretaris van SZW, waarin de raad de gevolgen van blootstelling aan stoffen beoordeelt
voor de vruchtbaarheid en de ontwikkeling van het nageslacht. De bevindingen
van de commissie zijn geformuleerd in de door de Europese Unie gekozen terminologie en dienen als uitgangspunt voor de wettelijke classificatie als reproductietoxische stof.
Hexachlorofeen
Hexachlorofeen wordt gebruikt als desinfectans in onder andere zeep en tegen
bacteriegroei in medicijnen en cosmetica. Voor effecten op de vruchtbaarheid
meent de Gezondheidraad dat de stof nog niet te classificeren is. Er zijn onvoldoende geschikte humane gegevens beschikbaar. Wel zijn er voldoende gegevens
over dieren en die laten zien dat hexachlorofeen hun vruchtbaarheid niet schaadt.
Voor effecten op ontwikkeling adviseert de Gezondheidraad hexachlorofeen in
categorie 2 te classificeren als een stof die ervan wordt verdacht het ongeboren
kind te schaden.
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Methotrexaat
Methotrexaat wordt onder meer gebruikt voor het beëindigen van buitenbaarmoederlijke en zeer vroege zwangerschappen, als cytostaticum en voor de
behandeling van reumatische aandoeningen en psoriasis. De Gezondheidsraad
adviseert methotrexaat voor effecten op de vruchtbaarheid te classificeren in
categorie 2 als een stof die ervan wordt verdacht de vruchtbaarheid te schaden.
Voor effecten op de ontwikkeling adviseert de raad classificatie in categorie 1A:
als een stof die het ongeboren kind schaadt.
N-fluoreen-2-ylaceetamide (2-AAF)
2-AAF wordt vooral gebruikt in laboratoria als positieve controle in genotoxiciteits- en carcinogeniteitsstudies. Over eventuele effecten van blootstelling aan
2-AAF op de vruchtbaarheid is nog onvoldoende bekend. De Gezondheidsraad
adviseert daarom 2-AAF niet te classificeren voor het criterium ‘effect op de
vruchtbaarheid’. Hetzelfde geldt voor het criterium ‘effect op het nageslacht’.
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Adviezen over arbeidsrisico’s

Op verzoek van de minister van SZW bekijkt de Commissie Signalering
Arbeidsomstandighedenrisico’s van de Gezondheidsraad voor verschillende
arbeidsrisico’s die genoemd worden in de Arbowet of er een gezondheidskundige of veiligheidskundige grenswaarde te geven is.
Nog onduidelijk wanneer werkdruk teveel is
In een briefadvies neemt de Gezondheidsraad het arbeidsrisico werkdruk onder
de loep. Er bestaat in de wetenschappelijke literatuur geen eenduidig oordeel
over hoe werkdruk het beste kan worden gedefinieerd. Daardoor is het momenteel niet mogelijk om een onderbouwde grens vast te stellen aan de werkdruk die
een mens kan verdragen zonder klachten te krijgen.
Staand, geknield en gehurkt werken
Fysieke belasting is een van de grootste risico’s voor de gezondheid van werknemers in Nederland. Van fysieke belasting kan sprake zijn bij staand, geknield en
gehurkt werken. Dit kan leiden tot pijnklachten in de lage rug. Bekend is dat dit
bij ongeveer een kwart van de mensen chronische rugklachten tot gevolg heeft.
Het is niet mogelijk een grens vast te stellen waar beneden deze klachten niet
zullen optreden.
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Staand, geknield en gehurkt werken komt veel voor in de agrarische sector,
bouwnijverheid, de installatiebranche en de schoonmaakbranche.
Hoewel het niet mogelijk is een veilige grenswaarde vast te stellen, brengt het
advies wel de omvang van de risico’s op lage rugklachten in kaart. Deze risico’s
kunnen een goed uitgangspunt zijn voor de verdere discussie over grenswaarden.
Hittestress op het werk
Dit advies is een vervolg op een eerder signalement over dit onderwerp uit 2008.
Om werknemers te beschermen tegen de nadelige fysieke kortetermijneffecten
van hittestress handhaaft de Gezondheidsraad zijn conclusie uit het eerdere signalement: er zijn gezondheidskundige grenswaarden (in WBGT)* beschikbaar
die voorkomen dat de gemiddelde lichaamskerntemperatuur (op groepsniveau)
boven 38°C stijgt en die zodoende het risico op ernstige acute hitteziekten verwaarloosbaar klein houden. De Gezondheidsraad geeft de voorkeur aan de
gezondheidskundig onderbouwde grenswaarden van het National Institute of
Occupational Safety and Health. Een gezondheidskundige grenswaarde in de
vorm van een lichaamskerntemperatuur op individueel niveau is niet mogelijk.
Daarvoor fluctueert de lichaamskerntemperatuur binnen een persoon te veel.
Mentale nadelige kortetermijneffecten van hittestress zijn er zeker. De Gezondheidsraad concludeert dat het risico op het maken van fouten toeneemt bij een
stijgende omgevings- en/of lichaamskerntemperatuur, maar dat de wetenschappelijke gegevens onvoldoende zijn om dit te kunnen kwantificeren.
Voor de nadelige langetermijneffecten van hittestress handhaaft de Gezondheidsraad haar conclusie uit het eerdere signalement dat de wetenschappelijke gegevens ontoereikend zijn om als uitgangspunt te dienen voor gezondheidskundige
of veiligheidskundige grenswaarden.

*

Wet Bulb Globe Temperature (WBGT) is een indexmaat voor de omgevingswarmte, samengesteld uit
temperatuurmetingen van de lucht (drogeboltemperatuur), luchtvochtigheid en luchtsnelheid (natuurlijke natteboltemperatuur) en stralingswarmte (zwartebol temperatuur).
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6
Innovatie en kennisinfrastructuur

In de advisering van de Gezondheidsraad draait het vaak om de analyse en
weging van wetenschappelijke kennis, om die vervolgens te kunnen gebruiken als onderbouwing van effectieve beleidsbeslissingen. Voorwaarde is
dan wel dat er voldoende kennis beschikbaar is. Dat dit lang niet altijd het
geval is, blijkt onder meer uit het in 2011 gepubliceerde advies over de
openbare geestelijke gezondheidszorg. Vanwege de diversiteit aan betrokken disciplines is weinig bekend over de omvang van het probleem, de
effectiviteit van de hulpverlening en de resultaten van beleid. De raad heeft
geadviseerd op welke manier op dit terrein een kennisinfrastructuur op te
zetten is.
Verder publiceerde de raad in 2011 een investeringsagenda voor onderzoek
naar innovatieve en relevante geneesmiddelen en hulpmiddelen voor diagnostiek en zorg. Centraal daarbij stond de vraag aan welke nieuwe medische
producten gebruikers behoefte hebben. Behalve inzicht in producten waar
patiënten op zitten te wachten, levert het advies een methode op om gebruikers te betrekken bij de totstandkoming van een onderzoeksagenda.
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Ook heeft de raad de minister van VWS geadviseerd hoe zij kan meten welk
effect het toezicht door de inspectie heeft op het zorgproces en de volksgezondheid.
Onderwerpen die in 2011 in behandeling waren:
• Indicatoren voor kwaliteit van zorg: de stand van zaken
• Een wetenschappelijke impuls voor de forensische geneeskunde
• Autismespectrumstoornissen: onderzoeksagenda en kennisinfrastructuur
• Kansen voor Nederland in Europees gezondheidsonderzoek.
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Behoeften gebruikers zijn onmisbaar
bij ontwikkeling medische producten

Bij de ontwikkeling van medische producten moeten de behoeften van patiënten
en zorgverleners centraal staan. Tot nu toe is dat verrassend genoeg vaak niet zo.
De Gezondheidsraad stelde een investeringsagenda op voor onderzoek naar
innovatieve medische producten, op basis van de behoeften van gebruikers. Deze
agenda en de methode om gebruikers bij de totstandkoming ervan te betrekken,
vormen de kern van het advies Medische producten: nieuw en nodig! dat de
Gezondheidsraad heeft aangeboden aan de minister van VWS.
Vijftien ziektegebieden
Voor vijftien ziektegebieden (van angststoornissen en brandwonden tot maag-,
lever- en darmziekten) is in kaart gebracht welke producten volgens patiënten de
behandeling van en het leven met de ziekte kunnen verbeteren. Het gaat om
medische producten: geneesmiddelen, weefselvervangende producten en hulpmiddelen voor diagnostiek en zorg. Per ziektegebied is een top 3 samengesteld.
Daarin staan bijvoorbeeld middelen tegen vermoeidheid, pijn en jeuk; alternatieven voor belastende onderzoeken zoals endoscopie; cholesterolverlagers met
minder bijwerkingen; betere navigatiesystemen voor slechtzienden en medicatie
afgestemd op persoonlijke kenmerken als leeftijd. Huisartsen, medisch specialisten, verpleegkundigen en mantelzorgers hebben op een rij gezet wat hen het
meest zou helpen bij hun werk. Hun suggesties variëren van slimme technische
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snufjes waarmee patienten zich thuis kunnen redden tot betere informatie-uitwisseling.
Onderzoeksagenda
De Gezondheidsraad heeft de lijsten met voorkeursproducten gewogen aan de
hand van criteria die aansluiten bij de prioriteiten van VWS: hoeveel gezondheidswinst levert een product op, voor hoeveel patiënten, wat zijn de besparingen
in de zorg, in hoeverre moet de overheid zich met de ontwikkeling van een product bemoeien en is er voldoende kennis in Nederland om het desbetreffende
onderzoek ter hand te nemen? Het resultaat: een agenda van geprioriteerde medische producten die in hoge mate gebruikersgericht is.
Onderzoek en dialoog stimuleren
De Gezondheidsraad adviseert voor een succesvolle implementatie van de onderzoeksagenda een zogenoemd metaprogramma Innovatieve medische producten
in te richten, dat over de bestaande onderzoeksprogramma's en -projecten heen
gelegd kan worden. Dit programma faciliteert nieuwe raadplegingen van
(eind)gebruikers én stimuleert onderzoek dat zich richt op de resultaten ervan.
Verder adviseert de raad regelmatig dialoogbijeenkomsten tussen gebruikers en
onderzoekers/ontwikkelaars te organiseren om vroegtijdig zicht te krijgen op de
productontwikkeling op langere termijn.
Bestaande deskundigheid gebruiken
De expertise die nodig is voor de uitwerking van het metaprogramma is ruimschoots aanwezig in organisaties als ZonMw, NWO, STW en AgentschapNL.
Uit deze organisaties zou een programmacommissie samengesteld kunnen worden, die zorgt voor invulling van het metaprogramma en kijkt hoe in deze economisch moeilijke tijden toch financiering gevonden kan worden.
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Investeer in kennis voor de openbare
geestelijke gezondheidszorg

Goed beleid en goede zorg voor de naar schatting honderdvijftigduizend mensen
in Nederland die door psychische en andere problemen de greep op hun bestaan
verloren hebben, vragen om een investering in kennis. Dat schrijft de Gezondheidsraad in zijn advies Broodnodig. De ontwikkeling van kennis voor de openbare geestelijke gezondheidszorg. Het advies is aangeboden aan de ministers van
VWS, van Veiligheid en Justitie, van SZW en van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties.
Gegevens over resultaten beleid ontbreken
De maatschappelijke impact van de openbare geestelijke gezondheidszorg
(OGGz) is groot. De doelgroep veroorzaakt soms ernstige overlast. Regelmatig
is er discussie over de vraag of mensen onder dwang geholpen moeten worden en
hoe ver de verantwoordelijkheden van hulpverleners reiken. Tegelijk is er weinig
kennis over de precieze omvang van de problemen, over de effectiviteit van
hulpverleningsactiviteiten en over de resultaten van beleid. Dat komt vooral
doordat het een terrein is van veel verschillende disciplines: van daklozenopvang
tot schuldhulpverlening, van verslavingszorg tot politie.
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Kost gaat voor de baat uit
Een investering in kennisontwikkeling voor de OGGz verdient zichzelf terug in
de vorm van besparingen op uitgaven aan zorg, uitkeringen en justitie. Een Rotterdams project dat langdurig werklozen psychische hulp, werkbegeleiding en
maatschappelijke ondersteuning bood, laat zien dat een dergelijke aanpak leidt
tot zelfredzaamheid van de deelnemers en besparingen op uitkeringen. Om effectieve zorg en beleid mogelijk te maken is volgens de Gezondheidsraad een meerjarig onderzoeksprogramma noodzakelijk. De raad beveelt aan een
programmeringsstudie te doen, die in kaart brengt welke gegevens er zijn, welk
onderzoek het meest urgent is en hoeveel geld voor het onderzoeksprogramma
nodig is.
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Ook inspectie kan evidence based
werken

Het toezicht op de gezondheidszorg zou, net als de zorgpraktijk, wetenschappelijk onderbouwd moeten worden. Effectonderzoek helpt de Inspectie voor de
Gezondheidszorg (IGZ) goede keuzes te maken en zichzelf te blijven verbeteren.
Onderzoek naar effecten van toezicht staat nog in de kinderschoenen, maar de
opzet van een onderzoeksprogramma onder regie van de inspectie kan in deze
leemte voorzien. Dit schrijft de Gezondheidsraad in een advies aan de minister
van VWS.
Keuzes maken
Op verzoek van de minister heeft de Gezondheidsraad in kaart gebracht in hoeverre het mogelijk is te meten of de toezichtactiviteiten van de IGZ effect hebben
op het zorgproces en op de volksgezondheid. Beter inzicht in de effecten van het
toezicht kan de IGZ helpen keuzes te maken: wanneer kan de inspectie het beste
welke toezichtactiviteiten inzetten? Keuzes zijn nodig, omdat de IGZ toezicht
houdt op de uitvoering van vijfentwintig wetten door achthonderdduizend zorgverleners en drieduizend instellingen. Ook kan de IGZ op deze manier verantwoording afleggen aan de samenleving over het succes van de aanpak en de
effecten ervan op de zorg.
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Academische werkplaats
Systematisch onderzoek naar effecten van toezicht vergt een specifieke kennisinfrastructuur. Open competitie tussen onderzoekers en de inrichting van een academische werkplaats, waarin de IGZ samenwerkt met onderzoekers,
zorgaanbieders en patiënten, zijn volgens de Gezondheidsraad goede manieren
voor de IGZ om een onderzoeksprogramma uit te voeren. Voor een dergelijk programma is ongeveer 3 miljoen euro nodig.
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Internationaal

In 2011 heeft afronding plaatsgevonden van het project Improving Science
Advice for Health in Europe (EuSANH-ISA). Doel hiervan was de kwaliteit,
effectiviteit en efficiëntie te verbeteren van wetenschappelijke advisering over
gezondheidsvraagstukken, met behulp van Europese samenwerking. Tal van landen hebben de afgelopen drie jaar meegewerkt. De Gezondheidsraad heeft hierin
een coördinerende rol gespeeld door zowel het voorzitterschap als het secretariaat van het Europese netwerk te voeren. Voor de financiering was Europese subsidie beschikbaar evenals een bijdrage van het ministerie van VWS.
Methodologisch raamwerk voor samenwerking
In heel Europa willen overheden hun beleid bij complexe onderwerpen baseren
op wetenschappelijke kennis. Veelal hebben ze te maken met vergelijkbare
vraagstukken, zoals rond vaccinatie, chemische stoffen in werksituaties, de
blootstelling aan stoffen in het milieu, voedingsadviezen of nieuwe technologie
in de gezondheidszorg. Alle adviesorganen in Europa brengen de stand van de
wetenschap in kaart om de overheid te kunnen adviseren over publieke programma’s. Dit project heeft laten zien dat de analyse van de wetenschappelijke
resultaten gedeeld zou kunnen worden binnen Europa. Voorwaarde is wel dat
iedereen volgens eenzelfde methodologie werkt. Daarom is binnen EuSANHISA een methodologisch raamwerk opgesteld voor de advisering en gepubliceerd
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in de brochure A Framework for Science Advice on Health - Principles and Guidelines. Ook verscheen de brochure Improving Science Advice on Health Issues.
Gezamenlijke adviezen
Deskundigen uit tien Europese landen hebben aan de hand van het methodologisch raamwerk een gemeenschappelijk advies opgesteld: Determinants for a
successful implementation of population-based cancer screening programmes.
Deze publicatie is overhandigd aan vertegenwoordigers van de Europese Commissie en WHO Europe. Binnen Nederland heeft de Gezondheidsraad dit advies
onder de aandacht gebracht van de bewindspersonen van VWS, SZW, EL&I en
I&M, als voorbeeld van wat EuSANH te bieden heeft.
Verder werkt de Gezondheidsraad onder de vlag van EuSANH samen met de
Hoge Gezondheidsraad van België aan een advies over de rol van omgevingsfactoren bij het optreden van leukemie bij kinderen. Publicatie van dit advies wordt
in 2012 verwacht.
Formele oprichting EuSANH
Tijdens een bijeenkomst in oktober 2011 in Boekarest is de nieuwe EuSANH
organisatie formeel opgericht. In totaal 17 adviesorganisaties uit Europa hebben
getekend als officieel fouding member van het netwerk.
De meewerkende landen hebben afgesproken jaarlijks de werkprogramma’s
uit te wisselen om te kijken of adviestrajecten baat kunnen hebben bij samenwerking. Ook zullen adviezen die verschenen zijn beschikbaar gesteld worden aan
anderen als startpunt voor een adviestraject. Dit kan helpen de kwaliteit en de
doelmatigheid van de advisering te verhogen.
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Enkele getallen

Raad
•
•
•
•
•
•

•

•

Voorzitter: 1 (deeltijd), vrouw
Vicevoorzitters: 2 (deeltijd), mannen
Leden van de Gezondheidsraad per 1 januari 2011: 199 leden,
onder wie 48 vrouwen
Ereleden: 7, onder wie 2 vrouwen
Presidium commissie: 12 leden, onder wie 3 vrouwen
Beraadsgroepen: 8
• Beraadsgroepleden: 143, onder wie 34 vrouwen
• Beraadsgroepvergaderingen: 21
Commissies: 42, waaronder 11 werk-/subgroepen
• Commissieleden: 645, onder wie 164 vrouwen (inclusief adviseurs en
secretarissen)
• Commissievergaderingen: 98
In 2011 door de Gezondheidsraad uitgebrachte publicaties: 77, waarvan 24
vertaalde adviezen, 9 algemene publicaties (waarvan 2 vertalingen),
12 briefadviezen (waarvan 10 vertalingen) en 2 signalementen.

Enkele getallen
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Secretariaat
•
•
•

Leden management per 1 januari 2011: 2, een vrouw en een man
Wetenschappelijke stafleden per 1 januari 2011: 28, onder wie 17 vrouwen
Bedrijfsvoering per 1 januari 2011: 23, onder wie 20 vrouwen.

Budget 2011
•
•
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Basisbijdrage VWS € 3,4 miljoen (conform VWS begroting 2011;
pagina 141). VWS draagt circa 70% bij aan het budget van de raad.
Bijdrage andere departementen, veelal incidenteel: € 1,5 miljoen.
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Publicaties 2011

Adviesnr.

Titel

2011/01

Medische producten: nieuw en nodig!
Een investeringsagenda voor onderzoek naar innovatieve en relevante medische producten
Medical products: new and needed! An investment strategy for research into innovative and
relevant medical products
Broodnodig. De ontwikkeling van kennis voor de openbare geestelijke gezondheidszorg
Op weg naar evidence based toezicht
Het onderzoek naar effecten van toezicht door de Inspectie voor de Gezondheidszorg
Vaccinatie van kinderen tegen tuberculose
Briefadvies Werkdruk
Formamide
N-methylformamide
N,N-dimethylformamide
Dinitrobenzeen isomeren
Pyrocatechol
Een billijke compensatie. Overwegingen bij een voorstel om levende nierdonoren
prioriteit te geven bij transplantatie
A fair compensation. Considerations for a proposal to give living kidney donors
priority for transplantation
Screening op baarmoederhalskanker
Population screening for cervical cancer
Richtlijnen goede voeding ecologisch belicht
Guidelines for a healthy diet: the ecological perspective
1,4-Dioxane

2011/01E
2011/02
2011/03
2011/04
2011/05
2011/01OSH
2011/02OSH
2011/03OSH
2011/04OSH
2011/05OSH
2011/06
2011/06E
2011/07
2011/07E
2011/08
2011/08E
2011/09 (OSH)

Publicaties 2011

Datum
uitgebracht
18-01-2011
18-01-2011
24-02-2011
10-03-2011
17-03-2011
23-03-2011
18-02-2011
18-02-2011
18-02-2011
25-02-2011
25-02-2011
21-04-2011
24-04-2011
24-05-2011
24-05-2011
16-06-2011
16-06-2011
24-06-2011
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2011/10 (OSH)
2011/11
2011/11E
2011/12
2011/13
2011/14
2011/14E
2011/15
2011/15E
2011/16
2011/16E
2011/17
2011/18
2011/18E
2011/19
2011/20
2011/20E
2011/21
2011/21E
2011/22 (OSH)
2011/23 (OSH)
2011/24 (OSH)
2011/25
2011/26 (OSH)
2011/27 (OSH)
2011/28 (OSH)
2011/29 (OSH)
2011/30
2011/31
2011/32
2011/33 (OSH)
2011/34 (OSH)
2011/35 (OSH)
2011/36
2011/37
2011/38 (OSH)
2011/39
2011/40
2011/41 (OSH)

84

Ethyleneglycol monoethyl ether (EGME) and ethyleneglycol monoethyl ether acetate
(EGMEA)
Behandeling van de gevolgen van kindermishandeling
Treating the effects of child abuse
Aerosols of mineral oils and (mineral-oil containing) metal working fluids
Grain dust
Nanomaterialen in afval (signalement)
Nanomaterials in waste
Q-koorts: risico van overdracht via bloed of ander lichaamsmateriaal
Q fever: risk of transmission via blood or other body material
Antibiotica in de veeteelt en resistente bacteriën bij mensen
Antibiotica in food animal production and resistant bacteria in human
Laaggeletterdheid te lijf (CEG-signalement)
Briefadvies Gezondheidsrisico’s door gewasbeschermingsmiddelen in de landbouw:
het nut van onderzoek onder omwonenden
Advisoryletter Health risks caused by plant protection products in agriculture:
the use of research among residents
Wet bevolkingsonderzoek: aanvullende MRI screening bij vrouwen met
hoge borstdensiteit
Invloed van radiofrequente telecommunicatiesignalen op kinderhersenen
Influence of radiofrequency telecommunication signals on children’s brains
Briefadvies Vaccinatie tegen seizoensgriep
Advisory letter Vaccination against seasonal influenza
N-fluoren-2-ylacetamide
Hexachlorophene
Methotrexate
Wet bevolkingsonderzoek: drukgeleide borstcompressie in borstkankerscreening
Carbon disulphide
Acetone
4-Methoxyphenol
Refractory ceramic fibres
Wet bevolkingsonderzoek: ERGO uitgebreid met lever- en huidonderzoek
Briefadvies Hittestress
Ondervoeding bij ouderen
Antimony and compounds
Metallic chromium
Hexachlorobenzene
Wet bevolkingsonderzoek: Het gebruik van folie bij compressie van de borst in de
mammograaf
Wet bevolkingsonderzoek: prostaatkankerscreening met MRI
Methyl methacrylate
Leidraad voor identificatie en bescherming van hoogrisicogroepen
De rol van vaccinatie bij de voorbereiding op een grieppandemie
Staand, geknield en gehurkt werken
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24-06-2011
28-06-2011
28-06-2011
29-07-2011
22-07-2011
26-07-2011
26-07-2011
16-08-2011
16-08-2011
31-08-2011
31-08-2011
05-09-2011
02-09-2011
02-09-2011
28-09-2011
18-10-2011
18-10-2011
28-09-2011
28-09-2011
19-10-2011
19-10-2011
19-10-2011
27-10-2011
28-10-2011
15-11-2011
15-11-2011
15-11-2011
16-11-2011
16-11-2011
29-11-2011
02-12-2011
02-12-2011
06-12-2011
07-12-2011
07-12-2011
16-12-2011
14-12-2011
15-12-2011
23-12-2011

A11/01
A11/02

Jaarverslag 2010
Executive summaries 2010 Health Council of the Netherlands; Reports 2010
Informatiebrochure voor commissieleden en voorzitter
Sociaal jaarverslag 2009 - secretariaat Gezondheidsraad
Werkprogramma 2012 Gezondheidsraad
Workprogramme 2012 Health Council of the Netherlands
Medische producten: nieuw en nodig! Achtergrondstudies bij de investeringsagenda voor
onderzoek naar innovatieve en relevante medische producten
Nieuw en nodig. Medische producten die het leven beter maken
New and needed. Medical products that make life better

A11/03
A11/04
A11/05
A11/05E
A10/10
A10/11
A10/11E
2010/06E/ OSH
2010/15E
A10/07E

2009/20E
2009/07E
2009/04E
2007/18E
2007/25E
2007/24E
2007/08E
2007/04E
2006/07E
2006/20E
2007/04E

24-03-2011
24-06-2011
juni-2011
30-06-2011
20-09-2011
20-09-2011
18-01-2011
18-01-2011
18-01-2011

Advisory letter Comparison of recommended exposure limits for hydrogen sulphide
The ‘thousand-dollar genome’: an ethical exploration
Guideline to the classification of carcinogenic compounds primary guide for the classification
of compounds in terms of their carcinogenic properties, and for the assessment of genotoxicity
Advisory letter on Organically grown food
Prevention in the elderly: Focus on functioning in daily life
Pregnancy immunisation by red blood cells.
Advisory letter on policy regarding the Exceptional Medical Procedures Act
Advisory letter High-voltage power lines and health
Advisory letter Electromagnetic fields and health
Review of the Knowledge Centre for Obesity’s report entitled Overweight and obesity
MMR vaccination and autism: no indication for an association
Prevention and treatment of the antisocial personality disorder
Advisory letter Nutrition of infants and toddlers
MMR vaccination and autism: no indication for an association

Alle publicaties zijn te downloaden van de website www.gr.nl.
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