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Het maligne mesothelioom is een zeldzame maligniteit 

van pleura of peritoneum, die bijna 1:1 verband houdt met 

asbest. Voor zover bekend is asbest de enige oorzaak van 

het mesothelioom.1 2

 Er zijn aanwijzingen voor een verschil in causaal verband 

met asbestblootstelling tussen het pleura- en het perito-

neummesothelioom.3-5 Het pleuramesothelioom treedt 

vooral op bij werknemers in industrieën met een langdurige 

blootstelling aan relatief lage concentraties asbest of bij 

werknemers met een kortdurende blootstelling van enkele 

weken aan relatief hoge concentaties.6 Het peritoneumme-

sothelioom treedt op bij regelmatige blootstelling aan hoge 

concentraties.

 De invloed van lage blootstelling is in verschillende 

landen geïllustreerd met het optreden van pleurameso-

thelioom onder familieleden van werknemers in de asbest-

industrie door blootstelling aan asbest in verontreinigde 

werkkleding, de blootstelling in het huishouden (‘house-

hold exposure’).7 8 Tevens is een verhoogde sterfte aan pleu-

ramesothelioom onder omwonenden van asbestindustrieën 

vastgesteld.9-11

 In Nederland is rond een asbestcementfabriek in de ge-

meente Hof van Twente, met als kern het dorp Goor, een 

omvangrijke asbestverontreiniging aangetoond. Het bedrijf 

heeft in de periode 1935-1974, maar waarschijnlijk langer, 

grote hoeveelheden asbesthoudend afval gratis aan omwo-

nenden en de gemeente ter beschikking gesteld voor verhar-

ding van weggetjes en erven. Het meeste van dit afval is in de 

periode 1950-1970 op deze wijze in het milieu terechtge-

komen, geschat 360-4400 ton.12 In een straal van 10-15 km 

rond Goor zijn vele wegen en erven met asbesthoudend af-

val geïdentificeerd.13 Op basis van schadeclaimprocedures 

is geschat dat in het directe gebied rond Goor een oversterf-

te aan pleuramesothelioom onder vrouwen met een factor 

10 aanwezig is.14

 Recent onderzoek naar de regionale spreiding van de in-

cidentie van pleuramesothelioom liet zien dat in een aantal 

regio’s deze maligniteit onder vrouwen significant vaker 
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optreedt (figuur). Vrouwen in het risicogebied rondom 

Goor hebben een ruim 4 keer zo hoge incidentie van 

pleuramesothelioom (0,50 per 100.000 vrouwen per jaar) 

als in Nederland als geheel en mannen een bijna 2 keer zo 

hoge (3,54 per 100.000 mannen per jaar).15 Uit deze gege-

vens van de Nederlandse kankerregistratie bleek dat over de 

periode 1989-2002 in het risicogebied Goor een extra inci-

dentie van bijna 22 gevallen van pleuramesothelioom onder 

vrouwen is geconstateerd. De resultaten van deze ecolo-

gische studie geven sterke aanwijzingen dat de milieubloot-

stelling aan asbesthoudend afval in het gebied rondom 

Goor een belangrijke verklaring kan vormen voor de ver-

hoog de incidentie van pleuramesothelioom onder vrou-

wen.15

 Wij verrichtten een onderzoek om te bepalen of de oor-

zaak van de ziektecluster van pleuramesothelioom onder 

vrouwen in de regio rond Goor is gelegen in bronnen van 

asbestblootstelling in het milieu, zoals met asbest verharde 

weggetjes en erven.

patiënten en methode

Patiënten. Alle nieuwe gevallen van pleuramesothelioom on-

der vrouwen ouder dan 25 jaar werden geselecteerd uit de 

regionale kankerregistratie van het Integraal Kankercen-

trum Stedendriehoek Twente (IKST) over de periode 1989-

2002. Het gebied dat deze registratie bestrijkt, werd onder-

verdeeld in het risicogebied Goor en het overige gebied, 

aangeduid als het restgebied.

 In deze regionale kankerregistratie worden alle malig-

niteiten opgenomen die in de Gelre Ziekenhuizen in Apel-

doorn en Zutphen, de Stichting Deventer Ziekenhuizen, de 

Ziekenhuisgroep Twente in Almelo (Twenteborg Zieken-

huis) en Hengelo (Streekziekenhuis Midden-Twente), het 

Medisch Spectrum Twente in Enschede/Oldenzaal en het 

Streekziekenhuis Koningin Beatrix in Winterswijk (Oost-

Achterhoek) worden gediagnosticeerd. Mesotheliomen ge-

diagnosticeerd in de ziekenhuizen in Twente, Deventer en 

Zutphen werden geselecteerd en vervolgens op basis van de 

postcode van het woonadres van de betreffende vrouw ten 

tijde van de diagnose ingedeeld in ‘risicogebied Goor’ en 

‘restgebied IKST’. Alle pleuramesotheliomen (‘Internation-

al classification of diseases for oncology’(ICDO)-code C38) 

werden histopathologisch bevestigd (ICDO-codes M9050-

M9055) en dus met grote zekerheid vastgesteld. Het onder-

zoek werd alleen onder vrouwen uitgevoerd omdat zij in 

veel mindere mate dan mannen hadden gewerkt in beroe-

pen met asbestblootstelling, zodat bij hen de invloed van 

niet-beroeps gebonden asbestblootstelling goed zou zijn 

aan te tonen.

 Van alle vrouwen werden beroepsgegevens, de beroepen 

van directe familieleden (met name echtgenoot en vader) 

en woonadressen vanaf jonge leeftijd verzameld uit de pa-

tiëntendossiers. Indien deze informatie onvoldoende was, 

werd telefonisch contact opgenomen met de huisarts en 

met familieleden.

 Voor deze studie werd een verklaring van geen bezwaar 

afgegeven door de medisch-ethische toetsingscommissie 

van het Erasmus MC, Rotterdam.

 Definitie van het risicogebied Goor. Het risicogebied Goor 

werd gedefinieerd als het gebied rond Goor, nu grotendeels 

vallend onder de gemeente Hof van Twente, waarin bloot-

stelling aan asbest in het milieu is vastgesteld door de aan-

wezigheid van asbesthoudend afval als verhardingsmate-

riaal op erven, landwegen en weggetjes. Voor de definitie van 

het risicogebied Goor werden 2 bronnen gebruikt. De eerste 

bron is het in 1984 uitgevoerde onderzoek naar wegen 

met asbesthoudend afval.13 De tweede bron is de ‘sane-

ringsregeling asbestwegen Twente (eerste ronde)’, waarin 

ruim 250 aanvragen tot sanering opgenomen zijn.16 Beide 

bronnen werden apart geanalyseerd op de postcodegebie-

den waarin minimaal 1 met asbest verontreinigd terrein aan-

wezig was. Door combinatie van beide bronnen werd het 

uiteindelijke risicogebied gedefinieerd op basis van 4-cijfe-

Regionale verspreiding van het maligne mesothelioom bij vrou-

wen in Nederland in de periode 1989-2002. De incidenties zijn 

bepaald als aantal/100.000 per jaar. Voor kleine gebieden, dat wil 

zeggen van 2 × 2 km, met slechts enkele gevallen van mesothe-

lioom, zijn ze weergegeven als gewogen gemiddelden van aangren-

zende gebieden weergegeven. Door deze correctie (‘smoothing’) 

wordt sterke, toevallige variatie tussen kleine gebieden voorko-

men. De incidenties voor de grote steden en de gemeente Hof van 

Twente met voldoende gevallen van mesothelioom zijn gebaseerd 

op de direct berekende incidenties.15
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rige postcodes. Het risicogebied Goor omvatte een aan-

merkelijk groter gebied dan de huidige gemeente Hof van 

Twente. In het jaar 2000 woonden volgens het Centraal 

Bureau voor de Statistiek (CBS) ruim 180.000 personen in 

dit risicogebied, van wie 50% vrouwen. Het gebied bestond 

uit een groot stedelijk gebied rond Almelo en omringende 

plattelandsgebieden.

 Wijze van asbestblootstelling. De asbestblootstelling per 

vrouw werd bepaald en vervolgens ondergebracht in 1 van 

de volgende 5 categorieën, waarbij de onderstaande hiërar-

chische volgorde werd gebruikt:

– beroep: de Nederlandse asbestkaart werd gebruikt om te 

beoordelen of in de beroepsanamnese van de onderzochte 

casussen een beroep aanwezig was met een goede tot zeke-

re kans op blootstelling aan asbest (www.asbestkaart.nl).17 

Bij een positief oordeel werd de casus beschouwd als een 

beroepsmatige;

– huishouden: een echtgenoot, vader of kostganger in een 

bedrijf waarin met ruwe asbest werd gewerkt, met name in 

het asbestcementbedrijf, of in een bedrijf waarin op grote 

schaal asbesthoudende producten werden verspaand of 

geslepen, met name in de bouw, was er reden om de oorza-

kelijke asbestblootstelling in te delen in deze categorie, met 

uitsluiting van beroepsmatige blootstelling aan asbest;

– asbesthoudende producten in huis: de grootschalige aan-

wezigheid van asbesthoudende producten in een woning 

waarbij bewerking van deze producten had plaatsgevon-

den;

– milieu: bij uitsluiting van de vorige 3 categorieën én bij 

een langdurig verblijf in een woning in het gedefinieerde 

risicogebied rond Goor werd als oorzakelijke bron de bloot-

stelling via met asbest verharde wegen en erven aangeno-

men. Indien de woning niet in het nauw omschreven post-

codegebied van het risicogebied stond, maar wel in de 

directe nabijheid van dit gebied én de bovengenoemde bron-

nen waren uitgesloten, werd het milieu als waarschijnlijke 

bron aangenomen;

– onbekend: dossiers met onvoldoende informatie en dos-

siers op basis waarvan indeling in bovengenoemde bronnen 

niet mogelijk was, werden ingedeeld in de categorie ‘onbe-

kend’.

Door het hanteren van het hiërarchische principe in de 

bovengenoemde volgorde werden de casussen met milieu-

blootstelling aan asbest als oorzaak van het ontstaan van 

het mesothelioom strikt gedefinieerd. Voor alle categorieën 

van asbestbronnen werd bovendien als eis gesteld dat de 

start van de asbestblootstelling minimaal 10 jaar vóór het 

moment van diagnose moest liggen.

 Schatting van cumulatieve asbestblootstelling. Voor het schat-

ten van de blootstelling aan asbest door lopen, fietsen en rij-

den over met asbest verharde weggetjes en erven werd lite-

ratuuronderzoek gedaan. In Diepenheim is langs een met 

asbest verharde weg langdurig onderzoek gedaan naar de 

asbestblootstelling.18 Een tweede bron was een internatio-

nale meta-analyse over de samenhang tussen milieubloot-

stelling aan asbest en het optreden van pleuramesothe-

lioom.19 Beide bronnen werden gebruikt om een algemene 

schatting te maken van de cumulatieve blootstelling aan 

asbest in casussen met pleuramesothelioom door milieu-

blootstelling in het risicogebied rond Goor. De cumulatieve 

asbestblootstelling werd uitgedrukt in ‘vezeljaren’, het pro-

duct van het aantal jaren blootstelling en de gemiddelde 

asbestconcentratie in aantal vezels/ml lucht.

 Statistische analyse. De eerste stap in de analyse was het 

vaststellen van de asbestbronnen en hun relatieve bijdrage 

aan de incidentie van pleuramesothelioom onder vrouwen 

in het risicogebied Goor en het restgebied van het IKST.

 In de tweede stap werd geanalyseerd of de geconstateer-

de verhoogde incidentie van 22 casussen van pleurameso-

thelioom onder vrouwen in het risicogebied Goor15 was te 

verklaren door de gevallen van pleuramesothelioom waar-

van als waarschijnlijke oorzaak werd vastgesteld het regel-

matig inademen van asbestvezels afkomstig van met asbest 

verharde weggetjes en erven.

 In de derde stap werd een risicoanalyse uitgevoerd om te 

zien of de verhoogde incidentie overeenkwam met de ver-

wachtingen op basis van gepubliceerde gegevens. Met 

behulp van bekende blootstelling-responsrelaties uit de 

wetenschappelijke literatuur20 werd voor de geschatte 

totale cumulatieve blootstellingsduur van de vrouwen met 

pleuramesothelioom het geschatte verwachte aantal 

pleuramesotheliomen berekend. Vervolgens werd vastge-

steld of dit geschatte aantal gevallen overeenkwam met het 

geobserveerde aantal extra gevallen.

resultaten

Asbestbronnen van mesothelioom onder vrouwen. Het onderzoek 

startte met 65 gevallen van mesothelioom in de periode 

1989-2002 in de regionale kankerregistratie van het IKST. In 

de archieven van de deelnemende ziekenhuizen waren 4 ge-

vallen niet meer traceerbaar en 2 gevallen vielen alsnog af 

op basis van de gestelde histopathologische criteria. Van de 

overige 59 patiënten woonden 28 vrouwen in de tijd dat bij 

hen de diagnose werd gesteld in het risicogebied rond Goor 

en 31 in het restgebied IKST. In tabel 1 staan de asbestbron-

nen van de 59 vrouwen met pleuramesothelioom.

 In het risicogebied Goor werden 4 (14%) casussen inge-

deeld bij beroepsmatige blootstelling in het verleden. Bij 6 

(21%) gevallen was er sprake van blootstelling in het huis-

houden doordat de vrouw langdurig de met asbest ver-

ontreinigde kleding van echtgenoot (n = 5) of kostganger 

(n = 1) had gewassen. In alle 6 gevallen werkte de betreffen-

de man bij de asbestcementfabriek. In 14 (50%) gevallen was 

asbestblootstelling in het milieu de zekere (n = 10) of waar-

schijnlijke (n = 4) oorzaak van het pleuramesothelioom.
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 Van de 10 zekere gevallen werd aangetoond dat de vrouw 

gedurende lange tijd had gewoond in een woning met as-

bestverharde erven en weggetjes rond het huis. Op 1 na wa-

ren deze vrouwen allen geboren in de regio Goor en hadden 

zij hier ook hun hele leven gewoond. De beroepen van deze 

vrouwen waren: boerin (n = 4), huishoudelijke hulp (n = 1), 

bloemiste (n = 1), onderwijzeres (n = 1), kantoormede-

werkster (n = 1), laboratoriumanaliste (n = 1) en huisvrouw 

(n = 1). In 4 gevallen van waarschijnlijke milieublootstelling 

hadden de vrouwen langdurig in het risicogebied gewoond, 

van wie er 3 daar geboren en getogen waren. De beroepen 

van deze vrouwen waren: gezinshulp (n = 1), coupeuse 

(n = 1) en huisvrouw (n = 2). De gemiddelde leeftijd van 

deze 14 vrouwen bedroeg 64 jaar (uitersten: 38-82).

 In 4 (14%) casussen was de asbestblootstelling niet te be-

palen door onvoldoende gegevens (n = 3) en een niet te be-

palen situatie (n = 1). Deze laatste casus betrof een vrouw 

die in een bakkerij had gewerkt met een echtgenoot die in 

een bouwbedrijf veelvuldig asbestcementplaten had ver-

werkt. Deze bijzondere situatie kon duiden op beroeps-

matige blootstelling van de vrouw, maar ook op verontrei-

nigde werkkleding van haar man.

 Cumulatieve asbestblootstelling door milieubronnen. In on-

derzoek in Diepenheim in het risicogebied rond Goor wer-

den in 1987 langdurige stationaire metingen uitgevoerd 

waarbij als weekgemiddelden concentraties werden gevon-

den van 50-4700 vezels/m3 voor chrysotiel (wit) asbest en 

50-1600 vezels/m3 voor crocidoliet (blauw) asbest. Deze 

grote variatie in concentraties werd sterk beïnvloed door de 

weersomstandigheden, variërend van een week met veel 

regen tot een week met zonnig weer. Kortdurende metingen 

in de stofpluim achter een voertuig lieten een piekblootstel-

ling zien tot 50.000 vezels/m3 gedurende enkele uren.18

 Voor de situatie in het risicogebied in Goor werd de ge-

middelde blootstelling aan asbest van personen die dage-

lijks over asbestverharde erven en wegen hadden gelopen, 

gefietst of gereden door de auteurs van dit rapport geschat 

op ongeveer 3000 vezels/m3 gedurende het gehele jaar.18

 De gemiddelde latentietijd vóór de maligniteit werd ge-

diagnosticeerd, bedroeg bijna 44 jaar (uitersten:  19-62). De 

totale blootstellingsduur van de 10 vrouwen met een zekere 

milieublootstelling bedroeg gemiddeld ruim 40 (15-62) 

jaar. De schatting van de totale cumulatieve asbestblootstel-

ling was gemiddeld 0,11 vezeljaren (0,04-0,19).

 Risicoanalyse van de milieublootstelling aan asbest en het op-
treden van pleuramesothelioom. In tabel 2 staat een overzicht 

van het risico op mesothelioom bij verschillende niveaus 

van cumulatieve blootstelling aan asbest, afkomstig uit een 

meta-analyse van 17 beschikbare cohortonderzoeken.19 De-

ze risicoanalyse omvat met asbest samenhangende long-

kanker, peritoneum- en pleuramesothelioom in de schat-

ting van het aantal gevallen per 100.000 blootgestelden, 

maar bij lage blootstelling zal nagenoeg alleen pleurameso-

thelioom optreden. Bij een conservatieve schatting van een 

totale risicopopulatie over de periode 1945-2005 van 90.000 

vrouwen in het risicogebied met een gemiddelde cumula-

tabel 1. Bronnen van asbestblootstelling bij 59 nieuwe casussen van pleuramesothelioom onder vrouwen in de periode 1989-2002 in enkele risico-

gebieden in de regio van het Integraal Kankercentrum Stedendriehoek Twente (IKST)

asbestbron risicogebied Goor restgebied in het IKST
 (n = 28)  (n = 31)

beroepsmatige blootstelling aan asbest  4   8
 administratie bij het bedrijf Eternit   1 
 textielarbeidster   2   5
 diamantslijpster   1
 naaister     2
 laboratoriumanaliste     1
asbestblootstelling door verontreinigde werkkleding  6   3
 echtgenoot   5   3
 vader   0
 anderen   1
relevante asbestblootstelling in woning  0   1
 asbestcementplaten in grote hoeveelheid     1
asbestblootstelling in milieu 14   0
 oorzakelijke bron: met asbest verharde weggetjes  10
 waarschijnlijke bron: met asbest verharde weggetjes   4  
onbekend  4  19
 onvoldoende gegevens   0   8
 geen zekerheid over aantoonbare asbestbron of   3  10
  geen aantoonbare bron aanwezig

 niet eenduidig toe te wijzen   1   1
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tieve blootstelling aan asbest van rond de 0,1 vezeljaren, 

zal het verwachte aantal extra gevallen van pleurameso-

thelioom 1,8 bedragen bij alleen blootstelling aan chrysotiel 

asbest, en 90 bij alleen blootstelling aan crocidoliet asbest.

beschouwing

In dit onderzoek was bij 10 vrouwen in de regio Goor het op-

treden van pleuramesothelioom met zekerheid te verklaren 

door blootstelling aan asbest in het milieu en bij 4 vrouwen 

met grote waarschijnlijkheid. De milieublootstelling aan as-

best verklaarde daarmee grotendeels de extra incidentie van 

22 pleuramesotheliomen onder vrouwen in het risicogebied 

in de periode 1989-2002.

 Beperkingen van het onderzoek. Alvorens de gepresenteerde 

resultaten te bediscussiëren in het licht van de volledige ge-

volgen voor de volksgezondheid van de asbestverontreini-

ging in het gebied rond Goor, bespreken wij eerst de beper-

kingen van de gebruikte gegevens. Allereerst zijn de inci-

dente gevallen van de kankerregistratie gebaseerd op de 

woonplaats van de personen ten tijde van de diagnose. Vrou-

wen met pleuramesothelioom als gevolg van milieubloot-

stelling aan asbest tijdens hun jeugd in Goor en omgeving 

die op latere leeftijd zijn verhuisd naar een andere regio wer-

den niet opgenomen in de risicoschatting. De omgekeerde 

situatie, te weten van verhuizing van een verontreinigd ge-

bied naar Goor, komt nagenoeg niet voor omdat het risico-

gebied rond Goor in Nederland een unieke positie inneemt. 

De grootteorde van deze onderschatting is moeilijk vast 

te stellen, maar zal wellicht beperkt zijn door de geringe 

mobiliteit van de lokale bevolking. Van de 28 mesothelioom-

patiënten in het risicogebied Goor bleek dat zij allen in de 

regio Goor waren geboren en er hun hele leven lang ook 

hadden gewoond, met uitzondering van 1 vrouw.

 Ten tweede zijn de gegevens van de kankerregistratie pas 

vanaf 1989 compleet, waardoor casussen die zijn gediag-

nosticeerd voor 1989 onbekend blijven. Echter, de meeste 

gevallen van pleuramesothelioom door milieublootstelling 

kan men door de latentietijd van circa 40 jaar en een start 

van de blootstellingsduur rond 1950 vanaf 1990 verwachten.

 Een derde beperking is de toegepaste hiërarchie in de be-

paling van de waarschijnlijkste bron van asbestblootstel-

ling. De bijdrage van milieublootstelling werd mogelijk on-

derschat doordat op individueel niveau preferentie werd ge-

geven aan beroepsmatige blootstelling en blootstelling in 

het huishouden, boven de milieu-oorzaken. In het risicoge-

bied Goor hadden alle vrouwen met beroepsmatige bloot-

stelling en blootstelling in het huishouden aan asbest even-

eens een substantiële blootstelling aan asbest in het milieu, 

maar als primaire asbestbron werd bij hen het beroep of het 

huishouden aangemerkt.

 Een vierde beperking ligt in de definitie van het risicoge-

bied, dat onder meer Almelo omvat. Van een groot deel van 

de bevolking in Almelo zal de blootstelling aan asbest veel 

geringer zijn dan van de bewoners van de omringende dor-

pen. Het was in het kader van dit onderzoek echter niet mo-

gelijk om voor elk perceel in het risicogebied een schatting 

te maken van eventuele aanwezigheid van asbestbronnen in 

het milieu.

 Bovengenoemde beperkingen leidden waarschijnlijk tot 

onderschatting van het geconstateerde risico van de milieu-

blootstelling aan asbest. Het risico zou ook kunnen worden 

overschat door de aanwezigheid van informatiebias omdat 

gegevens over de diverse bronnen van asbestblootstelling 

in het risicogebied beter bekend zijn bij de respondenten 

dan in het restgebied door de grote herkenbaarheid van de 

asbestproblematiek. Echter, wij hebben door de gebruikte 

systematiek geen aanwijzingen dat de gevolgde procedures 

in het onderzoek hadden geleid tot een overschatting van de 

milieugevallen in de risicoregio.

 Cumulatieve blootstelling. De schatting van de gemiddelde 

cumulatieve asbestblootstelling is omgeven met grote onze-

kerheden. De historische blootstelling aan asbest is geba-

seerd op de gemiddelde langetermijnconcentraties in as-

bestmetingen in de buitenlucht langs een asbestverharde 

weg in het risicogebied in 1987.18 De individuele cumulatie-

ve blootstelling van de vrouwen aan het buitenmilieu zal 

waarschijnlijk slechts enkele uren per dag zijn in plaats 

van 24 h per dag. Dit kan echter worden gecompenseerd 

door asbestverontreiniging in de woning afkomstig van 

het buitenmilieu via wind en kleding. Daarnaast is het de 

vraag of de genoemde metingen op één plek in het risico-

gebied voldoende representatief zijn voor het gehele risico-

gebied.

 De geschatte cumulatieve blootstelling van de patiënten 

met een pleuramesothelioom door milieublootstelling kan 

hoger zijn geweest door de extra bijdrage van asbestbloot-

stelling door lokale emissie van de grote asbestcement-

fabriek en algemene emissie van het verkeer via remvoerin-

gen. De emissie van de fabriek zal op korte afstand enige 

blootstelling hebben veroorzaakt,18 echter op grotere af-

stand (> 3 km) zal deze uitstoot geen noemenswaardige 

bijdrage hebben geleverd aan de cumulatieve blootstelling 

tabel 2. Verband tussen blootstelling aan asbest en het optreden van 

mesothelioom volgens de meta-analyse van Hodgson en Darnton19

cumulatieve blootstelling   gemiddeld aantal casussen per
van 0,1 vezeljaar* 100.000 blootgestelden (uitersten) 

crocidoliet (blauw asbest) 100 (25-350)
amosiet (bruin asbest)  15 (2-80)
chrysotiel (wit asbest)   2 (0-4) 

*Een vezeljaar is het product van het aantal jaren blootstelling en de 

gemiddelde asbestconcentratie in aantal vezels/ml lucht.
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aan asbest van geconstateerde gevallen van milieublootstel-

ling. Onderzoek van het Rijksinstituut voor Volksgezond-

heid en milieu (RIVM) heeft aangetoond dat het risico op 

mesothelioom door blootstelling aan autoverkeer zeer ge-

ring is.20

 Verband tussen blootstelling en respons. Deze studie laat zien 

dat 14 extra gevallen van pleuramesothelioom onder vrou-

wen kunnen worden verklaard door blootstelling als gevolg 

van langdurig contact met asbest afkomstig van de hiermee 

verharde weggetjes en erven. De invloed van deze met asbest 

verharde weggetjes op de incidentie van pleuramesothe-

lioom onder vrouwen is eerder geconstateerd in het West-

bank-gebied in de provincie Jefferson Parish, New Orleans, 

VS,21 en in Casale Monferrato, Italië.7 11 22 De auteurs van 

een recente meta-analyse van 6 studies naar milieubloot-

stelling rond asbestbedrijven schatten het gemiddelde rela-

tieve risico op pleuramesothelioom op 7,0 (95%-BI: 4,7-

11).23 In de genoemde Italiaanse stad schatte men de gemid-

delde blootstelling op 5000-10.000 vezels/ml lucht, goed 

vergelijkbaar met de situatie in het risicogebied Goor.

 Het risicomodel van Hogdson en Darnton laat zien dat 

bij de geschatte cumulatieve asbestblootstelling de extra in-

cidentie van 14 gevallen van pleuramesothelioom onder 

vrouwen door milieublootstelling geheel valt binnen de 

gestelde marges van dit risicomodel.19 In Nederland wordt 

een zogenaamd ‘verwaarloosbaar risiconiveau’ gedefinieerd, 

hetgeen inhoudt dat bij een levenslange blootstelling aan 

een jaargemiddelde concentratie van 1000 vezels/ml maxi-

maal 1 op de 1 miljoen personen overlijdt aan mesothe-

lioom.20 De resultaten van dit onderzoek laten een bedui-

dend hoger risico zien in het risicogebied rond Goor, het-

geen de vraag opwerpt of de bestaande richtlijnen voor 

beoordeling van asbestblootstelling in de lucht niet aan 

herziening toe zijn. Doordat in het verrichte onderzoek 

geen goede karakterisering van de asbestblootstelling 

mogelijk bleek, kunnen de resultaten van dit onderzoek 

niet worden gebruikt om een blootstelling-responsverband 

op te stellen voor lage blootstelling aan asbest en het op-

treden van pleuramesothelioom.

conclusie

Dit onderzoek laat zien dat van de extra 22 vrouwen met 

pleuramesothelioom in de regio Goor in de periode 1989-

2002 14 casussen (64%) te verklaren waren door blootstel-

ling aan asbest in het milieu. Het is te verwachten dat de 

extra incidentie van pleuramesothelioom zich gelijkelijk zal 

voordoen onder vrouwen en mannen. De gevolgen van de 

asbestverontreiniging in het gebied rond Goor in de periode 

1989-2002 bedragen naar schatting 28 extra gevallen van 

pleuramesothelioom (2 per jaar). Gezien de gemiddelde 

latentietijd van 40 jaar en de blootstellingsduur tot zeker 

begin 1990, mag men bij een totale asbestsanering van het 

risicogebied Goor verwachten dat gevallen van pleurame-

sothelioom door milieublootstelling kunnen blijven optre-

den tot het jaar 2030. In de komende 25 jaar zullen zich elk 

jaar 2 extra gevallen van pleuramesothelioom voordoen.
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Abstract

Environmental exposure to asbestos in the area around Goor has been 
established as the cause of pleural mesothelioma in women
Objective. To determine whether a disease cluster of 22 additional cases 
of pleural mesothelioma among women could be attributed to environ-
mental asbestos exposure due to asbestos fibers from waste material on 
roads and property yards. The women studied were observed in an area 
with substantial environmental exposure to asbestos during the period 
1989-2002. 
Design. Ecological study.
Method. In the study period of 1989-2002, all cases of mesothelioma 
among women, based on a strict histopathologic definition, occurring in 
the region of Twente, the Netherlands (n = 59) were provided by the 
regional cancer register. Additional information was collected on the oc-
cupational histories of the cases and their partners and addresses of resi-
dence through medical records, general practitioners, and next-of-kin. 
Environmental asbestos exposure was assigned to all cases that had had 
a long-term stay in a house in the area around Goor with demonstrated 
local environmental asbestos pollution and where any contact with 
asbestos through occupation or in the household had been excluded.
Results. In the risk area around Goor, out of a total of 28 cases of women 
with pleural mesothelioma, asbestos in the environment was found to be 
the only source of asbestos exposure for 10 women. In a further 4 wom-
en, environmental asbestos exposure was found to be the most likely 
cause of pleural mesothelioma. The average cumulative exposure was 
around 0.11 fiber/ml × exposure years. The observed extra incidence of 22 
cases was attributed to the environmental exposure to asbestos in 64% 
(14/22) of cases.
Conclusion. The environmental pollution to asbestos waste materials in 
the area around Goor was the main cause of the strongly increased inci-
dence of pleural mesothelioma among women in this area. Taking into 
account an equal risk among men, the consequences of asbestos expo-
sure in the area around Goor in the next 25 years are likely to result in 
2 cases of pleural mesothelioma each year.
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