
UV straling uit zonlicht









UV straling uit zonlicht

Advies van een commissie van de Gezondheidsraad

aan

de minister en de staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en
Milieubeheer

de minister en de staatssecretaris van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur

Nr 1994/05 Den Haag, 2 juni 1994



Deze publikatie kan als volgt worden aangehaald: Gezondheidsraad: Commissie Risico's
UV straling. UV straling uit zonlicht. Den Haag: Gezondheidsraad, 1994; publikatie nr
1994/05.

Preferred citation: Health Council of the Netherlands: Committee Risks of UV radia-
tion. UV radiation from sunlight. The Hague: Health Council of the Netherlands, 1994;
publication no. 1994/05.

auteursrechten voorbehouden

all rights reserved

ISBN 90-5549-036-9



Inhoudsopgave

Samenvatting, conclusies en aanbevelingen 11

Summary, conclusions and recommendations 29

1 Inleiding  47
1.1 Aanleiding tot de adviesaanvraag  47
1.2 De risicobenadering in het milieubeleid  49
1.3 De adviesaanvraag  50
1.4 De commissie  51
1.5 Opzet van het advies  51

2 Blootstelling aan UV straling  53
2.1 Begrippen en definities  53
2.2 Zonnespectrum en zonblootstelling  58
2.3 Modelmatige schattingen van veranderingen in het UV-klimaat  65
2.4 Samenvatting en conclusies  68

3 Interpretatie van resultaten van epidemiologisch onderzoek  71
3.1 Methoden van epidemiologisch onderzoek  71
3.2 Problemen bij epidemiologisch onderzoek  73
3.3 Uitgangspunten bij de beoordeling van resultaten van onderzoek 76

7 Inhoud



4 Fotochemische effecten in weefsels  79
4.1 Absorptie van licht en UV straling  79
4.2 UV-absorberende biomoleculen  80
4.3 Beschadiging van DNA  80
4.4 Beschermende mechanismen  81
4.5 Fototoxiciteit  83

5 Effecten op het immuunsysteem  85
5.1 Inleiding  85
5.2 Het immuunsysteem  86
5.3 Immuunsuppressie door ultraviolet licht  91
5.4 Effecten van UV-B op weerstand tegen tumoren  94
5.5 Effecten van UV op weerstand tegen infecties  96
5.6 Klinische relevantie van verminderde weerstand door UV straling  97
5.7 Bescherming tegen foto-immunologische effecten  99
5.8 Therapeutische toepassing van UV straling  99
5.9 Conclusies en aanbevelingen  99

6 Effecten op de huid   103
6.1 De huid  104
6.2 Carcinogenese onder invloed van zonlicht  107
6.3 Klinische begrippen 110
6.4 Risicogroepen voor UV-carcinogenese  113
6.5 Veroudering van de huid onder invloed van zonlicht  114
6.6 Andere huidafwijkingen  115
6.7 Pigment 115
6.8 Epidemiologische gegevens  116
6.9 Kwantificering van het huidkanker-risico  131

7 Effecten op de ogen   143
7.1 Bouw en werking van het oog  144
7.2 Lensafwijkingen  150
7.3 Afwijkingen en aandoeningen van hoornvlies, conjunctiva en sclera  156
7.4 Iris- en glasvochtafwijkingen  157
7.5 Afwijkingen en aandoeningen van het netvlies  157
7.6 Conclusies  158

8 UV straling uit zonlicht



8 Effecten op aquatische ecosystemen  159
8.1 Inleiding  159
8.2 Penetratie van UV-B straling in water   161
8.3 Effecten van UV straling op geochemische processen  162
8.4 Blootstelling van verschillende aquatische ecosystemen aan UV straling  167
8.5 Effecten van UV straling op biotische en abiotische systeemmechanismen  168
8.6 Conclusies en aanbevelingen  173

9 Effecten op terrestrische ecosystemen   179
9.1 Inleiding  179
9.2 Effecten op het cellulaire en subcellulaire niveau  180
9.3 Veranderingen op het orgaanniveau  182
9.4 Verandering op het niveau van het individu  183
9.5 Effecten op populatieniveau  186
9.6 Conclusies en aanbevelingen  190

10 Preventieve maatregelen   191
10.1 Maatregelen aan de bron  192
10.2 Beperking van de blootstelling 192

Afkortingenlijst  197

Literatuur  203

Bijlagen  219
A De adviesaanvraag   221
B De commissie  225
C Verslag workshop 229

9 Inhoud



10 UV straling uit zonlicht



Samenvatting, conclusies en
aanbevelingen

De vermindering van de dikte van de ozonlaag heeft tot gevolg dat meer ultraviolette
straling het aardoppervlak zal bereiken. UV straling heeft een gunstig effect op de vor-
ming van vitamine D in het lichaam, maar daarnaast zijn er verschillende nadelige in-
vloeden op de gezondheid.  

De mogelijke toename van de negatieve effecten was aanleiding voor de minister
van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer de Gezondheidsraad te
vragen deze in kaart te brengen. De adviesaanvraag spitst zich toe op vijf mogelijke ef-
fecten van UV straling: vermindering van de werking van het immuunsysteem, verho-
ging van de incidentie van melanomen en andere vormen van huidkanker, verhoging van
de sterfte ten gevolge van dergelijke tumoren, invloed op het ontstaan van afwijkingen
aan het oog en het effect op ecosystemen. Ook vraagt de minister naar de mogelijkheid
om de kansen op het optreden van deze effecten kwantitatief te bepalen.

In het hiernavolgende wordt voor elk van de in de adviesaanvraag genoemde effec-
ten van UV straling een samenvatting gegeven van hetgeen hierover in het advies be-
schreven is. De belangrijkste conclusies zijn vervat in een expliciete beantwoording van
de vragen uit de adviesaanvraag.

Effecten op het immuunsysteem

In de huid zijn van de rest van het immuunsysteem min of meer onafhankelijke immuun-
regelsystemen actief. De cellen van Langerhans die zich in de epidermis (opperhuid)
bevinden presenteren antigeen aan T-lymfocyten (bepaalde witte bloedcellen), de eerste
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stap naar een primaire immuunrespons. Keratinocyten (hoornvormende cellen) in de
epidermis kunnen signaalstoffen, interleukinen, produceren.

Veranderingen in het immuunsysteem van de huid kunnen effect hebben op het im-
muunsysteem elders in het lichaam, omdat via lymfe en bloed een voortdurende recircu-
latie van lymfoïde cellen van de huid naar lymfeklieren plaatsvindt. Recirculerende lym-
focyten vormen de basis voor 'immune surveillance' (bewaking) en zijn als zodanig van
groot belang voor de weerstand tegen ziekteverwekkende agentia en tumorcellen.

Immuunsuppressie

Er zijn een aantal gelijktijdig werkende mechanismen die resulteren in immuunsuppres-
sie door UV straling. 

De inwerking van UV straling op cellen van Langerhans leidt tot een vermindering
van hun aantal in de huid en tot een verandering in hun presentatie van antigeen. Hier-
door vermindert lokaal de afweer. Dit wordt nog eens versterkt doordat T-lymfocyten
met suppressoractiviteit worden geïnduceerd. Ook het systemische immuunsysteem
wordt beïnvloed, omdat de veranderde cellen van Langerhans naar lymfeklieren migre-
ren en daar het recirculatie-patroon van T-lymfocyten kunnen veranderen. Daarnaast
zet UV-bestraling keratinocyten aan tot de afgifte van verschillende interleukinen, die
zowel lokaal als systemisch het immuunsysteem kunnen beïnvloeden.

Immuunsuppressie door UV straling zou ook plaats kunnen vinden doordat urocaan-
zuur, een verbinding die in de epidermis aanwezig is, als mediator fungeert. UV straling
kan trans-urocaanzuur in de huid omzetten in de cis-isomeer en in de muis is aange-
toond dat cis-urocaanzuur bepaalde overgevoeligheidsresponsen onderdrukt. 

Ten slotte is recent aangetoond dat ook door UV straling geïnduceerde DNA-scha-
de een rol kan spelen bij het verminderen van de immuunrespons. Het mechanisme
hiervan is echter nog niet opgehelderd.

Weerstand tegen tumoren

In de muis is aangetoond dat immuunsuppressie tot gevolg kan hebben dat cellen met
antigene eigenschappen (bijvoorbeeld tumorcellen) niet meer worden vernietigd door het
immuunsysteem. Het lijkt aannemelijk dat ook in de mens effecten van UV straling op
het immuunsysteem bijdragen aan vermindering van de weerstand tegen tumoren. De
verhoogde incidentie van huidtumoren, die geassocieerd is met blootstelling aan UV
straling, zou deels veroorzaakt kunnen worden door immuunsuppressie door UV.

Mensen bij wie al op andere wijze het immuunsysteem is onderdrukt (bijvoorbeeld
transplantatie-patiënten) hebben een verhoogde kans op het krijgen van huidtumoren
door blootstelling aan UV straling.
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Weerstand tegen infecties

Men mag in het algemeen verwachten dat een verminderd functioneren van het im-
muunsysteem een effect zal hebben op de weerstand tegen infecties. Een onderzoek
aan patiënten die lijden aan een infectie met Mycobacterium leprae, de veroorzaker
van lepra, ondersteunt deze hypothese. In AIDS-patiënten, die besmet zijn met HIV,
zou blootstelling aan UV straling de reeds aanwezige imuunsuppressie kunnen verster-
ken. Er is echter geen epidemiologisch onderzoek verricht op dit gebied.

Blootstelling aan UV straling kan leiden tot activatie van latente virussen. Bij dra-
gers van HIV bijvoorbeeld is activatie van virus-replicatie waargenomen. Dit hoeft ech-
ter niet noodzakelijkerwijs door het immuunsysteem gemedieerd te worden, het kan ook
een direct effect van UV straling zijn op het virus.

Een ander mogelijk gevolg van UV straling kan een verminderde efficiëntie van
vaccinatie zijn. Hierover zijn echter voor de mens geen gegevens bekend.

Bescherming tegen foto-immunologische effecten

Bij gepigmenteerde personen blijkt pigment geen bescherming te bieden tegen de induc-
tie van immuunsuppressie door UV straling.

De meeste zonnebrandcrèmes geven geen afdoende bescherming tegen immuun-
suppressie. De SPF-factor van zonnebrandcrèmes, die een indicatie is voor de mate van
bescherming tegen verbranding, heeft geen voorspellende waarde voor
immuunsuppressie.

Therapeutische toepassing van UV straling

In enkele gevallen kan onderdrukking van het immuunsysteem door UV straling een
heilzaam effect hebben. Hiervan wordt gebruik gemaakt bij de behandeling van bepaal-
de huidziekten, bijvoorbeeld eczeem en psoriasis vulgaris.

Effecten op de huid

De huid is het orgaan dat het meest aan UV straling is blootgesteld. De effecten van
UV straling op cellulair niveau zijn dan ook voornamelijk onderzocht aan al of niet ge-
kweekte huidcellen. Uit dat onderzoek is gebleken dat UV straling vele verbindingen en
structuren in de cel kan beschadigen, waardoor bepaalde functies van de cel kunnen
veranderen. Schade aan het DNA kan leiden tot het ontstaan van een tumor. In een
aantal dierlijke en menselijke tumoren zijn mutaties in oncogenen en
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tumor-suppressorgenen waargenomen op plaatsen waar UV straling specifieke schade
toegebracht zou kunnen hebben.

Er zijn verschillende typen tumoren waarvan het ontstaan gerelateerd lijkt te zijn
aan blootstelling aan UV straling. Deze kunnen onderscheiden worden in carcinomen,
huidkankers die ontstaan uit keratinocyten, de hoornvormende cellen uit de epidermis,
en melanomen, die uitgaan van pigmentvormende cellen, de melanocyten.

Carcinomen

De meest voorkomende typen carcinomen zijn basaalcelcarcinomen en plaveiselcelcar-
cinomen. Met dierexperimenteel onderzoek is alleen voor het ontstaan van plaveiselcel-
carcinomen een causale relatie vastgesteld met blootstelling van de huid aan UV stra-
ling. Het is tot nu toe vrijwel niet mogelijk gebleken basaalcelcarcinomen met UV stra-
ling op te wekken. Voor deze tumoren is het vermoeden van een relatie met blootstel-
ling aan UV straling voornamelijk gebaseerd op epidemiologisch onderzoek en op de
specifieke veranderingen die worden aangetroffen in het DNA in de tumorcellen.

Relatie tussen blootstelling aan zonlicht en het optreden van carcinomen 

Plaveiselcel- en basaalcelcarcinomen komen bijna uitsluitend voor op door de zon be-
schenen gedeelten van de huid, vooral bij de blanke bevolking. Mensen die uitgebreid
blootgesteld zijn aan UV straling en die een voor zonnebrand gevoelige en slecht pig-
menterende huid hebben lopen het hoogste risico.

Er zijn een aantal factoren te noemen die van invloed zijn op de kans op het krijgen
van een carcinoom. Uit onderzoek onder immigranten in Australië blijkt dat blootstelling
tijdens de jeugd (vóór het 20ste jaar) een grotere risicofactor is dan blootstelling op late-
re leeftijd. Een verklaring hiervoor is tweeledig. Ten eerste is de tijd die beschikbaar is
voor carcinogenese bij blootstelling op jeugdige leeftijd langer dan wanneer men op ou-
dere leeftijd wordt blootgesteld en voor de meeste mensen bepaalt de blootstelling in de
jeugd in belangrijke mate de totale blootstelling tijdens het leven. In de tweede plaats is
het waarschijnlijk dat jongeren relatief meer delende huidcellen hebben dan ouderen.
Omdat het mutagene effect van UV straling in delende cellen aanmerkelijk groter is dan
in rustende cellen, is de kans dat een cel zodanig gemuteerd wordt dat er een ontrege-
ling van de delingsactiviteit plaats vindt dus ook groter.

Zoals gezegd, vergroot onderdrukking van het immuunsysteem ook de kans op huid-
kanker. Patiënten die na een niertransplantatie levenslang behandeld worden met im-
muunsuppressieve middelen hebben een ongeveer 500 maal verhoogde kans op het ont-
staan van carcinomen. Ook bij hen is vooral blootstelling aan zonlicht voor het 30e le-
vensjaar sterk geassocieerd met het ontstaan van carcinomen.
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Een verhoogde incidentie van carcinomen is eveneens gevonden bij andere perso-
nen waarvan het afweersysteem onderdrukt is, zoals AIDS-patiënten. Bij hen is ook de
kans op metastasering en sterfte groter.

Ten slotte spelen wellicht ook (immuno)genetische factoren een rol bij het ontstaan
van carcinomen. Het is van belang om na te gaan of dergelijke factoren in het algemeen
een predispositie betekenen voor het ontstaan van carcinomen. 

De commissie is van mening dat voor plaveiselcelcarcinomen de relatie met de geaccu-
muleerde hoeveelheid zonlicht overtuigend is aangetoond. De relatie tussen zonlicht en
basaalcelcarcinoom is duidelijk, maar niet zo eenvoudig als die van plaveiselcelcarci-
noom. Te oordelen naar de lokalisaties van basaalcelcarcinoom op het lichaam, wordt
de overgrote meerderheid (80 - 95%) van deze tumoren veroorzaakt door zonlicht.

Dosis-effectrelatie voor carcinomen

Uit zowel epidemiologisch als dierexperimenteel onderzoek blijkt dat de incidentie van
huidtumoren gelijk is aan het produkt van de UV-dosis tot een bepaalde macht en de
leeftijd tot een bepaalde macht. De gevonden waarde voor de exponent van de UV-do-
sis (voor de mens ongeveer 2,5 voor plaveiselcelcarcinomen en 1,5 voor basaalcelcarci-
nomen) geeft aan dat de incidentie sterk reageert op veranderingen in de UV-dosis. In
de praktijk houdt dit in dat een verhoogde dosis aanleiding zal geven tot het optreden
van tumoren op vroegere leeftijden en tot meer tumoren in totaal.

Voor plaveiselcelcarcinoom zijn de waarden voor de exponent van de dosisafhanke-
lijkheid bij de mens lager dan bij de muis. Dit wijst er op dat bij de mens de inductie van
plaveiselcelcarcinomen minder afhankelijk is van de UV-dosis dan bij de muis. Voor de
exponent van de leeftijdsafhankelijkheid zijn de waarden bij de mens vergelijkbaar met
die bij de muis. 

Bij basaalcelcarcinomen zijn de waarden voor beide factoren kleiner dan bij plavei-
selcelcarcinomen. Omdat de exponenten waarschijnlijk evenredig zijn met het respectie-
velijke aantal UV- en tijd-gerelateerde stappen (bijvoorbeeld mutaties) in de carcinoge-
nese, zou dit er op kunnen wijzen dat bij het ontstaan van een plaveiselcelcarcinoom
meer van dergelijke stappen nodig zijn dan bij het ontstaan van een basaalcelcarcinoom.

Kwantitatieve gegevens over de incidentie en mortaliteit geeft de commissie in de be-
antwoording van de vragen uit de adviesaanvraag.
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Melanomen

Uit de literatuur blijkt dat voor melanomen de relatie met blootstelling aan zonlicht veel
minder eenduidig is dan voor carcinomen. Er zijn grote verschillen tussen de diverse ty-
pen melanomen en ook het patroon van blootstelling lijkt van grote invloed te zijn.

Voor sommige melanomen wordt een hogere incidentie gevonden op huidgedeeltes
die niet regelmatig door zonlicht worden beschenen maar die, bijvoorbeeld tijdens va-
kanties, in korte tijd een hoge dosis te verwerken krijgen. Op grond van deze waarne-
mingen is de hypothese van de intermitterende blootstelling ontstaan, die er van uitgaat
dat voor deze typen melanoom de doseringssnelheid van groter belang is dan de totale
dosis. Voor andere vormen van melanoom lijkt de totale dosis wel de belangrijkste fac-
tor te zijn. Daarnaast zijn er ook aanwijzingen dat blootstelling aan zonlicht gedurende
de jeugd een relatief grotere invloed heeft op het ontstaan van bepaalde vormen van
melanoom dan blootstelling later in het leven.

De belangrijkste typen melanomen zijn: lentigo maligna melanoom, dat bijna uitslui-
tend voorkomt op het gelaat of op de onderarmen, vooral bij mensen die langdurig aan
zonlicht zijn blootgesteld; superficieel spreidend melanoom, de meest voorkomende
vorm van het melanoom in de huid; nodulair melanoom en acrolentigineus melanoom.
Dit laatste type is per definitie gelokaliseerd op de acra: de handpalmen, de voetzolen,
onder de nagels en ook op de lip, en is bij gepigmenteerde rassen de meest voorkomen-
de vorm.

Incidentie en mortaliteit

Bij de blanke bevolking is de incidentie van huidmelanomen gedurende de laatste 30 jaar
met een factor twee à drie toegenomen. Dit is vooral het geval voor tumoren op weinig
beschenen huidgedeelten. Bij de niet-blanke bevolking, waar de incidentie van huidmela-
nomen beduidend lager is, is in dezelfde periode geen toename gevonden. De pigmenta-
tie van de huid lijkt dus bescherming te geven tegen het ontstaan van melanomen.

De incidentie-gegevens voor Nederland lijken te wijzen op een verdubbeling van de
melanoom-incidentie tussen 1975 en 1983. De interpretatie van deze gegevens wordt
echter bemoeilijkt door een onvolkomen registratie. Wel is het duidelijk dat de mela-
noom-incidentie in Nederland relatief hoog is (ongeveer 130 gevallen per miljoen inwo-
ners per jaar).

Ook de sterfte ten gevolge van melanomen is de afgelopen tijd toegenomen. Deze
stijging is over het algemeen minder dan die van de incidentie. Dit kan een gevolg zijn
van de verbeterde diagnostiek, waardoor melanomen eerder worden waargenomen. In
Nederland is in de periode van 1950 tot 1988 de mortaliteit met een factor vier
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toegenomen. Een mogelijke verbetering in de registratie van melanomen als doodsoor-
zaak kan hieraan hebben bijgedragen. De geregistreerde sterfte ten gevolge van mela-
nomen was in 1950 relatief laag (ongeveer 4 per miljoen per jaar), maar kwam in 1988
overeen met die in andere geïndustrialiseerde landen (ongeveer 16 per miljoen per jaar).

Etiologische factoren

Bij gebruik van epidemiologische gegevens voor het bepalen van etiologische factoren,
dient men er rekening mee te houden dat de ontstaanswijzen van de onderscheiden ty-
pes melanomen waarschijnlijk verschillend zijn. Stratificatie van incidentie-gegevens
naar de verschillende klinische vormen van melanomen is derhalve van belang.

Op grond van epidemiologisch onderzoek lijkt lentigo maligna melanoom gerelateerd
te zijn aan cumulatieve blootstelling aan zonlicht en superficieel spreidend en nodulair
melanoom aan tijdelijke excessieve blootstelling. Niet uit te sluiten is echter dat in som-
mige onderzoeken de ondervraagde patiënten zich de mate van blootstelling aan zonlicht
beter herinnerden dan controle-personen (recall bias).

Ook bij melanomen is er een verschil in incidentie tussen de blanke autochtone be-
volking in Australië en migranten. Het relatieve risico om superficieel spreidend mela-
noom te krijgen is bij degenen die vóór hun 15e jaar naar Australië geëmigreerd zijn
aanzienlijk hoger dan bij hen die dat pas op latere leeftijd deden.

De commissie is van mening dat de hypothese dat blootstelling aan zonlicht tijdens de
jeugd van grote invloed is op de kans op het krijgen van melanomen beter gefundeerd is
dan de hypothese van de intermitterende blootstelling. De onderbouwing van deze laat-
ste is sterk afhankelijk van de herinnering van de onderzochte personen over blootstel-
ling in het verleden. Bij de onderzoeken onder immigranten is dit niet het geval.

Andere risicofactoren voor melanomen

Naast blootstelling aan zonlicht zijn er ook andere factoren die een rol spelen bij het krij-
gen van melanomen. Een van de belangrijkste is een genetische afwijking: het
FAMMM-syndroom. Patiënten die hieraan lijden, hebben doorgaans een groot aantal
moedervlekken en (mede daardoor) een zeer sterk verhoogd risico voor melanomen.
Het gen dat verantwoordelijk is voor het FAMMM-syndroom en dat waarschijnlijk een
suppressor-functie heeft, is onlangs gelokaliseerd. Wanneer het ook is geïsoleerd, kan
dit leiden tot een doorbraak in de kennis over melanoomvorming.

Mogelijk is ook het effect van UV straling op het metabolisme van pigment van be-
lang bij het ontstaan van melanomen. Hierbij is de verhouding tussen de twee verschil-
lende soorten melanine, pheomelanine en eumelanine, van belang. Personen die relatief
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veel pheomelanine en weinig eumelanine hebben, zoals degenen met een licht huidtype,
hebben een sterk verhoogde kans op het ontstaan van een melanoom. Pheomelanine
kan, als het eenmaal is geactiveerd door UV straling, een schadelijke werking hebben.
Het exacte mechanisme hiervan is echter nog onbekend.

Kwantificering

In de beantwoording van de vragen uit de adviesaanvraag geeft de commissie aan
waarom zij meent dat berekening van de kans op het oplopen van een melanoom ten
gevolge van blootstelling aan UV straling nog niet mogelijk is.

Effecten op de ogen

De twee het gezichtsvermogen bedreigende oogafwijkingen die mogelijk gerelateerd zijn
aan schade door UV straling, zijn seniel cataract of ouderdomsstaar en seniele macula-
degeneratie of veroudering van het centrale deel van het netvlies. De naamgeving geeft
al aan dat deze afwijkingen vooral bij ouderen voorkomen. Dit kan veroorzaakt worden
door een natuurlijk verouderingsproces, maar het kan ook te maken hebben met een
langdurige inwerking van toxische factoren, waaronder UV straling.

Bij de bespreking van effecten van UV straling op het oog besteedt de commissie
slechts zijdelings aandacht aan traumatische schade zoals lasogen en sneeuwblindheid,
omdat het ontstaan van deze laesies sterk gedragsbepaald is.

Afwijkingen en aandoeningen van netvlies en hoornvlies

Seniele macula-degeneratie is wereldwijd de meest voorkomende oorzaak van blindheid
en is vooralsnog onbehandelbaar. De prevalentie van deze afwijking neemt op hoge
leeftijd sterk toe: van 4% tot 12% tussen het zevende en achtste levensdecennium en
tot 30% in het negende. Er zijn weinig redenen om aan te nemen dat UV straling een
belangrijke causale rol speelt. Bij volwassenen bereikt geen of vrijwel geen UV straling
het netvlies. Tot de leeftijd van rond 20 jaar is dit nog wel het geval, maar in deze leef-
tijdsgroep komen alleen traumatisch verworven netvliesafwijkingen voor.

De twee meest voorkomende afwijkingen aan het hoornvlies en de harde oogrok
zijn pterygium en pingueculum. Over de prevalentie van deze aandoeningen zijn vrijwel
geen gegevens beschikbaar. Wel is duidelijk dat zij aanzienlijk minder voorkomen dan
ouderdomsstaar en seniele maculadegeneratie. Blootstelling aan UV straling wordt als
een causale factor gezien, maar de commissie is van oordeel dat er weinig argumenten
zijn dat deze belangrijk is. Wind en zout (op zee) en droogte en zand (in woestijngebie-
den) zouden ook een rol kunnen spelen bij het ontstaan van deze afwijkingen. 
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Afwijkingen aan de lens

Lensafwijkingen komen vaker voor dan afwijkingen aan het netvlies. Daarom neemt
men aan dat veranderingen in de lens de belangrijkste oorzaak zijn van de vermindering
van het gezichtsvermogen tijdens het ouder worden.

Staar is de meest voorkomende oogziekte. De toename in prevalentie vindt bij aan-
zienlijk lagere leeftijden plaats dan bij maculadegeneratie. Ongeveer 16% van de Ne-
derlandse bevolking ouder dan 50 jaar heeft ouderdomsstaar. Op hoge leeftijd (75 - 85
jaar) kan dit oplopen tot rond 46%.

Zonder behandeling resulteert staar onvermijdelijk in blindheid. Behandeling is ech-
ter goed mogelijk door het chirurgisch verwijderen van de aangedane lens en het im-
planteren van een nieuwe (kunststof)lens.

UV straling als oorzaak van staar 

Bij de beoordeling van de gegevens over de relatie tussen blootstelling aan zonlicht of
UV straling en het ontstaan van staar, had de commissie te maken met twee 'stromin-
gen' in de wetenschappelijke wereld. De eerste 'stroming' hangt de mening aan dat UV
een belangrijke oorzaak van staar is. Volgens de andere is dit niet het geval en zijn an-
dere factoren als de voedingstoestand en de hygiënische omstandigheden van doorslag-
gevend belang. Op voorstel van de commissie heeft de Gezondheidsraad een internatio-
nale workshop georganiseerd, waarin 14 deskundigen, experimentalisten, clinici en epi-
demiologen, vertegenwoordigers van beide 'stromingen', over dit onderwerp hebben ge-
debatteerd. De workshop, getiteld 'The UV Scenario for Senile Cataract: Fact or Fic-
tion ?' werd op 31 januari en 1 februari 1994 gehouden te Rotterdam. De daar gepre-
senteerde gegevens en de uitkomst van de discussies hebben de commissie ondersteu-
ning gegeven bij het trekken van haar conclusies over de relatie tussen blootstelling aan
zonlicht of UV straling en het optreden van staar.

Experimenteel onderzoek heeft onomstotelijk aangetoond dat UV straling een direct ef-
fect heeft op de lens en afwijkingen in de lensschors en de lenskern teweeg kan
brengen.

De resultaten van epidemiologisch onderzoek naar de relatie tussen lensafwijkingen
en blootstelling aan zonlicht zijn niet altijd ondubbelzinnig. Consistentie tussen de ver-
schillende onderzoeken is vaak moeilijk te bepalen, vooral omdat de gebruikte definities
voor cataract nogal eens verschillen.

Uit het onderzoek dat het best voldoet aan de criteria voor goed epidemiologisch on-
derzoek blijkt dat er voor vertroebelingen in de voorste lensschors (de buitenste laag van
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de lens) een positieve relatie is met blootstelling aan zonlicht. Dit wordt beschouwd als
een aanwijzing dat ook schorscataract gerelateerd is aan blootstelling aan zonlicht. Voor
posterieur subcapsulair cataract (dat zich in de schors aan de achterzijde van de lens
bevindt) zijn er aanwijzingen voor een zwakke positieve relatie gevonden, terwijl voor
kerncataract (dat zich in het centrale deel van de lens bevindt) een dergelijke relatie lijkt
te ontbreken.

Andere onderzoeken geven, sommige door beperkingen in de omvang, andere door
een al of niet onvermijdelijke suboptimale opzet, op zichzelf geen sterke bewijzen voor
een relatie tussen blootstelling aan zonlicht en het optreden van enigerlei vorm van cata-
ract, maar de resultaten er van kunnen wel worden beschouwd als ondersteuning van
bovengenoemd onderzoek.

Samenvattende conclusies en enkele opmerkingen over kwantificering geeft de com-
missie in de beantwoording van de betreffende vraag uit de adviesaanvraag.

Effecten op ecosystemen

De commissie heeft een inventarisatie gemaakt van de kennis op het gebied van de in-
vloed van UV straling op ecosystemen. Zij heeft daarbij een onderscheid gemaakt tus-
sen verschillende organisatie-niveaus.

Effecten op abiotische structuren

UV straling kan zorgen voor afbraak of een verandering in de beschikbaarheid van in
water opgeloste stoffen die voor groei en functioneren van cellen belangrijk zijn, zoals
vitamine B12, aminozuren, en spore-elementen zoals ijzer. Tevens kan UV straling de
vorming van carbonylsulfide bevorderen. Dit is een vluchtige zwavelverbinding die in de
bovenste laag van zeewater met een hoog gehalte aan organische stof wordt gevormd.
In de stratosfeer werkt carbonylsufide, dat in de atmosfeer zeer persistent is, nevelvor-
ming in de hand. Dit kan als negatief terugkoppelingsmechanisme werken voor de hoe-
veelheid UV straling die het aardoppervlak bereikt.

Een positief effect is, dat UV straling de concentratie van xenobiotische stoffen, zo-
als pesticiden, kan verminderen. Enerzijds kan de absorptie van dergelijke stoffen aan
organometaalcomplexen verminderen, anderzijds kan de directe fotochemische afbraak
groter worden.

Voor geen van deze processen zijn dosis-effectrelaties bekend.
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Effecten op cellulair en individu-niveau

In dierlijke en plantaardige cellen kan UV straling direct of indirect veranderingen in het
DNA teweeg brengen. Hierdoor kunnen cellulaire processen worden verstoord. In
plantaardige cellen kan ook directe schade toegebracht worden aan het fotosysteem,
waardoor de fotosynthese wordt verminderd. Deze veranderingen in functies en struc-
turen van de cel kunnen resulteren in veranderingen in functies en structuren van
organismen.

In planten kan UV straling de vorming van UV-B-absorberende stoffen stimuleren.
Ook kan de produktie van verdedigingsstoffen tegen herbivoren verminderen waardoor
er veranderingen kunnen ontstaan in het vraatpatroon en daarmee in de samenstelling
van de plantenpopulatie. Door veranderingen van verbindingen in de celwanden kan ook
de vertering van plantaardig materiaal gewijzigd worden.

Over al deze processen zijn slechts incidentele gegevens bekend, te weinig voor het
opstellen van dosis-responsrelaties. In een enkel geval is een actiespectrum geconstru-
eerd. Het is momenteel niet mogelijk om een kwantitatieve relatie te leggen tussen be-
straling met UV en genoemde effecten.

Effecten op populatie-niveau

De gevoeligheid van organismen voor UV straling wordt in eerste instantie bepaald door
hun genetische samenstelling. Voor de reactie van een populatie is ook de genetische
variatie van belang. Binnen veel onderzochte plantensoorten zijn UV-gevoelige en UV-
resistente genotypen aanwezig, zodat populaties op een verhoging van de UV-dosis
kunnen reageren met verschuivingen van de dominantie van genotypen. 

De gevoeligheid van een populatie wordt ook bepaald door selectie ten gevolge van
blootstelling aan UV-licht in zowel het heden als het verleden. 

Voor de mate van natuurlijke blootstelling aan UV straling is de positie van de soort
in het ecosysteem van betekenis. Planten en dieren onder een gesloten kroondak van
een bos worden nauwelijks aan UV straling blootgesteld. Hetzelfde geldt voor organis-
men met een korte levenscyclus in het voorjaar of voor organismen die 's nachts actief
zijn. Ook in aquatische ecosystemen komen grote verschillen in blootstelling voor als ge-
volg van variaties in de doordringing van UV straling in het water en de diepte waarop
organismen zich bevinden. 
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Effecten op ecosysteem-niveau

Alleen met kennis van de positie van soorten of populaties in een ecosysteem en infor-
matie over hun dagelijkse of seizoensactiviteit, gecombineerd met gegevens over de ef-
fecten van UV straling, kan mogelijk een oordeel gegeven worden over de gevolgen
van een verhoogd niveau van UV straling op een ecosysteem. 

Sommige algen- en plantensoorten zijn veel gevoeliger voor UV straling dan andere.
Daardoor zouden soortverschuivingen kunnen optreden in levensgemeenschappen die
aan verhoogde UV straling worden blootgesteld. Hierboven is al gewezen op mogelijke
veranderingen in land-ecosystemen ten gevolge van veranderingen in het vraatpatroon
van herbivoren. Over deze zogenoemde indirecte effecten in ecosystemen is echter vrij-
wel niets bekend. Het is daarom niet mogelijk om een relatie tussen een verhoging van
de UV straling en veranderingen in ecosystemen te kwantificeren.

Consequenties van menselijk handelen

Door UV straling geïnduceerde schade aan terrestrische ecosystemen kan in de hand
worden gewerkt door socio-economische factoren die de omgang van de mens met de
natuur beïnvloeden. Zo kan de plantengroei die in de plaats komt van gekapte regen-
wouden minder aangepast zijn aan verhoogde UV straling dan de oorspronkelijke vege-
tatie, met als mogelijk gevolg indirecte schade voor het milieu zoals toenemende erosie.
Het is ook niet ondenkbaar dat gevoelige schakels in ecosystemen wegvallen als gevolg
van synergistische effecten tussen de werking van geloosde gifstoffen (bijvoorbeeld
PAKs) en een verhoogd niveau van UV straling.

Klimatologische omstandigheden

Overal op aarde bepaalt de bewolking mede de hoeveel UV straling die het aard- of
wateroppervlak bereikt. Veranderingen in de bewolkingsgraad hebben derhalve directe
gevolgen voor de hoeveelheid UV straling op leefmilieu.

Het is denkbaar, maar nog geenszins aangetoond, dat veranderingen in ecosyste-
men ten gevolge van een toename van de instraling van UV door middel van verande-
ringen in elementenkringlopen en de afgifte van bepaalde gassen aan de atmosfeer tot
gevolg hebben dat er veranderingen in het klimaat optreden. De commissie acht dit een
van de meest bedreigende scenario's. Ook hiervoor zijn echter te weinig gegevens be-
schikbaar om enigerlei vorm van kwantificering mogelijk te maken.
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Preventieve maatregelen

UV straling is een natuurlijke risicobron. De toename van UV straling als gevolg van
vermindering van de dikte van de ozonlaag vormt, zowel wat betreft de effecten op de
mens als die op (componenten uit) ecosystemen, een toegevoegd risico. Een van de
onderdelen van het milieubeleid van de overheid is het beperken van het toegevoegde
risico. Zij maakt hierbij gebruik van brongerichte en effectgerichte maatregelen. De
commissie doet een aantal voorstellen voor dergelijke maatregelen.

Maatregelen aan de bron

Brongerichte maatregelen kunnen in het geval van UV bestraling slechts bestaan uit het
terugdringen van de toename van de UV instraling die optreedt ten gevolge van de ver-
mindering van de dikte van de ozonlaag. De enige wijze waarop dit bewerkstelligd kan
worden is stopzetting van de emissie van stoffen die de ozonlaag aantasten. 

Beperking van de blootstelling

Voorlichting over de mogelijke gevaren van blootstelling aan UV straling kan effectief
zijn. Grote voorlichtingscampagnes in Australië over het risico met betrekking tot het
krijgen van huidkanker hebben bewerkstelligd dat men zich veel minder dan voorheen
blootstelt aan zonlicht.

Uit het oogpunt van het verminderen van risico's zou het het beste zijn als men zon-
nebaden geheel zou vermijden. Om de kans op het oplopen van nadelige effecten van
UV straling zo klein mogelijk te houden, is het van belang om verbranding te vermijden,
in het bijzonder bij kinderen. In de zomermaanden zou de zon tussen 11.00 en 15.00 uur
zoveel mogelijk vermeden moeten worden. Indien men toch in de buitenlucht wil zijn
(bijvoorbeeld voor sport of recreatie), dan moet geadviseerd worden zonnebrandcrèmes
te gebruiken. Echter, dergelijke middelen geven wel een goede bescherming tegen de
door UV straling veroorzaakte verbranding en ook bescherming tegen DNA-schade is
aangetoond, maar zij blijken niet altijd tegen immuunsuppressie door UV straling te be-
schermen en het is nog onduidelijk in hoeverre zij het ontstaan van huidkanker kunnen
voorkomen. Het is daarom ongewenst om zonnebrandcrèmes te gebruiken om veel lan-
ger in de zon te kunnen blijven dan zonder toepassing van deze middelen.

Alhoewel de invloed van de gevolgen van onderdrukking van het immuunsysteem door
UV straling nog niet ten volle bekend is, beveelt de commissie toch al aan om personen
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die tot de risicogroepen voor immuunsuppressie behoren te adviseren zich te onthouden
van overmatige blootstelling aan UV straling.

Door UV straling veroorzaakte traumatische oogaandoeningen zoals lasogen en
sneeuwblindheid, beide acute ontstekingen van het hoornvliesepitheel, zijn te voorkomen
door afdoende beschermende maatregelen te nemen: het dragen van een las- respectie-
velijk sneeuwbril. Bij deze laatste dient men er wel op te letten dat er ook aan de onder-
en zijkanten een goede afscherming is: een groot deel van de UV belasting in sneeuw-
gebieden is het gevolg van gereflecteerde UV straling (verse sneeuw reflecteert meer
dan 80% van de opvallende straling).

Ook voor het verminderen van de invloed van UV straling op de vorming van staar
of andere chronische oogafwijkingen is het aan te bevelen de ogen zo veel mogelijk te-
gen die straling af te schermen. De hoeveelheid directe straling kan al aanzienljk ver-
minderd worden door het dragen van een hoofddeksel met een rand of klep aan de
voorzijde. Een zonnebril kan ook effectief zijn, mits de glazen geen UV straling doorla-
ten. Doen ze dit wel, dan kan het dragen van zo'n bril averechts werken: doordat de
hoeveelheid zichtbaar licht wordt verminderd, zal de pupil zich verwijden en kan er juist
meer UV straling op de lens vallen. Zelfs een zonnebril die UV straling volledig blok-
keert, kan er echter niet voor zorgen dat de lens voor alle straling afgeschermd wordt.
Ten gevolge van reflectie kan ook vanaf de zij- en onderkant een aanzienlijke hoeveel-
heid UV straling het oog bereiken. Dit is vooral het geval bij verblijf in de nabijheid van
of op reflecterende oppervlakken als water en licht zand. In dergelijke gevallen is een
bril aan te bevelen die, net als een goede sneeuwbril, ook aan de onder- en zijkanten be-
scherming biedt.

De commissie verwacht, gezien de ervaringen in Australië, dat het met een goede voor-
lichting mogelijk is om een verandering in het gedrag van de bevolking te bewerkstelli-
gen. Daarmee zouden de effecten van een toename van de hoeveelheid UV straling als
gevolg van de vermindering van de ozonlaag op de mens meer dan gecompenseerd kun-
nen worden. 

Beantwoording van de vragen uit de adviesaanvraag

Vraag 1: Zijn er sedert het advies van 1986 nieuwe wetenschappelijke ontwikkelingen te melden die een

duidelijker verband leggen tussen blootstelling aan UV straling en effecten op het menselijk immuunsys-

teem? Zijn deze effecten zoals bijvoorbeeld immuuunsuppressie en de daarmee samenhangende toename

van bijvoorbeeld infecties, indien aantoonbaar, te vertalen naar dosis-effect relaties met als indicator ziekte

en/of sterfte? Welke getalsfactor kan men hanteren voor sterftekans en/of incidentie van ziekte als dergelijke

dosis-effect relaties te kwantificeren zijn?
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Uit dierproeven blijkt dat UV straling effecten heeft op het immuunsysteem. Deze kun-
nen resulteren in een vermindering van de afweer tegen infecties en van de weerstand
tegen de groei en ontwikkeling van tumoren. Effecten op immunologische parameters in
de mens zijn eveneens bekend.

Hoewel de immuunsystemen in mens en dier in grote lijnen vergelijkbaar zijn, is ex-
trapolatie van dierexperimentele gegevens naar de mens moeilijk. Daarom kunnen ef-
fecten die worden waargenomen in het proefdier gemakkelijk leiden tot een overschat-
ting, maar evengoed tot een onderschatting van de ernst van de effecten in de mens.
Dit geldt zowel voor infectieziekten als voor tumorgroei.

Het is aannemelijk dat een toenemende blootstelling aan UV straling als gevolg van
een vermindering van de dikte van de ozonlaag, via effecten op het immuunsysteem in-
vloed zal hebben op het voorkomen van infecties en wellicht ook op dat van tumoren.
De gegevens hierover zijn nog onvoldoende voor kwantitatieve schattingen van de kans
op het optreden van gezondheidseffecten.

Vraag 2: Er zijn vele modelberekeningen bekend die een verband leggen tussen een procentuele aantasting

van de ozonlaag en een zekere toename van de UV straling op leefnivo met als gevolg een toename van niet-

melanome huidkankerincidentie. Bestaan er nieuwe inzichten ten aanzien van de hoogte van de risicofactor

die een relatie legt tussen deze kankerincidentie en blootstelling aan UV straling? Eenzelfde vraag kan ge-

steld worden ten aanzien van de kwantitatieve relatie tussen sterfte aan huidkanker en incidentie van kanker

ten gevolge van blootstelling aan UV straling.

Er zijn sinds het Gezondheidsraadadvies uit 1986 meer gegevens beschikbaar gekomen
over de relatie tussen UV-bestraling en huidkanker. De onzekerheden waarmee de
schattingen gepaard gaan, zijn daardoor ten opzichte van 1986 verkleind.

Volgens de huidige schattingen resulteert één procent toename van de hoeveelheid
UV straling in een toename van het aantal plaveiselcelcarcinomen met 2,5% en van het
aantal basaalcelcarcinomen met 1,5%. Elk procent afname van de dikte van de ozon-
laag leidt tot een geschatte toename met 3,1 ± 0,9% voor plaveiselcelcarcinomen en 1,9
± 0,5% voor basaalcelcarcinomen.

Uit modelberekeningen blijkt dat de door ozonvermindering te verwachten verho-
ging van de incidentie van carcinomen (plaveisel- en basaalcelcarcinomen bijeen) zich
zelfs bij het gunstigste CFK-productiescenario nog tot 2040 voortzet, voor Nederland tot
circa 190 extra gevallen per miljoen inwoners per jaar. Als gevolg van de lange latentie-
periode bij het ontstaan van huidcarcinomen loopt de toename van de incidentie enige
tientallen jaren achter bij de toename van de hoeveelheid UV straling. Na 2040 kan de
toename van het aantal extra kankergevallen bij volledige naleving van het gunstigste
scenario langzaam verminderen.
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De commissie schat dat een blijvende vermindering van de hoeveelheid ozon in de
stratosfeer met tien procent, bij ongewijzigd gedrag, op termijn zou kunnen resulteren in
55 ± 20 extra gevallen van plaveiselcelcarcinoom per miljoen inwoners per jaar en 180
± 75 extra basaalcelcarcinomen per miljoen per jaar. Bij een bevolkingsgrootte van 15
miljoen komt dit neer op jaarlijks ongeveer 825 extra gevallen van plaveiselcelcarcinoom
en 2700 extra gevallen van basaalcelcarcinoom.

Voor carcinomen van de huid is de incidentie veel hoger dan de mortaliteit. De sterfte
aan plaveiselcelcarcinomen bedraagt circa 3% van de incidentie, voor basaalcelcarcino-
men is dit ongeveer 0,3%.

Uitgaande van deze waarden en de getallen genoemd voor de incidentie resulteert
een blijvende vermindering van de hoeveelheid ozon in de stratosfeer met tien procent in
een geschat aantal extra sterfgevallen ten gevolge van plaveiselcelcarcinomen van 1,7 ±
0,6 per miljoen per jaar en ten gevolge van basaalcelcarcinomen van 0,5 ± 0,2 per mil-
joen per jaar. Bij een bevolkingsgrootte van 15 miljoen komt dit neer op jaarlijks onge-
veer 25 extra sterfgevallen door plaveiselcelcarcinomen en 8 extra sterfgevallen door
basaalcelcarcinomen. Door de genoemde lange latentietijd zal dit vooral oudere mensen
betreffen.

Vraag 3: Tot voor kort was het niet duidelijk of melanomen ook (partieel) door UV straling veroorzaakt

danwel in hun ontwikkeling door UV straling gestimuleerd worden. Bestaat er momenteel, als gevolg van re-

cente wetenschappelijke onderzoeksresultaten, meer zekerheid over de relatie UV straling en de incidentie

van melanomen, met name over de mogelijke rol van UV straling als co-factor? Zijn dergelijke relaties al te

kwantificeren? Zijn er nieuwe ontwikkelingen te melden die van belang zijn voor de bepaling van de sterfte-

kans na het optreden van melanomen?

Voor melanomen is de relatie met blootstelling aan zonlicht veel minder eenduidig dan
voor carcinomen. Er zijn grote verschillen tussen de diverse typen melanomen en ook
het patroon van blootstelling lijkt van grote invloed te zijn. Voor superficieel spreidend
en nodulair melanoom wordt een hogere incidentie gevonden op huidgedeeltes die niet
regelmatig door zonlicht worden beschenen maar die, bijvoorbeeld tijdens vakanties, in
korte tijd een hoge dosis te verwerken krijgen. Op grond van deze waarnemingen is de
hypothese van de intermitterende blootstelling ontstaan, die ervan uitgaat dat voor deze
typen melanoom de doseringssnelheid van groter belang is dan de totale dosis. Voor len-
tigo maligna melanoom lijkt de totale dosis wel de belangrijkste factor te zijn. Daarnaast
zijn er ook aanwijzingen dat blootstelling aan zonlicht gedurende de vroege jeugd een re-
latief grotere invloed heeft op het ontstaan van bepaalde vormen van melanoom dan
blootstelling later in het leven.
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De commissie is van mening dat de hypothese dat blootstelling aan zonlicht tijdens
de jeugd van grote invloed is op het kans op het krijgen van melanomen beter gefun-
deerd is dan de hypothese van de intermitterende blootstelling.

Eén van de grootste problemen bij kwantificering is dat er voor melanomen bij de mens
geen bruikbare experimentele gegevens zijn over de golflengte-afhankelijkheid van de
tumorinductie. De commissie acht het daarom niet zinvol en verantwoord om berekenin-
gen te maken of voorspellingen te doen over de effecten van een toename van de hoe-
veelheid UV straling op de incidentie van melanomen of de sterfte ten gevolge van deze
tumoren.

Vraag 4: Zijn er voldoende aanwijzingen beschikbaar gekomen die duidelijk maken dat meer oogaandoenin-

gen dan voorheen werd aangenomen in relatie kunnen worden gebracht met blootstelling aan UV straling? Is

het mogelijk om op basis van nieuwe en bestaande kennis inzake geïnduceerde oogaandoeningen ten gevolge

van blootstelling aan UV straling te komen tot zogeheten risicogetallen?

Uit experimenteel onderzoek zijn er voldoende aanwijzingen dat UV straling vertroebe-
lingen van de lens kan veroorzaken die kunnen leiden tot staar (cataract). Uit epidemio-
logisch onderzoek blijkt dat er een positieve relatie is tussen het optreden van vertroebe-
lingen in de voorste lensschors, de buitenste laag van de lens, en blootstelling aan zon-
licht. Dit wordt beschouwd als een aanwijzing dat schorscataract gerelateerd is aan
blootstelling aan zonlicht. Voor posterieur subcapsulair cataract (dat zich in de schors
aan de achterzijde van de lens bevindt) zijn er aanwijzingen voor een zwakke positieve
relatie met blootstelling aan zonlicht gevonden, terwijl voor kerncataract (dat zich in het
centrale deel van de lens bevindt) een dergelijke relatie lijkt te ontbreken.

Het is waarschijnlijk dat de hogere prevalentie van staar in tropische gebieden sa-
menhangt met de vaak slechte voeding en slechte hygiënische omstandigheden. Deze
factoren worden soms als veel belangrijkere causale factoren dan blootstelling aan UV
straling naar voren gebracht.

Het is thans niet mogelijk om het relatieve belang van UV straling in het ontstaan
van cataract temidden van de andere factoren die daarbij mogelijk een rol kunnen spe-
len, te bepalen. De bijdrage van UV straling is sterk afhankelijk van allerlei externe fac-
toren, waaronder het gedrag. Het is ook niet mogelijk om het effect van een toename
van de UV-belasting door de afname van de dikte van de ozonlaag op de prevalentie
van staar te kwantificeren.

Vraag 5: In het verleden is onderzoek, dat betrekking had op effecten van UV straling, voornamelijk gericht

geweest op humane effecten. Steeds vaker worden vragen gesteld over mogelijke negatieve effecten van UV

straling op ecosystemen. Is de huidige wetenschappelijke kennis al zodanig ontwikkeld dat mogelijke
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negatieve effecten van UV straling op ecosystemen, bijvoorbeeld aquatische ecosystemen, te kwantificeren

zijn? Biedt de systematiek op het gebied van effecten op ecosystemen zoals die in de notitie "Omgaan met

risico's" (1989) gepresenteerd is houvast bij een dergelijke kwantificering?

De commissie heeft een onderscheid gemaakt tussen verschillende organisatie-niveaus:
abiotische structuren, cellen, individuen, populaties en ecosystemen.

Op alle niveaus zijn slechts incidentele gegevens bekend, te weinig voor het opstel-
len van dosis-reponsrelaties. In een enkel geval is een actiespectrum geconstrueerd.
Het is momenteel niet mogelijk om een kwantitatieve relatie te leggen tussen bestraling
met UV en de al bekende effecten.

Het is denkbaar, maar nog geenszins aangetoond dat veranderingen in ecosystemen
ten gevolge van een toename van de instraling van UV, door middel van veranderingen
in elementenkringlopen en de afgifte van bepaalde gassen aan de atmosfeer tot gevolg
hebben dat er veranderingen in het klimaat optreden. De commissie acht dit een van de
meest bedreigende scenario's, maar benadrukt dat er momenteel geen gegevens zijn die
wijzen op een naderende catastrofe. Eveneens zijn er te weinig gegevens beschikbaar
om enigerlei vorm van kwantificering mogelijk te maken.

Ten slotte: de systematiek voor het bepalen van risico's voor ecosystemen zoals be-
schreven in de nota 'Omgaan met risico's' acht de commissie niet toepasbaar op de ef-
fecten van UV straling. De belangrijkste reden hiervoor is dat UV straling, naast indivi-
duen en soorten, ook vele abiotische elementen van ecosystemen en verscheidene ele-
mentenkringlopen beïnvloedt.
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Summary, conclusions and
recommendations
of a report prepared by a Committee of the Health Council of the Netherlands:
UV radiation from sunlight. The Hague: Health Council of the Netherlands, 1994;
publication no. 1994/05.

Depletion of the ozone layer results in an increase in ultraviolet radiation reaching the
surface of the earth. UV radiation has a beneficial effect on the stimulation of the for-
mation of vitamin D by the body, but it also causes various adverse health effects.

The possibility that these adverse effects might increase motivated the Dutch Mi-
nister of Housing, Physical Planning and the Environment to ask the Health Council of
the Netherlands to identify these effects. The Minister wants to be informed about five
specific possible consequences of UV irradiation: a decrease in the functioning of the
immune system, an increase in the incidence of non-melanoma skin cancer and of mela-
nomas and an increase of the mortality associated with these tumors, the influence on
the development of eye disorders and the effects on ecosystems. The Minister also
asks to quantify the risk for each of these effects.

In the sections following a summary is presented of the information contained in the
report for each of the effects of UV radiation, as indicated by the Minister. Finally, his
specific questions are answered explicitely.

Effects on the immune system

There are more or less independent regulatory immune system pathways active in the
skin. The Langerhans cells located in the epidermis present antigen to T-lymphocytes.
This forms the first step of a primary immune response. Keratinocytes in the epidermis
can produce certain messenger compounds, the interleukins.
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Changes in the immune components in the skin may have systemic immune effects,
since there is continuous recirculation of lymphoid cells from the skin to the lymphoid
glands by lymph fluid and blood. Recirculating lymphocytes form the basis of immune
surveillance and, as such, are extremely important for the resistance against pathogenic
agents and tumor cells.

Immunosuppression by UV radiation

There are a number of parallel mechanisms resulting in immunosuppression by UV
radiation.

UV irradiation leads to a decrease in the number of Langerhans cells in the skin
and to a change in their antigen presentation. This causes a local decrease in resistance
that is intensified by the induction of T-lymphocytes with suppressor activity. There is
also a systemic influence, since the altered Langerhans cells migrate to the lymphoid
glands and can change the pattern of recirculation of the T-lymphocytes. UV radiation
also induces keratinocytes to produce various interleukins. These can influence the im-
mune system both locally and systemically.

UV radiation-induced immunosuppression might also be mediated by urocanic acid,
a substance formed in the epidermis. Trans-urocanic acid can be modified into the cis-
isomer by UV radiation. Cis-urocanic acid has been shown to suppress certain hyper-
sensitivity reactions in the mouse.

Finally, it has been demonstrated recently that UV-induced DNA damage can also
play a role in decreasing the immune response. However, the mechanism is not yet
clear.

Resistance against tumors

In the mouse, immunosuppression results in failure of the immune system to destroy
cells with antigenic properties (for instance, tumor cells). It seems likely that in humans
also the influence of UV radiation on the immune system reduces resistance against tu-
mors. The increased skin tumor incidence that is associated with exposure to sunlight
could be due in part to UV-induced immunosuppression.

There is an increased risk of skin tumors associated with exposure to UV radiation
in individuals that already have a suppressed immune system, for instance in patients
who have had an organ transplant.
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Resistance against infections

In general, it can be expected that a decreased function of the immune system will af-
fect the resistance against infections. This hypothesis is supported by studies on patients
suffering from infection with Mycobacterium leprae, the cause of leprosy. Exposure to
UV radiation might augment the existing immunosuppression in AIDS patients that are
infected with HIV. However, epidemiological studies in this field have not been
perfomed.

Exposure to UV radiation can lead to the activation of latent viruses. Activation of
virus replication has been found in HIV positive individuals. However, this is not neces-
sarily mediated by the immune system, it can also be a direct effect of UV radiation on
the virus.

Another possible effect of UV radiation may be a reduction in the efficiency of
vaccination, but there is no information available on this matter.

Protection against photo-immunological effects

Skin pigment does not offer protection against UV-induced immunosuppression. Also
most chemical sunscreens do not offer sufficient protection. The SPF, a factor that indi-
cates the degree of protection against sun burning, does not indicate protection against
immunosuppression.

Therapeutic application of UV radiation

In a few cases suppression of the immune system by UV radiation can be beneficial.
This is exploited in the treatment of certain skin diseases, for instance eczema and pso-
riasis vulgaris.

Effects on the skin

The skin is the organ which has the highest exposure to UV radiation. The cellular ef-
fects of UV radiation have therefore been investigated primarily in skin cells in vitro or
in vivo. These studies have demonstrated that UV radiation is capable of damaging
many molecules and structures in the cell, which may result in changes in cellular func-
tions. DNA damage can lead to the development of a tumor. Mutations on UV-sensi-
tive sites in oncogenes and tumor suppressor genes have been demonstrated in animal
and in human cells.
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The development of several types of skin tumors seems to be related to exposure to
UV radiation: melanomas, originating from the pigment-producing skin cells, the melano-
cytes, and carcinomas or non-melanoma skin cancers that originate from the keratino-
cytes, the horn-producing cells of the epidermis.

Non-melanoma skin cancers

The most prominent non-melanoma skin cancers are the basal cell carcinomas and the
squamous cell carcinomas. In animal experiments, a causal relationship with exposure
of the skin to UV radiation has only been demonstrated for the development of squa-
mous cell carcinomas. It has been near impossible to induce experimentally with UV ra-
diation the other type of skin tumor. For these tumors the presumed relationship to ex-
posure to UV radiation is based primarily on epidemiological data and the presence of
UV-related changes in the DNA of the tumorcells.

Relationship between exposure to sunlight and the incidence of non-melanoma
skin cancer

Squamous cell carcinomas and basal cell carcinomas occur almost exclusively on sunlit
parts of the skin, especially in the caucasian population. People extensively exposed to
UV radiation and with a skin that burns easily and hardly pigmentates are most at risk.

A number of factors can be identified that influence the risk of developing a carci-
noma. Studies on immigrants to Australia have shown that exposure during childhood
and adolescence (before age 20) constitutes a larger risk factor than exposure at later
ages. The reason for this is twofold. First, the time available for carcinogenesis is longer
with childhood exposure and for most people childhood exposure dominates the lifetime
exposure. Second, children are likely to have relatively more proliferating skin cells than
do adults. Since the mutagenic effect of UV radiation is considerably greater in dividing
than in resting cells, the risk of a cell contracting a mutation such that its proliferation is
disturbed is correspondingly greater.

It has already been mentioned that suppression of the immune system increases the
risk of skin cancer. Kidney transplant patients treated with immunosuppressive drugs
for the rest of their lives have an approximately 500 times higher risk for the develop-
ment of carcinomas. Exposure to sunlight before the age of 30 is also highly associated
with the development of carcinomas in these individuals.

An increased incidence of carcinomas has also been observed in other persons with
a suppressed immune system, for instance AIDS patients. The risk of metastases and
mortality is also greater in these people.
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Finally, (immuno)genetic factors possibly play a role in the development of carcino-
mas. It is important to examine whether such factors in general predispose for the de-
velopment of carcinomas.

The committee feels that the relation with accumulated sunlight exposure has been con-
vincingly demonstrated for squamous cell carcinoma. It is clear that there also is a rela-
tion between exposure to sunlight and the development of basal cell carcinoma, but this
relation is not as straight forward as that for squamous cell carcinoma. Judging from the
localizations of basal cell carcinomas on the body, most of these tumors (80 - 95%) are
induced by sunlight.

Dose-effect relationship for non-melanocytic skin cancer

Epidemiological and experimental studies have shown that the skin tumor incidence is a
power function of UV dose as well as of age. The values of the exponent for the UV
dose in humans, approximately 2.5 for squamous cell carcinomas and 1.5 for basal cell
carcinomas, indicate that the incidence is highly responsive to alterations in the UV do-
se. In practice this means that an increase in dose will lead to tumors becoming mani-
fest at an earlier age and to an increased number of tumors. 

The values of the exponent for the UV dose for squamous cell carcinomas in man
are lower than those for mice. This indicates that, in man, the induction of these tumors
is less dependent on the UV dose than it is in mice. The values of the age-dependence
exponent in man are comparable to those in mice.

The corresponding values for basal cell carcinomas are lower. Since the exponents
are probably proportional to the number of steps in the process of carcinogenesis that
are related to the UV dose and to age this might indicate that more steps are required
for the induction of a squamous cell carcinoma than a basal cell carcinoma.

Quantitative data on incidence and mortality are given in the answers to the questions of
the Minister.

Melanomas

The literature shows that for melanomas the relationship to sunlight exposure is much
less unambiguous than for carcinomas. There are large differences between the diffe-
rent types of melanomas and the exposure pattern also seems to have a significant
influence.

Some melanomas have a higher incidence in parts of the skin that are not regularly
exposed to sunlight but that had to deal with a large dose within a short period of time,
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for instance during a summer holiday. Based on these observations the intermittent ex-
posure hypothesis was conceived, which assumes that for these types of melanoma the
dose rate is of greater importance than the total dose. For other types of melanoma the
total dose does seem to be the most important factor. Also, there are indications that for
the induction of certain melanoma types exposure during childhood is of relatively grea-
ter importance than exposure later in life.

The principal types of melanoma are lentigo malignant melanoma, which almost ex-
clusively occurs on the face or the lower arms, especially in long-term exposed people;
superficially spreading melanoma, the most frequently diagnosed skin melanoma; nodu-
lar melanoma and acrolentiginous melanoma. The latter type is, by definition, localized
on the acra: the palms, the soles, under the nails and also on the lips. It is the most fre-
quently diagnosed type in coloured races.

Incidence and mortality

The incidence of skin melanomas has increased in the caucasian population by a factor
2 or 3 during the past 30 years, especially tumors on skin parts with a low sunlight expo-
sure. No increase was observed during this period in the coloured population. The latter
already has a significantly lower melanoma incidence. Skin pigmentation therefore
seems to protect against melanoma induction.

The incidence data for the Netherlands seem to indicate a doubling in melanoma in-
cidence between the years 1975 and 1983, but interpretation of these data is complica-
ted by incomplete recording. It is clear, however, that the incidence of melanomas in the
Netherlands is relatively high: approximately 130 cases per million persons per year.

Mortality from melanomas has also increased. In general, this increase is less than
the increase in incidence. Improved diagnostic procedures that result in earlier detection
may be the reason. In the Netherlands mortality quadrupled between 1950 and 1988. A
possibly gradually improving registration of melanoma as a cause of death may have
contributed to this increase. Registered mortality due to melanomas was relatively low
in 1950 (approximately 4 per million per year), but in 1988 it matched that in other indus-
trialized countries (approximately 16 per million per year).

Etiological factors

When epidemiological data are used to determine etiological factors it should be kept in
mind that the different types of melanoma probably develop differently. It is therefore
important to stratify the incidence data for the different clinical types of melanoma.

On the basis of epidemiological data lentigo malignant melanoma seems to be rela-
ted to cumulative sunlight exposure, and superficial spreading melanoma and nodular
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melanoma to short excessive exposure. In some studies it might have been possible that
exposure to sunlight was better remembered by patients than by controls (recall bias).

There is also a difference in incidence of melanomas in Australia between the origi-
nal caucasian population and immigrants. The relative risk of developing superficial
spreading melanoma is significantly higher for those who moved to Australia before the
age of 15 years compared to those who moved later in life.

The committee thinks that the hypothesis that childhood exposure has a major influence
on the development of melanoma is based on more solid grounds than the hypothesis of
intermittent exposure. The latter strongly depends on the recollection of the interviewed
on exposures in the past. This is not the case in the immigrant studies.

Other melanoma risk factors

Other factors than sunlight exposure also play a role in de development of melanoma.
One of the most important of these is a genetic defect: the FAMMM (familiar atypical
multiple mole melanoma) syndrome. Patients with this defect usually have a large num-
ber of moles and (also as a result of this) a highly increased risk for melanomas. The
gene responsible for the FAMMM syndrom, probably a tumor suppressor gene, has re-
cently been localized. Subsequent isolation may lead to a breakthrough regarding the de-
velopment of melanoma.

The effect of UV radiation on pigment metabolism may also be important in me-
lanogenesis. The balance between the two different types of melanin, pheomelanin and
eumelanin is decisive. Those people with relatively high levels of pheomelanin and low
levels of eumelanin, such as fair-skinned persons, are at an increased risk of melano-
mas. Pheomelanin can be damaging once it is activated by UV radiation. The exact me-
chanism involved is still unknown.

In the answers to the questions of the Minister the committee indicates why it feels that
it is not possible to calculate the risk for contracting a melanoma as a result of exposure
to UV radiation.

Effects on the eyes

The two lesions of the eyes that threaten vision and that are possibly related to damage
caused by UV radiation are senile cataract and senile macular degeneration. These ter-
mes indicate that the lesions primarily are associated with advancing age. The reason
might be an endogeneous ageing process or there may be a relation with long-term ef-
fects of toxic factors, for instance UV radiation.
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Considering the effects of UV radiation on the eyes the committee only refers indi-
rectly to traumatic damage like welders' eyes and snow blindness, because the develop-
ment of these lesions is primarily related to behaviour.

Lesions of the retina and cornea

Senile macular degeneration is the most important cause of blindness worldwide and is
not yet treatable. The prevalence of this lesion strongly increases with age: from 4% to
12% between the seventh and eighth decade of life to 30% in the ninth decade. There
are virtually no reasons to assume that UV radiation plays an important role in its etio-
logy. No or almost no UV radiation reaches the retina in adults. Up to the age of about
20, some lesions are found, but these are only traumatic retinal lesions.

The two most frequently occurring corneal lesions are pterygium and pinguecula.
There are almost no data concerning the prevalence of these lesions. It is clear, howe-
ver, that their prevalence is significantly less than that of senile cataract and macular
degeneration. Exposure to UV radiation is considered to be a causal factor, but the
committee feels that there are few arguments indicating that it is an important factor.
The influence of wind and salt (at sea), and dryness and sand (in desert areas) could
also play a role in the development of these lesions.

Lesions of the lens

Lenticular lesions are more frequent than retinal ones. Therefore it is assumed that
changes in the lens are the most important cause of decline of vision during aging.

Cataract is the most frequently occurring eye disease. The increase in its prevalen-
ce occurs at a much lower age than in the case of macular degeneration. Approximate-
ly 16% of the population of the Netherlands over age 50 suffers from senile cataract.
At high ages (75 - 80 years) this can increase up to about 46%.

Without treatment, cataract inevitably leads to blindness. Effective treatment is pos-
sible by surgical removal of the diseased lens and implantation of a new (artificial) lens.

UV radiation as a cause of cataract

When assessing the data on the relation between exposure to sunlight or UV radiation
and the development of cataract, the committee faced two 'schools of thought' in the
scientific community. Supporters of the first think that UV is an important cause of ca-
taract. Supporters of the second feel that this is not the case, but that other factors such
as the nutritional situation and hygienic circumstances are crucial. At the suggestion of
the committee the Health Council of the Netherlands organized an international

36 UV straling uit zonlicht



workshop where 14 experts, experimentalists, clinicians and epidemiologists, representa-
tives of both 'schools', debated this subject. The workshop, entitled: 'The UV Scenario
for Senile Cataract: Fact or Fiction ?' was held in Rotterdam, January 31st and Februari
1st, 1994. The data presented and the discussions held have supported the committee in
drawing her conclusions about the relationship between exposure to sunlight and the de-
velopment of cataract.

Experimental studies unquestionably demonstrate that UV radiation can have a direct
effect on the lens and can induce lesions in the lens cortex and nucleus.

The epidemiological studies into the relation between lenticular lesions and exposure
to sunlight are not always unequivocal. It is often difficult to determine consistence bet-
ween the different studies, especially since the definitions used for cataract may differ.

The study that best complies with the criteria for sound epidemiological research
shows that there is a positive relation between the occurrence of opacities in the anteri-
or cortex (the outer layer of the lens) and sunlight exposure. This is considered as an in-
dication that also cortical cataract is related to exposure to sunlight. Indications have
been found for a weakly positive relation for posterior subcapsular cataract (located in
the posterior cortex of the lens), while for nuclear cataract (located in the central part
of the lens) such a relation seems to be completely absent.

By themselves, other studies do not offer firm indications for a relation between ex-
posure to sunlight and the development of any form of cataract, some because they we-
re restricted in size, others as a result of a sometimes inevitably suboptimal design, but
they can be considered as support for the above mentioned studies.

Summarizing conclusions as well as some remarks on quantification are given in the
answer to the specific question of the Minister.

Effects on ecosystems

The committee has made an inventory of available knowledge concerning the effects of
UV radiation on ecosystems. It has made a distinction between different levels of
organization.

Effects on abiotic structures

UV radiation can cause the break-down or alteration of the availablilty of water-dissol-
ved substances that are important for growth and functioning of cells, for instance vita-
min B12, amino acids and trace elements, e.g. iron. UV radiation can also promote the
formation of carbonylsulfide, a volatile sulphuric compound that is formed in the top
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layer of sea-water with a high content of organic matter. In the stratosphere carbo-
nylsulfide, which is very persistent in the atmosphere, induces the formation of haze.
This can function as a negative feed-back mechanism for the amount of UV radiation
reaching the earth's surface.

A positive effect is that also the concentration of xenobiotic compounds, e.g. pesti-
cides can be reduced by UV radiation. On the one hand the absorption of such com-
pounds to organo-metal complexes can be reduced, on the other hand the direct pho-
tochemical breakdown can be increased.

No dose-effect relation data are available for any of these processes.

Effects at the level of the cell and individual

In animal and plant cells UV radiation can directly or indirectly cause alterations in
DNA. This may result in the disturbance of cellular processes. In plant cells also direct
damage can be inflicted on the photosystem, which reduces photosynthesis. These alte-
rations in functions and structures of the cell can result in changes in functions and
structures of organisms.

In plants UV radiation can stimulate the formation of UV-B-absorbing compounds.
It can also reduce the production of compounds that act as defense against herbivores.
This can alter the herbivores' feeding pattern and, as a result, the composition of the
plant population. Changes in the molecules in the cell walls can also change the digesti-
on of plant material.

Only incidental data are available on these processes, insufficient to determine
dose-response relations. In some cases an action spectrum has been constructed. At
this time it is not possible to determine a quantitative relation between UV irradiation
and the effects mentioned.

Effects at the level of the population

The sensitivity of organisms is determined first by their genetic composition. In the re-
action of a population the genetic variation also matters. Many plant species investiga-
ted contain UV-sensitive and UV-resistant genotypes. Therefore populations can react
to an increase in the UV dose by shifts in the dominance of genotypes.

The sensitivity of a population is further determined by both present and past selec-
tion resulting from exposure to UV radiation.

The position of the species in the ecosystem is of importance for the extent of the
natural exposure to UV radiation. Plants and animals living under the closed crown roof
of a forest are hardly exposed to UV radiation. The same holds for organisms with a
short lifecycle in spring or for nocturnal organisms. In aquatic systems there also are
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large differences in exposure as a result of variations in the penetration of UV radiation
in water and of the depth at which organisms live.

Effects at the level of the ecosystem

Only when the position of the species or populations in an ecosystem is known and in-
formation is available about their daily or seasonal activity and of the effects of UV ra-
diation, it might be possible to describe the consequences of an increase of the level of
UV radiation for ecosystems.

Some algae and plant species are particularly sensitive to UV radiation. Therefore,
shifts in species composition might occur in ecosystems that are exposed to increased
UV radiation. The possible changes in terrestrial ecosystems resulting form alterations
in the feeding pattern of plant-eaters have already been indicated. Hardly anything is
known about these 'indirect' effects on ecosystems. Therefore it is not possible to quan-
tify a relation between an increase in UV radiation level and changes in ecosystems.

Consequences of human behaviour

Socio-economic factors influencing the way man interacts with nature may promote
UV-induced damage to terrestrial ecosystems. The vegetation replacing cut-down rain-
forests might be less adapted to increased UV radiation than the original one, possibly
leading to indirect environmental damage, such as increased erosion. It is also possible
that sensitive links in ecosystems disappear as a result of synergistic effects between
discharged toxic chemicals (for instance PACs) and increased levels of UV radiation.

Climatological circumstances

Cloud cover is one of the factors that determines the amount of UV radiation reaching
the earth's surface anywhere on earth. Changes in cloud cover therefore have direct
consequences for the amount of UV radiation in the biosphere.

It is conceivable, but far from demonstrated, that changes in ecosystems resulting
from an increase in UV level may lead to changes in the world climate through altera-
tions in cycles of natural elements and in the discharge of certain (greenhouse) gases
into the atmosphere. The committee thinks that this is one of the most threatening sce-
narios. However, also in this case there are insufficient data to allow any quantification.
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Preventive measures

UV radiation constitutes a natural risk. The effects to man as well as to (components
of) ecosystems of an increase in UV exposure resulting from ozone depletion constitute
added risks. One of the items of the environmental policy of the government is to redu-
ce added risks. In order to accomplish this, the government uses measures aimed at
both the source and the effect. The committee offers several suggestions for such
measures.

Source-directed measures

In the case of UV irradiation measures aimed at the source can only be directed at re-
ducing the extra amount of UV irradiation resulting from depletion of the ozone layer.
The only way this can be accomplished is to stop the emission of substances depleting
the ozone layer.

Reduction of exposure

Informing the public about the dangers of exposure to UV radiation can be effective.
Major campaigns in Australia informing about the risks of developing skin cancer have
resulted in a general reduction of exposure of the public to sunlight.

From the point of view of reducing risks it would be best to avoid sun-bathing com-
pletely. In order to minimize the chance for harmful effects of UV radiation it is impor-
tant to avoid sunburn, especially in children. During the summer months one should stay
away from direct sunlight between 11.00 and 15.00.  When engaging in outdoor activi-
ties (sports, recreation) after all, it should be advised to use sunscreens. Although sun-
screens protect against sunburn adequately, and some protection against UV-induced
DNA damage has also been found, they do not always offer protection against UV-in-
duced immunosuppression and it is uncertain whether they can prevent the development
of skin cancer. Therefore, it is not advisable to use sunscreens to be able to stay much
longer in the sunlight than without this protection.

The consequences of UV-induced immunosuppression are not yet fully known. Ne-
vertheless, the committee would like to recommend already that those people who are
at risk for immunosuppression refrain from excessive exposure to sunlight.

Welders' eyes and snow blindness, the traumatic eye lesions caused by UV radiation,
can be prevented by taking sufficient protective measures: wearing welding goggles or
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snow glasses, respectively. Snow glasses should have shielding on the bottom and sides
as well, since a major portion of UV exposure in snow-covered areas results from re-
flected UV radiation (fresh snow can reflect more than 80% of incident radiation).

Also in order to reduce the influence of UV radiation on the development of cata-
ract or any other chronic eye disorder it should be recommended to protect the eyes as
much as possible from UV radiation. The amount of direct radiation can be reduced sig-
nificantly by wearing a hat with a brim or a cap. Sunglasses can also be effective if
they do not transmit UV radiation. If they do, wearing such glasses may have an adver-
se effect: the reduction of the amount of visible light will cause the pupil to dilate and
hence more UV radiation can reach the lens. Even sunglasses that block all UV still
cannot fully protect the lens. Significant amounts of UV radiation can reach the eye
from the bottom and sides as a result of reflection. This is especially the case near or at
reflecting surfaces like water and light sand. In such cases it is recommended to wear
sunglasses that also offer shielding at the bottom and sides, just like proper snow
glasses.

In view of the experiences in Australia, the committee expects that provision of adequa-
te information to the public should be able to accomplish a change in behaviour. In that
way the effects on humans of an increase in the amount of UV radiation resulting from
depletion of the ozone layer might be more than compensated.

Answers to the questions of the Minister

Question 1: Are there new scientific developments after the 1986 advisory report that more clearly relate

exposure to UV radiation and effects on the human immune system? Is it possible to translate such effects,

for instance immunosuppression and the related increase in for instance infections, if they can be demon-

strated, into dose-effect relations for diseases or mortality? If such dose-effect relations can be quantified,

what is the chance for mortality and/or incidence of disease?

Animal experiments show that UV radiation has effects on the immune system. These
effects may result in a reduction of the defense against infections and against the
growth and development of tumors. Effects on immunological parameters in man are
also known.

Although the immune systems in man and animal are grossly comparable, extrapo-
lation of experimental data to humans is difficult. Therefore it is possible that effects
that have been obsverved in animals can lead to overestimation, as well as underestima-
tion of the seriousness of effects in humans. This is true for infectious diseases as well
as the growth of tumors.
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An increased exposure to UV radiation resulting from depletion of the ozone layer
is likely to influence the prevalence of infections and possibly also of tumors, through ef-
fects on the immune system. The available data are still insufficient to make quantitative
estimates of the risk of health effects.

Question 2: Many model calculations make a connection between depletion of the ozone layer and a certain

increase in UV radiation in the biosphere, resulting in an increase in the incidence of non-melanoma skin

cancer. Have new views been developed of the value of the risk factor that relates this cancer incidence and

exposure to UV radiation? The same question can be asked with respect to the quantitative relation bet-

ween mortality resulting from skin cancer and the incidence of cancer resulting from exposure to UV

radiation.

Since the report of the Health Council of the Netherlands was issued in 1986 more data
have become available on the relation between UV irradiation and skin cancer. This has
resulted in a reduction of the uncertainties connected to the estimates.

According to the present estimates one percent increase in the amount of UV radi-
ation leads to a 2.5% increase in squamous cell carcinoma incidence and 1.5% for basal
cell carcinomas. Each percent ozone layer depletion leads to an estimated increase in
the incidence of squamous cell carcinomas by 3.1 ± 0.9%, and of basal cell carcinomas
by 1.9 ± 0.5%.

Based on model calculations, the increase in the incidence of carcinomas expected
as a result of ozone layer depletion will, even with the most favourable CFC production
scenario, continue to increase up to the year 2040. For the Netherlands, about 190 addi-
tional tumors (squamous and basal cell carcinomas together) per million per year are
expected at that time. As a result of the long latency period for the induction of skin
carcinomas, the increase in tumor incidence lags several decades behind the increase in
the amount of UV radiation. After 2040 the increase in incidence increase may slowly
subside.

The committee estimates that a sustained 10% decrease of stratospheric ozone
could in term result in 55 ± 20 additional cases of squamous cell carcinoma per million
people per year and in 180 ± 75 additional cases of basal cell carcinoma per million per
year, assuming that behaviour is not changed. For the Netherlands, assuming a popula-
tion size of 15 million, that amounts to approximately 825 additional cases of squamous
cell carcinoma and 2700 additional cases of basal cell carcinoma per year.

For skin carcinomas, incidence is much greater than mortality. Squamous cell carcino-
ma mortality is approximately 3% of the incidence, for basal cell carcinoma it is ap-
proximately 0.3%.
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Using these values and the above mentioned numbers for the incidence, a sustained
10% reduction of stratospheric ozone will in term result in an estimated number of addi-
tional deaths resulting from squamous cell carcinoma of 1.7 ± 0.6 per million per year
and from basal cell carcinoma of 0.5 ± 0.2 per million per year. For The Netherlands,
assuming a population size of 15 million, that amounts to approximately 25 additional de-
aths resulting from squamous cell carcinomas and 8 additional deaths resulting from ba-
sal cell carcinomas. As a result of the mentioned long latency period, this will primarily
concern older people.

Question 3: Until recently it was not clear whether UV radiation may also (partly) be resposible for the in-

duction or stimulation of the development of melanomas. Is there at this time, based on recent scientific de-

velopments, more certainty about the relation between UV radiation and the melanoma incidence, especial-

ly about the possible role of UV radiation as a co-factor? Can such relations be quantified? Are there any

new developments that are important with respect to the determination of the mortality risk associated

with melanomas?

The relation with exposure to sunlight is significantly less clear for the development of
melanomas than for carcinomas. Large differences exist between the different types of
melanoma and also the pattern of exposure seems to be highly important. The incidence
of superficial spreading and nodular melanomas is increased in parts of the skin that are
not regularly exposed to sunlight, but that have to deal with a large dose within a short
period of time, for instance during summer holidays. These observations led to the deve-
lopment of the hypothesis of intermittent exposure, which assumes that for these types
of tumors the dose rate is more important than the total dose. The total dose seems to
be the most important factor for lentigo maligna melanoma. There are also indications
that exposure during early childhood is of relatively greater importance for the develop-
ment of certain melanoma types than exposure later in life.

The committee feels that the hypothesis that sunlight exposure during childhood has
a major influence on melanoma risk is based on more solid grounds than the intermittent
exposure hypothesis.

One of the major problems in quantifying the melanoma risk is that no adequate experi-
mental data are available on the wavelength dependence of tumor induction in humans.

Therefore the committee feels it is not advisable or wise to perform calculations or
make predictions about the effects of an increase in the amount of UV radiation on the
incidence of melanomas or the mortality associated with these tumors.
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Question 4: Have sufficient indications become available that show that more eye disorders than previ-

ously assumed can be related to exposure to UV radiation? Is it possble to give so-called risk numbers ba-

sed on existing and new data on UV exposure-induced eye diseases?

Experimental studies sufficiently clearly indicate that UV radiation can cause lens opa-
cities that may lead to cataract. Epidemiological studies show a positive relation
between exposure to sunlight and the prevalence of opacities in the anterior cortex (the
outer layer of the lens). This is considered to be an indication that cortical cataract is re-
lated to sunlight exposure. Other data indicate a weakly positive relation between expo-
sure to sunlight and the development of posterior subcapsular cataract (located in the
posterior cortex of the lens). No relation seems to be present for nuclear cataract (loca-
ted in the central part of the lens).

The high prevalence of cataract in tropical areas is likely related to the often poor
nutrition and poor hygienic circumstances. These factors are sometimes mentioned as
much more important causal factors than exposure to UV radiation.

At present it is not possible to determine the importance of UV radiation in the de-
velopment of cataract relative to that of other factors that possibly play a role. The con-
tribution of UV radiation strongly depends on different external factors, like behaviour.
Neither is it possible to quantify the effect of an increase in UV radiation resulting from
ozone layer depletion on the prevalence of cataract.

Question 5: In the past, research related to the effects of UV radiation has been primarily aimed at effects

in humans. Increasingly, questions are asked about the possible negative effects of UV radiation on ecosys-

tems. Has scientific knowledge already been developed in such a way that possible negative effects on eco-

systems, for instance aquatic ecosystems, can be quantified? Does the system on handling effects in eco-

systems, that has been presented in the publication "Dealing with risks" offer any help in performing such

quantifications?

The committee has made an inventory of the knowledge available concerning the influ-
ence of UV radiation on ecosystems. It has made a distinction between different levels
of organization: abiotic structures, cells, individuals, populations and ecosystems.

At every level, only incidental data are available, insufficient to determine dose-ef-
fect relations. In one or two cases an action spectrum has been constructed. It is not
possible at the present time to quantify any relation between UV irradiation and the
known effects.

It is conceivable, but far from demonstrated, that changes in ecosystems resulting
from increased UV irradiation may lead to changes in the world climate through altera-
tions in cycles of natural elements and in the discharge of certain (greenhouse) gases to
the atmosphere. The committee thinks that this is one of the most threatening scenarios,
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but at the same time stresses that there are no indications at this time that a catastrophy
is at hand. No data are available to allow any form of quantification.

Finally, the committee feels that the system for determining the risks for ecosys-
tems as described in the publication 'Dealing with risks' cannot be applied to the effects
of UV radiation. The main reason is that UV radiation not only has an influence on indi-
viduals and species, but also on abiotic elements of ecosystems and on several element-
cycles.
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1 Hoofdstuk

Inleiding

1.1 Aanleiding tot de adviesaanvraag

De industriële ontwikkeling in de afgelopen eeuw heeft geleid tot grote economische
vooruitgang en welvaart voor grote gedeelten van de wereldbevolking. Aan de andere
kant heeft de met de industriële processen gepaard gaande uitstoot van allerhande stof-
fen in lucht, bodem en water geleid tot soms aanzienlijke problemen voor het milieu.
Aanvankelijk waren deze negatieve gevolgen van de toenemende welvaart lokaal en re-
gionaal. Sommige milieuproblemen echter hebben wereldwijde proporties aangenomen,
waardoor ook mondiale veranderingen in het klimaat tot de reële mogelijkheden beho-
ren. In de afgelopen jaren hebben op regionale en lokale schaal tal van maatregelen en
regelgeving geleid tot verbetering van de milieukwaliteit. De aanpak van de mondiale
problemen stuit echter op grote moeilijkheden. Een van de belangrijkste problemen op
wereldschaal is de afbraak van de stratosferische ozonlaag, die de aarde beschermt te-
gen schadelijke ultraviolette (UV) straling van de zon. Onderzoek heeft aangetoond dat
de vermindering van de hoeveelheid ozon in de stratosfeer mede is veroorzaakt door
menselijk handelen.

In de jaren vijftig zijn diverse chloorfluorkoolwaterstoffen (CFKs) ontwikkeld, onder
meer voor gebruik als koelvloeistof in koelkasten en airconditioners en als inert drijfgas
in spuitbussen. Deze CFKs zijn op grote schaal in de atmosfeer terecht gekomen en
dringen geleidelijk door tot de stratosfeer. In 1974 is aangetoond dat daar de CFK-mole-
culen worden afgebroken door energierijke UV straling en dat de vrijgekomen chloora-
tomen vervolgens als katalysator werken voor de afbraak van ozonmoleculen. Het
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gevolg hiervan is de dreiging van een toename van de hoeveelheid UV straling in het
zonlicht die het aardoppervlak bereikt. Deze toename van het UV is voornamelijk gele-
gen in het golflengtegebied dat de meeste biologische effecten veroorzaakt en is derhal-
ve een potentieel gevaar voor de gezondheid van mens en milieu. Als reactie op deze
ontdekking zijn door veel landen beperkingen opgelegd aan de toepassing en het gebruik
van CFKs. Ook door de Nederlandse overheid zijn beperkende maatregelen genomen,
in het bijzonder voor de toepassing van CFKs in spuitbussen. Ondanks deze acties ko-
men er echter nog steeds grote hoeveelheden van deze stoffen in de atmosfeer. 

In 1984 is door Engelse onderzoekers gemeld dat zich jaarlijks in het (zuidelijke)
voorjaar boven Antarctica een aanzienlijke vermindering van de dikte van de stratosferi-
sche ozonlaag voordoet. Als gevolg daarvan bereikt een verhoogde hoeveelheid UV
straling het aardoppervlak. Sinds die eerste waarnemingen is uit voortdurende observa-
ties gebleken dat dit zogenoemde 'ozongat' zich nog steeds uitbreidt. Ook in andere jaar-
getijden en op andere breedtegraden is in de afgelopen jaren een, zij het geringere, ver-
mindering van de dikte van de ozonlaag aangetoond. Daarnaast werd bekend dat CFKs
niet de enige verbindingen zijn die een dergelijk effect op de ozonlaag hebben. Ook van
bijvoorbeeld halonen, toegepast in brandblusapparaten, zijn genoemde effecten
aangetoond.

Het waarnemen van een reële vermindering van de dikte van de ozonlaag heeft ge-
leid tot internationaal overleg om de uitstoot van ozon-afbrekende stoffen te reduceren.
In 1985 is een internationaal verdrag afgesloten, de Vienna Convention for the Protec-
tion of the Ozone Layer. Op daarop volgende bijeenkomsten in Montreal, Londen en
Kopenhagen zijn steeds verdergaande maatregelen afgesproken ter beperking van de
produktie en het gebruik van stoffen die de ozonlaag aantasten. Het beleid van de ne-
derlandse overheid gaat soms zelfs nog verder dan bovengenoemde maatregelen
(TK92a, TK92b, TK93). Maar ook al zouden de meest rigoureuze maatregelen geno-
men worden, namelijk onmiddellijke stopzetting van de produktie en van het gebruik van
deze stoffen, dan nog zal er tot ver in de volgende eeuw een voortdurende aanvoer naar
de ozonlaag plaatsvinden. De verwachting is daarom, dat de komende tien jaar de af-
braak van de ozonlaag nog zal voortschrijden. Hierdoor zal de kans op een toename van
de hoeveelheid schadelijke UV straling die het aardoppervlak bereikt, ook reëel blijven.
Overigens zijn er grote regionale verschillen in de 'natuurlijke' UV-belasting en in de
mogelijke toename daarvan.

UV straling heeft een gunstig effect op de vorming van vitamine D in de huid
(GR86). Blootstelling van de huid van het hoofd en de handen gedurende 15 minuten
aan de middagzon volstaat hiervoor. Daarnaast is er op verschillende manieren een na-
delige invloed op de gezondheid. UV straling kan 'verbranding' van de huid en de ont-
wikkeling van bepaalde vormen van huidkanker veroorzaken. Verder kan UV straling
het afweersysteem nadelig beïnvloeden en schade aan het oog veroorzaken. Ook voor

48 UV straling uit zonlicht



planten en dieren kan UV straling schadelijk zijn. Een verhoging van de hoeveelheid UV
straling kan de natuurlijke balans in zowel terrestrische als aquatische ecosystemen ver-
storen, hetgeen indirect weer een effect kan hebben op de gezondheid en het welzijn
van de mens.

Diverse instanties hebben hun bezorgdheid over de gevolgen van vermindering van
de ozonlaag vastgelegd in rapporten en aanbevelingen voor maatregelen. Zo heeft een
commissie van het United Nations Environmental Programme (UNEP) in 1989 een rap-
port over dit vraagstuk uitgebracht (UNEP89). In een vervolg-rapport concludeerde de
UNEP dat er verdergaande maatregelen nodig zijn om althans op langere termijn een
herstel van de ozonlaag mogelijk te maken (UNEP91). De dreiging van een toename
van de UV straling is nog onverkort aanwezig. Tegelijkertijd raken steeds meer schade-
lijke gevolgen van UV bestraling bekend.

De mogelijke toename van de negatieve effecten op de gezondheid van mens, plant
en dier heeft de minister van VROM ertoe gebracht de Gezondheidsraad te vragen de-
ze effecten in kaart te brengen en om te trachten ze te kwantificeren. Eén van de be-
leidslijnen van het ministerie is gericht op beperking van de risico's die voor de Neder-
landse bevolking en voor ecosystemen voortvloeien uit blootstelling aan verschillende
milieufactoren, zoals stoffen en straling. Kwantificering van de risico's van blootstelling
aan UV straling kan hieraan een bijdrage leveren. In dit advies tracht een voor dit doel
ingestelde commissie van de Gezondheidsraad aan te geven in hoeverre een verhoging
van de 'natuurlijke' hoeveelheid UV straling van invloed is op het optreden van negatie-
ve effecten en in hoeverre dit uitgedrukt kan worden in een risicogetal.

1.2 De risicobenadering in het milieubeleid

De overheid heeft in het Nationaal Milieubeleidsplan als uitgangspunt voor haar milieu-
beleid gekozen voor het streven naar een duurzame ontwikkeling. Eén van de eisen die
daarbij gesteld worden, is het voorkomen van nadelige effecten voor mensen, dieren en
planten, milieufuncties en goederen. In de nota 'Omgaan met risico's' heeft de overheid
aangegeven wat verstaan wordt onder nadelige effecten en welke benadering zij han-
teert om deze effecten te beperken of te voorkomen (TK89). In de zogenoemde bron-
gerichte benadering wordt gestreefd naar het verminderen van de emissie van schadelij-
ke agentia, terwijl bij de effectgerichte benadering beheersing en beperking van de door
menselijk handelen veroorzaakte negatieve effecten op het milieu het doel is. Kwantifi-
cering van de risico's van (bronnen van) agentia is hierbij een hulpmiddel. Voor de mens
geldt dat de bescherming van het individu het uitgangspunt is. Hierbij wordt het individu-
ele risico als criterium gehanteerd. Voor planten en dieren is de populatie en voor eco-
systemen het systeem als zodanig de te beschermen eenheid. In vergelijking met stoffen
is straling een bijzonder agens, omdat hiervan vaak een relatief hoog natuurlijk
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achtergrondniveau aanwezig is. Dit geldt ook voor ultraviolette straling: zelfs al zou de
ozonlaag volkomen onaangetast zijn, dan nog bereikt een aanzienlijke hoeveelheid UV
straling het aardoppervlak.

Voor wat betreft UV straling gaat de interesse van de overheid gaat uit naar de
hoeveelheid straling die, als gevolg van de door menselijke activiteiten veroorzaakte ver-
mindering van de dikte van de ozonlaag, extra het aardoppervlak bereikt. Het milieube-
leid richt zich op het beperken van het aan het 'natuurlijke' risico toegevoegde risico
(TK89).

Voor de mens is de grenswaarde voor het individueel risico op overlijden ten gevol-
ge van, bijvoorbeeld, verhoging van de hoeveelheid ioniserende straling boven het ach-
tergrondniveau, gesteld op 10-6 per jaar. Dit is het 'maximaal toelaatbaar risico' (MTR).
Voor ecosystemen ligt het risicobeleid op een ander niveau, namelijk dat van soorten en
systemen. Voor stoffen met een drempelwaarde is het MTR voor ecosystemen vastge-
legd op het niveau waarbij aan alle soorten binnen een ecosysteem bescherming wordt
geboden. Bij de berekening van dit niveau wordt een beschermingsniveau van 95% van
de soorten als grenswaarde gehanteerd. Alhoewel dit in principe wel mogelijk is, zijn de-
ze grenzen nog niet van toepassing verklaard op UV straling.

1.3 De adviesaanvraag

In 1986 bracht de Gezondheidsraad het advies 'UV straling' uit (GR86), waarin vooral
de invloed die UV straling heeft op het ontstaan van niet-melanome huidkanker in be-
schouwing is genomen. De toenmalige commissie gaf in haar advies aan dat er nog
meer effecten van UV straling zijn die van belang zijn voor het welzijn van de mens.
Met name noemde zij de mogelijke invloed op het ontstaan van melanomen en een ver-
mindering van de werking van het afweersysteem. Destijds waren er nog te weinig we-
tenschappelijke gegevens voorhanden om met betrekking tot deze onderwerpen zinvolle
conclusies te trekken. De vooruitgang in het onderzoek biedt nu meer mogelijkheden
hiertoe. 

Daarnaast is het de afgelopen jaren duidelijk geworden dat een toename van de
hoeveelheid UV straling niet alleen een probleem is voor de volksgezondheid, maar dat
ook zou kunnen zijn voor de structuur en het functioneren van ecosystemen. Er zijn sce-
nario's te bedenken waarin verstoring van het natuurlijk evenwicht aan de onderzijde
van de voedselpiramide verregaande consequenties heeft voor de voedselvoorziening
aan de top, bijvoorbeeld voor de mens. Verder is het niet ondenkbaar dat er verstorin-
gen optreden in elementenkringlopen, die zouden kunnen bijdragen aan veranderingen
van het wereldklimaat.

De adviesaanvraag van de minister, waarvan de volledige tekst is weergegeven in
bijlage A, spitst zich toe op vijf verschillende effecten van UV straling: vermindering

50 UV straling uit zonlicht



van de werking van het afweersysteem, verhoging van de incidentie van niet-melanome
huidkanker, verhoging van de incidentie van melanomen, het ontstaan van afwijkingen
aan het oog en het effect op ecosystemen. In dit advies geeft de commissie een over-
zicht van de wetenschappelijke gegevens over de verschillende onderwerpen, tezamen
met achtergrondinformatie die nodig is voor het begrijpen en interpreteren van die
gegevens.

1.4 De commissie

De voorzitter van de Gezondheidsraad heeft op 17 september 1992 de commissie 'Risi-
co's UV straling' - hierna te noemen: de commissie - geïnstalleerd, die tot taak had de
vragen uit de adviesaanvraag te beantwoorden. De samenstelling van de commissie
staat vermeld in bijlage B.

Op de installatievergadering heeft de commissie besloten om de werkzaamheden
aan het opstellen van het advies te verrichten in twee werkgroepen. In bijlage B is ook
de samenstelling van deze werkgroepen vermeld. De werkgroep 'Effecten op de mens'
vergaderde 14 maal en de werkgroep 'Effecten op ecosystemen' vergaderde 4 maal.
Nadat de werkgroepen hun werkzaamheden hadden afgesloten is de commissie nog
eenmaal plenair bijeen gekomen om het advies in zijn geheel te bespreken.

Voor een juiste interpretatie van de soms tegenstrijdige gegevens over de effecten
van UV straling op de ogen, met name op de lens, achtte de commissie het gewenst het
oordeel van externe deskundigen te vragen. Op voorstel van de commissie heeft de Ge-
zondheidsraad op 31 januari en 1 februari 1994 een internationale workshop georgani-
seerd. Op deze bijeenkomst, getiteld 'The UV Scenario for Senile Cataract: Fact or Fic-
tion ?' hebben veertien experimentele, klinische en epidemiologische onderzoekers hun
licht laten schijnen over de effecten van UV straling op de lens. De commissie heeft
grote steun gehad van de presentaties en discussies op deze workshop bij het formule-
ren van haar conclusies. Een verslag van de workshop is als bijlage C bij dit advies
gevoegd.

1.5 Opzet van het advies

Het advies begint met een aantal inleidende hoofdstukken. In hoofdstuk 2 geeft de com-
missie aan in welke mate er blootstelling aan ultraviolette straling plaats vindt en in wel-
ke mate en waardoor er verandering in de hoeveelheid UV straling aan het aardopper-
vlak optreedt. In hoofdstuk 3 behandelt de commissie enige factoren die van belang zijn
bij voor een juiste interpretatie van epidemiologisch onderzoek. Dit is van belang bij de
effecten van UV straling op de huid en de ogen. In hoofdstuk 4 geeft de commissie een
overzicht van de effecten van UV straling op het niveau van de cel en het weefsel.
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Vervolgens beschrijft zij in een aantal hoofdstukken de effecten op het menselijk li-
chaam, geeft zij een zo goed mogelijke kwantificering van en risicoberekeningen voor
de verschillende effecten en doet zij aanbevelingen voor nader onderzoek, waar de ge-
gevens nog niet voldoende zijn om tot een betrouwbare kwantificering te komen. De
commissie heeft gekozen voor een benadering waarbij de verschillende 'doelwitten' van
UV straling apart worden behandeld. Het vijfde hoofdstuk handelt over de gevolgen van
UV bestraling op het afweersysteem. De effecten van UV op het afweersysteem zijn
belangrijk, omdat zij indirect ook gevolgen hebben voor de reactie van de huid en van
het oog op UV bestraling. Daarom bespreekt de commissie in dit advies eerst de effec-
ten op het immuunsysteem. In de daarop volgende hoofdstukken over effecten op de
huid (hoofdstuk 6) en effecten op de ogen (hoofdstuk 7) worden in voorkomende geval-
len bepaalde aspecten van de invloed van UV straling op het afweersysteem aange-
haald. De twee volgende hoofdstukken behandelen de effecten van UV straling op eco-
systemen. In hoofdstuk 8 geeft de commissie een overzicht van de effecten op aquati-
sche ecosystemen en in hoofdstuk 9 van de effecten op landecosystemen. In hoofdstuk
10 tenslotte doet de commissie een aantal aanbevelingen voor preventieve maatregelen.
Een lijst met de gebruikte afkortingen, de literatuurlijst en de drie eerder genoemde bijla-
gen met de tekst van de adviesaanvraag, de samenstelling van de commissie en het ver-
slag van de workshop completeren het advies.
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2 Hoofdstuk

Blootstelling aan UV straling

In dit hoofdstuk geeft de commissie een overzicht van een aantal begrippen en defini-
ties. Voorts geeft zij aan in welke mate de mens wordt blootgesteld aan zonlicht en,
meer specifiek, aan ultraviolette straling. Daarna volgt een bespreking van de verande-
ringen in de hoeveelheid UV straling die het aardoppervlak bereikt en de mogelijke oor-
zaken van die veranderingen. Tenslotte doet de commissie op grond van een aantal mo-
gelijke scenario's voorspellingen over het UV klimaat in de toekomst.

2.1 Begrippen en definities

2.1.1 Indeling UV-stralingsgebied

Ultraviolette straling is een vorm van elektromagnetische straling. Elektromagnetische
straling wordt gekarakteriseerd door de frequentie (f). In plaats van de frequentie wordt
ook wel de golflengte in het luchtledige (λ) gebruikt. Tussen beide grootheden bestaat
een eenvoudig verband:

f = c / λ

waarin c = 3×108 m/s, de lichtsnelheid in vacuüm. Figuur 2.1 geeft een overzicht van de
verschillende vormen van elektromagnetische straling, ingedeeld naar golflengte. Zoals
uit deze figuur blijkt, wordt ultraviolette straling gedefinieerd als elektromagnetische
straling met een golflengte tussen 100 en 400 nm. Aan de langgolvige kant wordt het

53 Blootstelling aan UV straling



UV gebied begrensd door het violet-blauwe licht, aan de kortgolvige kant door het ge-
bied van de ioniserende straling. Het UV stralingsgebied wordt vaak nog onderverdeeld
in verschillende golflengtegebieden, omdat voor veel effecten van UV is gebleken dat
de hoeveelheid straling die nodig is sterk afhankelijk is van de golflengte van het UV.
Een in de fotobiologie veel gehanteerde indeling van het UV-spectrum is die in UV-A,
UV-B en UV-C, met als golflengtegrenzen (CIE70):

UV-C: 100-280 nm
UV-B: 280-315 nm
UV-A: 315-400 nm

In de volgende hoofdstukken gaat de commissie uitgebreid in op een breed scala van
(mogelijke) effecten van UV straling op mens en milieu. Voor veel van de effecten van
UV is gebleken dat de bovenstaande indeling in golflengtegebieden een ruwe graduele
indicatie geeft van de effectiviteit van de verschillende UV golflengten. Zo geldt voor
een aantal schadelijke effecten van UV straling, waaronder zonnebrand bij de mens en
de vorming van huidkanker bij proefdieren, dat de maximale effectiviteit van de straling
ligt in het UV-B of UV-C gebied. Om eenzelfde effect te bereiken is de vereiste hoe-
veelheid UV-A straling 1000 tot 10 000 maal hoger dan bij de maximaal effectieve
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golflengte in het UV-B of UV-C gebied. Het is van essentieel belang bij de beoordeling
van de effecten van UV straling rekening te houden met de mate waarin de verschillen-
de golflengten bijdragen aan een effect. Daartoe wordt in de fotobiologie gebruik ge-
maakt van actiespectra. Een actiespectrum is op te vatten als een reeks golflengte-af-
hankelijke weegfactoren. Bij elke golflengte is de weegfactor omgekeerd evenredig aan
de (monochromatische) dosis die bij de betreffende golflengte nodig is om het be-
schouwde effect te veroorzaken. Een actiespectrum is specifiek voor het effect waar-
voor het is bepaald, maar veel actiespectra voor biologische effecten laten een verge-
lijkbaar verloop zien (figuur 2.2). In paragraaf 2.1.2 zal de commissie nader ingaan op
het gebruik van actiespectra voor het vaststellen van de effectieve blootstelling.

In het dagelijks leven is de blootstelling aan UV vrijwel altijd polychromatisch, dat
wil zeggen dat bestraling plaatsvindt met een brede golflengteband in het UV-gebied.
Dit geldt zowel voor blootstelling aan zonlicht als voor blootstelling aan kunstmatige UV-
of lichtbronnen. Voor het schatten van effecten van een polychromatische bestraling
moet informatie over de spectrale samenstelling van het UV gecombineerd worden met
gegevens over actiespectra en eventueel van interacties van effecten van verschillende
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golflengten. Fysische grootheden als dosis en bestralingssterkte moeten daartoe vertaald
worden naar effectieve grootheden van blootstelling. 

2.1.2 Grootheden

De blootstelling wordt fysisch gekarakteriseerd door de spectrale bestralingssterkte
(spectrale irradiantie) en de duur van de bestraling. De spectrale bestralingssterkte is de
totale hoeveelheid stralingsenergie die per tijdseenheid en per eenheid van golflengte
een eenheidsoppervlak treft. De fysische eenheid is W·m-2·nm-1. De bestralingssterkte
gesommeerd over de bestralingstijd is de spectrale bestralingsdosis H(λ), met als een-
heid J·m-2·nm-1. Veel biologische effecten zijn gerelateerd aan de effectieve bestra-
lingsdosis, die bepaald wordt door de spectrale dosis te wegen met de bij de betreffen-
de golflengte horende weegfactor, en te integreren over het totale golflengtegebied:

Heff = ∫ H(λ) ⋅ A(λ) ⋅ d(λ)

waarbij:
Heff = effectieve UV bestralingsdosis (J·m-2)
H(λ) = spectrale bestralingsdosis bij golflengte λ (J·m-2·nm-1).
A(λ) = weegfactor bij golflengte λ (actiespectrum; dimensieloos)

De effectieve bestralingsdosis is op te vatten als de som van de per golflengte gewogen
doses, waarbij de weegfactoren afkomstig zijn uit het actiespectrum voor het be-
schouwde effect. De specificiteit van het actiespectrum brengt met zich mee dat ook de
effectieve bestralingsdosis specifiek is voor het effect waarvoor het actiespectrum is
afgeleid. Daarom is het noodzakelijk bij de effectieve bestralingsdosis aan te geven
welk actiespectrum is gehanteerd, alsmede de golflengte waarvoor de relatieve effecti-
viteit op 1 is gesteld.

Naast de hoogte van de effectieve bestralingsdosis is meestal ook de periode waar-
over de dosis wordt opgedaan belangrijk. Bij korte-termijneffecten als zonnebrand (ery-
theem) of sneeuwblindheid is de dosis die in enkele uren tot een dag wordt opgedaan
doorgaans bepalend voor de mate van effect. Voor effecten op lange termijn, zoals de
inductie van huidkanker of een bijdrage van UV straling aan staarvorming, zijn jaardo-
ses, of wellicht zelfs levenslang geaccumuleerde doses van belang. Voor gewenning
van de huid en wellicht ook voor immunologische effecten is de blootstelling in een peri-
ode van weken of maanden relevant. Voor het evalueren van effecten van verandering
van blootstelling is, naast kennis van het actiespectrum, inzicht nodig in de relatie tussen
de hoogte van de bestralingsdoses, de tijd en de mate van effect: de
dosis-tijd-effectrelatie.
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De effectieve dosis biedt de mogelijkheid om, in combinatie met gegevens over de
dosis-tijd-effectrelatie, de effecten van een polychromatische bestraling te schatten.
Daarvoor moet aan twee randvoorwaarden worden voldaan:
1 de dosis-tijd-effectrelatie moet bekend zijn en onafhankelijk zijn van de golflengte;
2 de interactie tussen de effecten van verschillende golflengten moet voldoen aan

foto-additiviteit.

Deze beide randvoorwaarden houden in dat indien een dosis H1 bij een golflengte λ1 en een dosis H2 bij een

golflengte λ2 een zelfde mate van effect veroorzaken:

voor alle positieve vermenigvuldigingsfactoren X het effect van een dosis X·H1 bij een golflengte λ1

ook gelijk is aan het effect van een dosis X·H2 bij een golflengte λ2;

de combinatie bestraling met een fractie f van de dosis H1 en een fractie (1-f) van de dosis H2 eenzelfde

mate van effect hebben als elk van de blootstellingen afzonderlijk (foto-additie).

Aan bovenstaande eisen zal zeker niet altijd worden voldaan. Toch blijkt het concept
van de effectieve bestralingsdosis in de praktijk veelal goed te werken. Het is noodza-
kelijk dat altijd wordt aangegeven op basis van welk actiespectrum en dus voor welk ef-
fect de effectieve bestralingsdosis bepaald is. Ook is het nodig informatie te hebben
over de duur van de bestraling.

2.1.3 Blootstelling aan effectief UV: de standaard MED (sMED)

De Minimale Erytheem Dosis (MED) is de bestralingsdosis die leidt tot een juist waar-
neembare roodheid (erytheem) van de huid. Zoals eerder opgemerkt in paragraaf 2.1.1
is de dosis die nodig is voor een juist waarneembare roodheid sterk afhankelijk van de
spectrale samenstelling van het op de huid vallend licht. Die afhankelijkheid kan verdis-
conteerd worden door gebruik te maken van de effectieve bestralingsdosis gewogen
volgens het erytheem-actiespectrum (zie paragraaf 2.1.2). De erytheem-effectieve do-
sis die overeenkomt met een MED, varieert van individu tot individu en is onder meer
afhankelijk van het huidtype, van het huidgedeelte en van de mate waarin voorafgaande
blootstelling aan UV heeft geleid tot gewenning van de huid. Ook kan de MED sterk
worden beïnvloed door het gebruik van foto-sensibiliserende stoffen. Veelal wordt voor
de MED een representatieve referentiewaarde gekozen en wordt de erytheem-effectie-
ve blootstelling uitgedrukt in MEDs. Om verwarring te voorkomen met de persoonsge-
bonden MED, zal de commissie in dit advies als eenheid voor de erytheem-effectieve
dosis de standaard Minimale Erytheem Dosis hanteren, afgekort als sMED. De com-
missie hanteert als definitie voor de sMED een erytheem-effectieve bestralingsdosis
van 250 J·m-2 die gewogen is met het door McKinlay en Diffey (McK87) gegeven ery-
theem-actiespectrum. Ook in het advies 'Optische straling' van de Gezondheidsraad is
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deze waarde gehanteerd (GR93). Deze waarde voor de sMED komt overeen met de
door internationale adviescommissies voorgestelde referentiewaarden voor de minimale
erytheem dosis. 

Blootstelling aan één sMED (binnen een tijdsbestek van acht uur) leidt doorgaans
tot een juist waarneembare roodheid van de huid van blanke proefpersonen die gedu-
rende langere tijd niet aan UV zijn blootgesteld. Voor personen met een slecht bruinen-
de en slecht aan UV gewennende huid (huidtype 1, zie paragraaf 6.8), bijvoorbeeld
roodharige, sproetige personen van keltische afkomst, kan een blootstelling aan 0,3 - 0,5
sMED al leiden tot een waarneembare roodheid, terwijl bij personen met een goed ge-
wennende huid die in de voorafgaande weken en maanden geregeld is blootgesteld 3-5
sMED nodig zijn voor een waarneembare roodheid.

2.2 Zonnespectrum en zonblootstelling

2.2.1 Zonnespectrum

Het zonnespectrum bestrijkt een breed spectraal gebied dat naast zichtbaar licht, het
UV en infrarood omvat. De spectrale samenstelling van het zonlicht wordt in belangrij-
ke mate beïnvloed door de atmosfeer. In het UV gebied is dit vooral het geval in het
UV-B en UV-C (zie figuur 2.3). 

UV-C wordt in feite geheel geabsorbeerd in de atmosfeer, UV-B wordt in sterke
mate geabsorbeerd en verstrooid. Met name ozon (O3), dat zich voor het overgrote deel
in de stratosfeer op een hoogte van 20-40 km boven het aardoppervlak bevindt, zorgt
voor een sterke absorptie van UV-B en UV-C. Daarnaast zorgen atmosferische gassen
en aerosolen voor verstrooiing van UV straling. Aangezien die verstrooiing toeneemt bij
kortere golflengten heeft de UV-B straling aan het aardoppervlak in vergelijking met
zichtbaar licht een belangrijke diffuse component. Het ozon in de atmosfeer is essentieel
voor een tempering van de instraling van UV-B in de biosfeer. De mate van tempering
door de atmosfeer hangt ondermeer af van de zonnehoogte, de totale dikte van de ozon-
kolom, de verdeling van ozon over de atmosfeer, de dichtheid, samenstelling en verde-
ling van aerosolen en van de bewolkingsgraad. De temperende (absorberende) werking
van de atmosfeer neemt toe naarmate de weglengte van de straling door de atmosfeer
langer is, vandaar dat de instraling over het gehele spectrum, maar vooral in het UV-B
gebied, in sterke mate afhankelijk is van de zonnestand. De zonne-instraling vertoont in
het UV-B gebied dan ook een sterke variatie met het seizoen (figuur 2.4A) en over de
dag (figuur 2.4B). Tevens neemt de totale jaarlijkse UV-B-instraling toe van hogere
naar lagere geografische breedten; enerzijds door de gemiddeld kortere stralengang
door de atmosfeer, anderzijds doordat de gemiddelde dikte van de ozonlaag van nature
afneemt bij lagere breedten. De erytheem-effectieve instraling in Zuid-Europa (40º NB;
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vgl. Madrid en New York) is op jaarbasis naar schatting 50% meer dan de effectieve
instraling in Nederland (52º NB) (figuur 2.4C).

2.2.2 Blootstelling

De totale blootstelling aan UV straling in zonlicht hangt samen met de verblijftijd buiten,
de oriëntatie van het bestraalde oppervlak en de eventuele reflectie en afscherming
door omgevingsfactoren of kleding. Gemeten op een niet afgeschermd horizontaal vlak
is in Nederland bijna 1900 ± 300 sMED/jaar beschikbaar (geschat op basis van Sla87)*.
Van de maximaal beschikbare effectieve bestralingsdosis zal echter slechts een beperkt
gedeelte door de mens op de huid of op het oog of door planten of dieren worden
ontvangen. 

* Persoons- en omgevings-dosimetrie is uitgevoerd met polysulfon badges in Leiden (Sch87). Op basis van die gegevens is

de erytheem-effectieve jaardosis in Nederland berekend voor een weging met het door Parrish (Par82) bepaalde actiespec-

trum (8 uur na bestraling, genormeerd op 296 nm; Sla87). Het resultaat van die berekening leverde een erytheem-gewogen

jaardosis op een horizontaal vlak van 45 ± 6 J·cm-2. De erytheem-effectieve bestralingsdosis op basis van het  actiespec-

trum van McKinlay en Diffey is naar schatting 1,07 maal hoger.
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Figuur 2.3 Het zonnespectrum buiten de atmosfeer en op aarde bij een zonnehoogte van 28 graden en een wolkenloze hemel (meting

RIVM (Rei93); buitenaards spectrum: satellietmeting).
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Figuur 2.4 A: Seizoenvariatie in dagelijkse effectieve UV-bestralingsdosis voor heldere dagen (modelmatige berekening RIVM (Lee88)).

B: Dagverloop effectieve UV-bestralingssterkte onder heldere condities (n: meting op 29 oktober 1993 (RIVM, Bilthoven); o: model-

matige berekening RIVM; Slaper 1994, ongepubliceerde gegevens). C: Breedte-afhankelijkheid voor het noordelijk halfrond van de ef-

fectieve UV-instraling (modelmatige berekening RIVM, gebaseerd op heldere condities; de reductie door bewolking bedraagt naar schat-

ting 20-30% (Slaper 1994, ongepubliceerde gegevens)).



Het vaststellen van de bestralingssterkten en ontvangen doses is vooral gecompli-
ceerd voor de ogen, als gevolg van de fysiologische afschermingsmogelijkheden (pupil-
grootte, oogleden etc.), en voor componenten uit aquatische en terrestrische ecosyste-
men, waar afscherming en oriëntatie de dosimetrie compliceren.

Blootstelling van de huid

Er is enige kennis voorhanden over de UV-blootstelling van de menselijke huid in Ne-
derland, hoewel ook die kennis beperkt is. Op basis van gegevens verkregen met per-
soonlijke dosimeters kan geschat worden dat voor binnenwerkenden de huidige bloot-
stelling in de zon ongeveer 2-3% bedraagt van de jaarlijks op een horizontaal vlak be-
schikbare effectieve dosis; voor buitenwerkenden is dat ongeveer 7% (Sch87; Sla92).
Dit geldt voor de meest blootgestelde gedeelten van de handen en het hoofd. Gesom-
meerd over een jaar ontvangen binnenwerkenden circa 50 sMED (met een spreiding
van 40 - 60 sMED) en buitenwerkenden circa 135 sMED. Hierbij zijn blootstellingen tij-
dens vakanties nog niet inbegrepen. Voor een zomervakantie van drie weken in Neder-
land is de geschatte bijdrage circa 20 - 40 sMED en voor eenzelfde periode in Zuid-Eu-
ropa 25 - 85 sMED. Naar schatting bedraagt de in Nederland gemiddelde zonblootstel-
ling circa 85 sMED/jaar, met een forse gedragsafhankelijke spreiding.

Voor mensen die intensief gebruik maken van kunstmatige UV-bronnen, zoals be-
paalde halogeen bureaulampen, bruiningsapparatuur of patiënten die therapeutische be-
handelingen met UV straling ondergaan, kan de bijdrage van UV straling afkomstig van
deze bronnen aanzienlijk zijn. Een schatting van de effectieve bestralingssterkte bij ge-
bruik van halogeen bureaulampen bedraagt circa 0,2 sMED/uur op een afstand van 30
cm van de bron. Gebruik gedurende 500 uur per jaar zou derhalve een effectieve bloot-
stelling van circa 100 sMED kunnen betekenen. In de praktijk is de positie van de lamp
en van de bestraalde lichaamdelen van grote invloed op de ontvangen dosis. Er zijn geen
goede gegevens over blootstelling in praktijksituaties en de grootte van blootgestelde
groepen. Gebruikers van bruiningsapparatuur doen naar schatting gemiddeld circa 25
sMED per jaar op, en de geschatte groepsgrootte is 7% van de totale populatie (Bru87).

Het is aannemelijk dat de gemiddelde effectieve UV-blootstelling in Nederland voor
ten minste 90% afkomstig is van de zon (Sla91).

De sterke variatie in het effectieve UV-klimaat met het seizoen, zoals weergegeven
in figuur 2.4A, leidt tot een grote variatie in blootstelling over het jaar. Het is aanneme-
lijk dat deze variatie nog versterkt wordt door het blootstellingsgedrag en door de kle-
ding: in de winter zal men wellicht minder buitenshuis vertoeven en bovendien meer af-
schermende kleding dragen. De hoogste effectieve UV-bestalingssterkten treden op in
de zomermaanden rond het middaguur: bij de hoogste zonnestand kan dan, in Nederland,
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maximaal 2 - 3 sMED per uur worden ontvangen, terwijl de maximale blootstelling in de
winterzon niet meer dan 0,3 sMED per uur oplevert.

Blootstelling van het oog

In Nederland is geen onderzoek gedaan naar de UV-blootstelling van de ogen en ook
internationaal is de kennis op dit punt beperkt. Wel is duidelijk dat de blootstelling van
het oog bijzonder gecompliceerd is. De ligging van de ogen in de oogkassen en de kijk-
richting, die meestal naar beneden en zeker van de zon af gericht is, zorgen ervoor dat
het oog voornamelijk wordt blootgesteld aan verstrooide en gereflecteerde UV straling.
Het dichtknijpen van de oogleden en de pupilreflex bieden het oog natuurlijke bescher-
mingsmechanismen tegen (schade door) hoge lichtintensiteiten. Deze reflexen werken
echter uitsluitend voor zichtbaar licht en beperken derhalve uitsluitend de blootstelling
aan UV straling als gelijktijdig een hoge lichtintensiteit optreedt. De UV-blootstelling
van het oog wordt bovendien beïnvloed door het dragen van (zonne)brillen en
hoofddeksels. 

De blootstelling van het oog wordt voor een belangrijk deel bepaald door gereflec-
teerde straling en daarom zijn de reflecterende eigenschappen van de omgeving van be-
lang. Voor gras en grond zijn de reflectiepercentages voor UV-B relatief gering en va-
riëren van 1 - 5%, op het water is de reflectie 3 - 13%, op licht zand en beton tussen 7
en 18%, terwijl op verse sneeuw de reflectie kan oplopen tot bijna 90% (Sli86).

In de Verenigde Staten is retrospectief onderzoek gedaan naar de blootstelling aan
UV-B straling van het oog bij vissers in Maryland. Bij deze groep buitenwerkers werd
de mediane jaarlijkse UV-B-dosis op het oog geschat op 2,2% van de dosis die per jaar
op een horizontaal vlak beschikbaar is (Tay88).

Blootstelling van aquatische ecosystemen

De blootstelling van organismen in het water aan UV straling neemt af met de diepte
waarop ze zich bevinden, door de absorptie en verstrooiing van in het water opgeloste
stoffen en zwevend materiaal. De dosimetrie is bijzonder gecompliceerd doordat meest-
al verticale menging in de waterkolom plaatsvindt. Omdat algen, de organismen aan de
basis van de aquatische voedselketen, voor hun fotosynthese zichtbaar licht nodig heb-
ben, is vooral van belang hoe de UV-belasting samenhangt met de zone waar fotosyn-
these plaatsvindt. Er zijn vrijwel geen gegevens bekend over de biologisch relevante
UV-blootstelling van algen, noch van andere organismen in het aquatisch milieu. Wel is
duidelijk dat er een grote variabiliteit is in de blootstelling aan licht en UV straling in op-
pervlaktewater. De indringdiepte, hier gedefinieerd als de diepte waarop de intensiteit is
afgenomen tot circa 1% van die aan het oppervlak, geeft een aanduiding van de
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lichtverzwakking in de waterkolom. In Nederlandse oppervlaktewateren kan de indring-
diepte voor zichtbaar licht variëren van een tiental meters tot enkele tientallen centime-
ters. Pigmenten, waaronder chlorofyl, en zwevend materiaal zorgen voor absorptie en
verstrooiing van zichtbaar licht en UV. Opgeloste organische stoffen, in het bijzonder
humuszuren, absorberen specifiek UV straling. Hoge concentraties van humuszuren lei-
den ertoe dat vooral de UV-B component sneller afneemt met toenemende diepte dan
het zichtbaar licht. In veel Nederlandse oppervlaktewateren, vooral de zoete, is dit het
geval, waarbij de indringdiepte van UV-B straling tot vele malen kleiner is dan die van
zichtbaar licht. In helder zeewater met lage concentraties humuszuren is de indringdiep-
te van UV-B veel groter en slechts ongeveer een factor twee kleiner dan die van zicht-
baar licht. De blootstelling van plankton en andere organismen in de oceaan aan UV
straling is bij eenzelfde instraling duidelijk groter dan de blootstelling in Nederlandse
oppervlaktewateren.

Blootstelling van terrestrische ecosystemen

De blootstelling van componenten van terrestrische ecosystemen aan UV straling is
sterk afhankelijk van de afscherming door planten in de directe omgeving. De fracties
van het op een horizontaal vlak beschikbare UV die door planten of dieren worden ont-
vangen kunnen derhalve afhankelijk van de omgeving sterk variëren. Primair zullen de
hoogste delen van planten blootgesteld worden. Er zijn weinig gegevens over UV-bloot-
stelling bekend, maar veel planten zullen door hun plaats een aanmerkelijk hogere be-
stralingsdosis ontvangen dan de mens. Het is waarschijnlijk dat veranderingen in de be-
stralingsdosis op een horizontaal vlak leiden tot een evenredige verandering van de UV-
blootstelling in het milieu.

2.2.3 Huidige trends in het UV-klimaat

De kennis van het huidige UV-klimaat is beperkt, omdat slechts sporadisch metingen
zijn uitgevoerd. Bepalingen van de spectrale samenstelling over een lange reeks van ja-
ren ontbreken geheel. Langdurige trendmetingen vanaf 1974 tot heden zijn uitgevoerd
met Robertson-Berger meters (RB-meters) (Sco88). De RB-meter geeft een spectraal
gewogen meting met een karakteristiek die ten opzichte van het erytheem-actiespec-
trum iets verschoven is naar de langere golflengten. Dit maakt de RB-meters minder
geschikt voor de analyse van de effecten van ozonverdunning, aangezien juist het kort-
golvig UV-B in het zonnespectrum beïnvloed wordt door ozon. De trendmetingen van
Scotto (Sco88) geven een indicatie voor een afname van de UV-instraling op acht loka-
ties in de VS en Europa. Dit komt niet overeen met de verwachte toename ten gevolge
van de in die periode waargenomen afname van de gemiddelde dikte van de ozonlaag
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(Sto91). Mogelijk speelt hierbij het feit een rol dat de RB-meters zijn opgesteld in de di-
rekte nabijheid van vliegvelden in geïndustrialiseerde gebieden. In een schonere omge-
ving (de Oostenrijkse Alpen) vond Blumthaler met behulp van RB-meters wel indicaties
voor een toename van de UV-B belasting (Blu90). Zheng en Basker concludeerden op
basis van een recente analyse van RB-meetgegevens van wolkenloze dagen in Nieuw-
Zeeland (46º ZB) dat over de periode 1981-1990 de UV-B belasting met circa 6% toe-
nam, terwijl in dezelfde periode de dikte van de ozonlaag met circa 5% verminderde
(Zhe93). 

Gegevens verkregen uit voortdurende registratie van spectra, die het voordeel heb-
ben dat evaluaties op basis van verschillende actiespectra (ook achteraf) kunnen plaats-
vinden, zijn slechts beperkt beschikbaar.

Spectrale UV-metingen op Antarctica hebben aangetoond dat de UV-B bestra-
lingssterkte tijdens het overtrekken van het ozongat duidelijk verhoogd is (Sta92). Seck-
meier en McKenzie (Sec92) vonden dat de effectieve bestralingssterkten in Nieuw-
Zeeland (45º ZB) hoger waren dan de bestralingssterkten in Zuid-Duitsland bij vergelijk-
bare zonnehoogten. De gemeten verschillen worden volgens de onderzoekers groten-
deels verklaard door de verschillen in de dikte van de ozonlaag. Uit verschillen in tro-
posferisch ozon en aerosol-inhoud waren de gemeten verschillen niet te verklaren. Op
het noordelijk halfrond zijn er nu ook op basis van spectrale metingen aanwijzingen voor
een toename in de UV-B belasting. Voor Toronto (Canada) is in de periode van 1989
tot en met 1992 voor de winter de toename bij een golflengte van 300 nm geschat op
35% per jaar en voor de zomer op 7% per jaar (Ker93). Gelet op de geringe UV-B in-
tensiteit in de winter (zie figuur 2.4A), is uit het oogpunt van de totale jaarlijkse UV-be-
lasting de toename in de zomer belangrijker dan de toename in de winterperiode.

Er is geen twijfel over dat vermindering van stratosferisch ozon, bij een overigens
ongewijzigde atmosfeer, moet leiden tot een verhoging van de hoeveelheid effectief UV
in de biosfeer. Onduidelijk is in hoeverre andere veranderingen in de atmosfeer, met na-
me vervuiling van de troposfeer met aerosolen en ozon, de verminderde absorptie door
stratosferisch ozon compenseren. Indien een dergelijke compensatie optreedt, mag niet
verwacht worden dat dit ook het geval is in relatief schone gebieden. Bovendien biedt
een toevallig optredende compensatie geen enkele garantie voor de toekomst.

Wereldwijd zijn er initiatieven om de UV-monitoring te verbeteren. In Nederland
zijn het RIVM en het KNMI begonnen met UV-monitoring, waarbij het RIVM zich
concentreert op het voor effecten relevante UV-klimaat (Rei93). De metingen in 1993
hebben al een duidelijk verband laten zien tussen de UV-instraling en de dikte van de
ozonlaag (KMI93). De meetreeksen zullen echter pas over 5-10 jaar duidelijkheid kun-
nen verschaffen over mogelijke trends in de UV-belasting in Nederland. Op grond van
bovenstaande bevindingen en de recente gegevens over de ozonaantasting op
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gematigde breedten op het noordelijk halfrond (zie paragraaf 2.3.1) lijkt het aannemelijk
dat ook in Nederland de UV-B belasting toeneemt.

2.3 Modelmatige schattingen van veranderingen in het UV-klimaat

2.3.1 Veranderingen in ozon en de invloed op effectief UV

Atmosferisch ozon, waarvan het merendeel zich bevindt in de stratosfeer, is het belang-
rijkste filter voor UV straling. In de atmosfeer vindt voortdurend vorming en afbraak
van ozon plaats. De dikte van de totale ozonkolom, doorgaans aangegeven in Dobson
Units (DU), bedraagt in Nederland gemiddeld circa 330 DU, overeenkomend met een
laagdikte van 0,33 cm bij standaard druk en temperatuur aan het aardoppervlak. De dik-
te van de ozonlaag fluctueert van nature met het seizoen en is in Nederland en België
het grootst in april (380 DU) en het kleinst in oktober (280 DU) (Mue92). Behalve van
seizoensvariaties is de dikte van de ozonlaag afhankelijk van de geografische breedte
(doorgaans dunner bij de evenaar dan bij de polen) en van meteorologische condities.

Sedert het begin van de jaren zeventig is er discussie over de mogelijkheid dat men-
selijke activiteiten kunnen leiden tot een aantasting van de ozonlaag. Aanvankelijk con-
centreerde deze discussie zich op de rol van supersonisch vliegverkeer op grote hoog-
ten. Echter, sinds een geruchtmakend artikel van Rowland en Molina in 1974 (Row74)
richt de aandacht zich vooral op de afbraak die het gevolg kan zijn van de grootschalige
emissie van chloorfluor-koolwaterstoffen (CFKs). De CFKs zijn bijzonder stabiel en
hebben een lange levensduur in de atmosfeer (tientallen tot honderden jaren); ze wor-
den pas na diffusie naar de stratosfeer afgebroken onder invloed van UV straling van
de zon. Daarbij komen chloriden vrij, die het stratosferisch ozon kunnen afbreken. Hier-
door kan een verstoring van het evenwicht tussen afbraak en aanmaak van ozon
ontstaan.

De grootschalige emissie van CFKs in de afgelopen tientallen jaren heeft geleid tot
een toename van de chloride-concentratie in de stratosfeer. In 1985 is ontdekt dat de
ozonlaag boven de Zuidpool in het vroege antarctische voorjaar sterk verdund was: het
'ozongat'. Herevaluatie van satellietgegevens leidde tot de conclusie dat dit 'gat' aan het
eind van de jaren zeventig is ontstaan. Nadere analyse toonde aan dat de verdunning
samenviel met hoge chloride-gehalten in het gebied. De reden dat het 'gat' juist aan de
Zuidpool optreedt, hangt samen met de bijzonder stabiele atmosfeer juist na het einde
van de antarctische winterperiode. Er is weinig twijfel dat CFK-emissies de oorzaak zijn
van het 'ozongat'. De verdunning bereikte in 1993 opnieuw een record, waarbij een af-
name tot 30% van de normale waarden voorkwam.

Uit het oogpunt van effecten is het relatief gunstig dat het 'ozongat' zich voordoet in
het vroege voorjaar en op de hoge breedten, omdat de lage zonnestand zorgt voor een
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relatief geringe UV-belasting. Niettemin is er reden voor grote bezorgdheid. Bovendien
blijkt vermindering van de dikte van de ozonlaag zich niet te beperken tot het zuidpool-
gebied. In de afgelopen tien jaar hebben satelliet-waarnemingen een wereldwijde afna-
me van de dikte van de ozonlaag aangetoond (Sto91). Ook op het noordelijk halfrond is
een significante afname waargenomen. De algehele tendens is ook op het noordelijk
halfrond dat de sterkste teruggang op hoge geografische breedten optreedt. In de buurt
van de evenaar is er geen sprake van een vermindering. De in de periode 1979-1990
waargenomen afname op de Nederlandse breedte is circa 8% in het vroege voorjaar en
circa 2 - 3% in de zomerperiode. Gemiddeld over het jaar bedraagt de vermindering on-
geveer 5% (Her93a). Dit is aanzienlijk meer dan was voorspeld. Volgens modelschat-
tingen is de toename in de jaarlijkse UV-belasting over die periode circa 6 - 7% (Sla92).
Daarbij wordt uitgegaan van een verder onveranderde samenstelling van de atmosfeer.

Metingen op het KMI in Ukkel (België), waar sedert het begin van de jaren zeven-
tig ozonmetingen worden uitgevoerd, bevestigen de sterke vermindering die uit de satel-
liet-waarnemingen is afgeleid voor de jaren tachtig niet volledig. Tot 1990 is de achter-
uitgang beperkt, echter in de laatste jaren worden recordlage waarden gemeten in de
winter en het vroege voorjaar, met maandgemiddelden die 15 - 20% onder de langjarige
gemiddelden liggen (KMI93). Het is zeer wel mogelijk dat de versnelde ozonafbraak in
de afgelopen jaren mede samenhangt met de uitbarsting van de vulkaan Pinatubo op de
Filippijnen in juni 1991. De grote hoeveelheid stofdeeltjes die daardoor in de stratosfeer
zijn terecht gekomen, kunnen bijdragen aan een versterkte chemische afbraak van ozon
door chloriden. Het is te verwachten dat de stofconcentraties in de komende jaren om-
laag zullen gaan. Recente gegevens wijzen er op dat in de eerste maanden van 1994, in
tegenstelling tot in voorgaande jaren, geen relatieve vermindering van de dikte van de
ozonlaag plaats heeft gevonden. De chloride-gehalten zullen echter nog zeker tot in het
begin van de volgende eeuw blijven toenemen en vanwege de langzame afbraak mogen
verhoogde chloride concentraties nog zeker tot ver in de volgende eeuw worden ver-
wacht. Het is aannemelijk dat daarmee ook de ozonconcentraties verlaagd blijven of
nog verder verlaagd worden.

Doordat ozon vooral in het UV-B (en UV-C) gebied absorbeert en nauwelijks in
het UV-A gebied, leidt een verandering in de dikte van de ozonlaag tot een verandering
van het zonnespectrum aan het aardoppervlak. De mate waarin deze spectrale veran-
dering leidt tot een toename van de effectieve UV-bestralingsdosis is afhankelijk van
het gehanteerde actiespectrum en dus van het beschouwde effect. De relatie tussen af-
name van de dikte van de totale ozonkolom en verwachte toename van het effectief
UV wordt veelal aangegeven met de optische versterkingsfactor, die de verhouding
geeft tussen de procentuele toename in het effectief UV en de procentuele aantasting
van de ozonlaag. Tabel 2.1 geeft een overzicht van optische versterkingsfactoren voor
een aantal relevante effecten (UNEP91). De getalswaarde van de optische
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versterkingsfactor geeft de procentuele toename van de effectieve UV-dosis bij een
vermindering van de ozonkolom met één procent. De optische versterkingsfactor hangt
af van de zonnehoek en dus van het seizoen en het tijdstip van de dag*.

2.3.2 Prognose van het UV-klimaat

De vanuit de wetenschappelijke wereld aangedragen kennis over aantasting van de
ozonlaag heeft geleid tot internationale discussies over beperking van de emissie van
stoffen die voor die aantasting verantwoordelijk zijn. In UNEP-verband zijn afspraken
gemaakt over de beperking van de emissie van de belangrijkste CFKs. In 1987 is het
Protocol van Montreal opgesteld, dat voorzag in een vermindering met 50% van de pro-
duktie van de belangrijkste CFKs in het jaar 2000. Onder invloed van de alarmerende
berichten over het antarctisch ozongat en de verrassend snelle afbraak op gematigde
breedten zijn de afspraken in het Protocol van Montreal inmiddels tweemaal aanzienlijk
verscherpt. In London (1990) is een complete stop op de produktie van de belangrijkste

* Opgemerkt moet worden dat bij grote procentuele aantastingen van de ozonlaag de toename in het effectief UV niet sim-

pelweg berekend kan worden door vermenigvuldiging van de optische versterkingsfactor met het percentage aantasting.

Voor een evaluatie van effectieve jaarsommen dient ook rekening te worden gehouden met de seizoensvariaties in de

ozonkolom, en de seizoensvariatie in de ozonaantasting. Bij de in paragraaf 2.4.2 gegeven prognoses van het UV-klimaat

is met die seizoensvariaties rekening gehouden (Sla92).
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Tabel 2.1 Optische versterkingsfactoren (VFo) berekend voor 30º NB.

effect VFo referentie

januari juli

mutageniteit en doden van fibroblasten 2,2 2,0 Zöl84, Pea84

DNA schade 1,9 1,9 Set74

algemeen plant spectrum 2,0 1,6 Cal86

fotosynthese in blad Rumex patientia 0,2 0,3 Run83

erytheem 1,7 1,7 Par82

erytheem 1,1 1,1 McK87

huidkanker (SCUP)* 1,4 1,3 Gru93b

cataract* 0,8 0,7 Pit77

immuunsuppressie* 1,0 0,8 DeF83

RB-meter 0,8 0,7 Urb74

* bepaald in dierexperimenten



CFKs afgesproken voor het jaar 2000. In 1992 werd in Kopenhagen deze produktiestop
vervroegd naar 1996. Tevens zijn toen afspraken gemaakt over de limitering van be-
paalde CFK-vervangers. Figuur 2.5 geeft de produktie weer voor een van de belangrijk-
ste CFKs op basis van de bovengenoemde afspraken.

Ook bij wereldwijde volledige navolging van de Amendementen van Kopenhagen
mag niet verwacht worden dat de ozonlaag zich spoedig zal herstellen. Dit komt door
door de lange atmosferische verblijftijd van CFKs. Figuur 2.6 geeft de geschatte toena-
me in het effectief UV op de Nederlandse breedte voor de verschillende produktie-sce-
nario's (ramingen met het UV-ketenmodel van het RIVM *). Uitgegaan is van wereld-
wijde volledige realisatie van de UNEP-protocollen en van de met behulp van satelliet-
waarnemingen gevonden ozonaantasting op de Nederlandse breedte. Er is tevens reke-
ning gehouden met de waargenomen seizoensafhankelijkheid van de ozonaantasting. De
resultaten geven een indicatie van te verwachten toename in het effectief UV. Over de
periode van 1979 tot en met 1992 komen de schattingen op basis van dit UV-ketenmo-
del overeen met de ramingen die recent door Madronich en de Gruijl zijn gegeven: een

* De berekeningen zijn uitgevoerd met het UV-ketenmodel, dat een evaluatie geeft van de keten van produktie van CFKs,

de verspreiding en chloride-belasting en de gevolgen in de vorm van ozonaantasting, UV-belasting en effecten voor de in-

cidentie van huidkanker (RIVM93, Sla92).

68 UV straling uit zonlicht

Figuur 2.5 Scenario's voor mondiale CFK-11 produktie conform afspraken in het Protocol van Montreal en de Amendementen van

London en Kopenhagen (RIVM93, Sla92).
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toename met circa 9% van de carcinogene UV-bestralingsdosis (Mad93). Voor de UV-
belasting betekent het Kopenhagen-scenario een geschatte toename van effectief UV
van maximaal circa 15% rond de eeuwwisseling. Daarna kan een langzaam herstel op-
treden, indien ook daadwerkelijk een wereldwijde produktiestop wordt gerealiseerd.

2.4 Samenvatting en conclusies

Om de effecten van blootstelling aan UV straling te kunnen evalueren is het nodig de
bijdragen van de verschillende golflengten te wegen op basis van de effectiviteit. De
golflengte-afhankelijke wegingsfactoren (actiespectra) zijn specifiek voor het be-
schouwde effect. Voor veel effecten zijn de weegfactoren van de kortere golflengten
(in het UV-B en UV-C gebied) 1000 - 10 000 maal groter dan die voor de langere golf-
lengten in het UV-A gebied. Als eenheid van effectief gewogen blootstelling hanteert
de commissie, tenzij anders vermeld, de standaard Minimale Erytheem Dosis (sMED).
Eén Minimale Erytheem Dosis is een dosis die bij blanke proefpersonen met een onge-
wende huid een juist waarneembare roodheid (erytheem) geeft. De sMED komt over-
een met een bestralingsdosis van 250 J·m-2 bij 297 nm, en is gewogen op basis van het
erytheem-actiespectrum volgens McKinlay en Diffey (McK87).
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Figuur 2.6 UV-belasting in relatie tot verschillende scenario's van CFK-produktie, volgens modelmatige schattingen van het RIVM

(Sla92; berekening gebaseerd op 'SteSla' actiespectrum (Sla87)).
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Het zonnespectrum op aarde bevat in het UV-gebied vooral veel straling bij langere
golflengten (UV-A). Toch is het UV-B, door de veel hogere (biologische) weegfacto-
ren voor veel aan UV bestraling gerelateerde effecten, de belangrijkste component in
de zonnestraling. Het UV-B in de zonnestraling wordt in de atmosfeer sterk getemperd
door de ozonlaag, die zich vooral in de stratosfeer bevindt.

De zon is de belangrijkste bron voor de UV-blootstelling van de Nederlandse bevol-
king en de enige bron voor ecosystemen en gewassen op het veld. Jaarlijks is in Neder-
land circa 1900 ± 300 sMED beschikbaar, waarvan 60-70% in de periode mei tot en
met augustus. De voor Nederland representatieve blootstelling voor de meest aan zon
blootgestelde huidgedeelten is naar schatting 85 sMED per jaar. De spreiding in de
blootstelling is groot, samenhangend met variaties in het blootstellingsgedrag. Buiten-
werkenden doen twee tot drie maal hogere jaardoses op dan binnenwerkenden.

Er zijn momenteel geen gegevens over de ontwikkeling van de UV-belasting in Ne-
derland. Gezien de recente bevindingen dat de ozonlaag ook op het noordelijk halfrond is
aangetast, moet aangenomen worden dat ook in Nederland de UV-belasting reeds is
toegenomen. Het is aannemelijk dat de toegenomen chloride-belasting door (mondiale)
CFK-emissies een belangrijke rol speelt bij de ozonaantasting.

Ook op grond van de gunstigste CFK-produktiescenario's zal de chloride-belasting
van de stratosfeer nog verder toenemen, met als mogelijk gevolg een verdere verminde-
ring van de dikte van de ozonlaag. Op grond van modelmatige schattingen wordt in Ne-
derland een toename van het effectief UV verwacht van circa 15% rond het jaar 2000.
Daarna is de ontwikkeling van de UV-belasting in sterke mate afhankelijk van de reali-
satie van de voorgenomen produktiestop. Indien de afspraken die in 1992 in Kopenha-
gen zijn gemaakt wereldwijd volledig worden nageleefd, zou na de eeuwwisseling een
langzaam herstel van de ozonlaag kunnen optreden, maar het is aannemelijk dat nog tot
ver in de volgende eeuw het UV-stralingsniveau verhoogd zal zijn.
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3 Hoofdstuk

Interpretatie van resultaten van
epidemiologisch onderzoek

In de hoofdstukken 6 en 7 over de effecten van UV straling op de huid en op de ogen
zijn de berekeningen en conclusies van de commissie voor een belangrijk deel geba-
seerd op de resultaten van epidemiologisch onderzoek. De waarde van dergelijk onder-
zoek is echter mede afhankelijk van de mate waarin met bepaalde factoren rekening is
gehouden. In dit hoofdstuk noemt de commissie deze factoren en geeft zij aan hoe zij
het belang van de verschillende epidemiologische onderzoeken heeft ingeschat.

3.1 Methoden van epidemiologisch onderzoek

Epidemiologie is een wetenschap waarin het vóórkomen van ziekten bestudeerd wordt
in samenhang met het vóórkomen van factoren waarvan vermoed wordt dat zij een be-
paalde relatie hebben met die ziekten. Het doel is aanwijzingen te verkrijgen over de
mogelijke oorzaken van de ziekten. Epidemiologie is een observationele en geen experi-
mentele wetenschap. Het is niet mogelijk om op grond van de gegevens uit epidemiolo-
gisch onderzoek stellige uitspraken te doen over een oorzakelijk verband.

Er zijn verscheidene benaderingen mogelijk voor het opzetten en uitvoeren van epi-
demiologisch onderzoek. In de onderzoeken naar de relatie tussen blootstelling aan zon-
licht of UV straling en het optreden van gezondheidseffecten die de commissie in dit ad-
vies beschrijft, zijn de volgende methoden gebruikt.

Beschrijvend dwarsdoorsnede-onderzoek van bevolkingsgroepen. Hierbij onder-
zoekt men op een bepaald moment het optreden van bepaalde aandoeningen in een
populatie in relatie tot gegevens over blootstelling aan een bepaalde factor.
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Vooruitblikkend cohort-onderzoek. Hierbij is de blootstelling het uitgangspunt. Men
stelt, bij een bepaalde gekozen blootstellingsfactor, een groep van blootgestelde per-
sonen en een gelijkwaardige controlegroep van niet-blootgestelden samen. In beide
groepen wordt gedurende enige tijd het optreden van ziekten geobserveerd. Het va-
ker vóórkomen van een bepaalde aandoening in de groep blootgestelden kan een
aanwijzing zijn voor een oorzakelijk verband met de gekozen blootstellingsfactor.
Terugblikkend onderzoek aan ('gelegenheids'-)cohorten waarover bij een eerder uit-
gevoerd onderzoek gegevens zijn verzameld die in beginsel niet bedoeld waren om
een gezondheidseffect van blootstelling aan zonlicht of UV straling vast te stellen.
Men spoort een zo groot mogelijk deel van de oorspronkelijke populatie op om na te
gaan of zich in de loop der tijd een samenhang heeft voorgedaan tussen bepaalde
aandoeningen en blootstelling aan zonlicht of UV straling.
Patiënt-controle-onderzoeken. Bij dit type onderzoek is de ziekte het uitgangspunt.
Bij een volgens bepaalde criteria geselecteerde groep patiënten wordt een groep
controlepersonen gezocht die op een aantal relevante kenmerken zo goed mogelijk
overeenstemt met de groep van de patiënten. Vervolgens wordt nagegaan aan wel-
ke factoren patiënten en controlepersonen in het verleden blootgesteld zijn geweest.
Als een bepaalde blootstelling vaker voorkomt bij de patiënten dan bij de controle-
personen, kan dit een aanwijzing zijn voor een mogelijk oorzakelijke factor.

De epidemiologie steunt sterkt op de statistische analyse van gegevens. De resultaten
kunnen worden uitgedrukt in grootheden die een schatting geven van het relatieve risi-
co. Het relatieve risico (RR) is de verhouding tussen de kans op het optreden van een
bepaalde ziekte in de groep blootgestelden en die kans in de groep niet-blootgestelden.
Indien er geen invloed is van de blootstelling is het RR gelijk aan 1. Schattingen van het
RR hebben altijd een bepaalde onzekerheid, die tot uitdrukking komt in de bij zo'n schat-
ting te bepalen betrouwbaarheidsgrenzen voor een zekere, vrij te kiezen, onbetrouw-
baarheidsdrempel (meestal 5 procent, bij een éénzijdige toetsing). Ligt het getal 1 niet
binnen de beide betrouwbaarheidsgrenzen dan spreekt men van een significante uit-
komst. De betekenis daarvan is dat de uitspraak 'het werkelijke relatieve risico verschilt
van 1' ten hoogste met een kans van 5 procent (algemener: een kans die hoogstens ge-
lijk is aan de gekozen onbetrouwbaarheidsdrempel) onjuist is. De relatie heet dan statis-
tisch aangetoond met een betrouwbaarheid van 95 procent.

3.2 Problemen bij epidemiologisch onderzoek

Er zijn talloze problemen bij het epidemiologisch onderzoek die de validiteit of waarde
(niet te verwarren met de statistische betrouwbaarheid) van de uitkomsten kunnen aan-
tasten. Deels kan met deze problemen rekening worden gehouden, deels is dit niet
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mogelijk. Als gevolg hiervan kan de bijdrage van zonlicht of UV straling aan het optre-
den van gezondheidseffecten zowel te groot als te klein worden geschat. De commissie
heeft zich hiervan rekenschap gegeven en geeft voor een aantal relevante gevallen deze
problemen aan.

In de hierna volgende paragrafen geeft de commissie een overzicht van de factoren
die tot een verkeerde interpretatie van de uitkomsten van epidemiologisch onderzoek
kunnen leiden.

3.2.1 Nauwkeurigheid van blootstellingsvariabelen

Bij onderzoek naar een effect van zonlicht of UV straling worden gegevens over bloot-
stelling over het algemeen verkregen door middel van vragenlijsten. Zo men zich de
blootstelling al nauwkeurig kan herinneren, is het met een dergelijke methode in het gun-
stigste geval slechts mogelijk om een zeer grove schatting te doen van de effectieve
stralingsdosis. Een schatting van de blootstelling moet betrekking hebben op de periode
die in biologisch opzicht van betekenis is voor het onderzochte gezondheidseffect. Bij
(huid)kanker, of bij oogaandoeningen als staar, is de cumulatieve blootstelling, bij voor-
keur in relatie tot leeftijd en lichamelijke ontwikkeling, van belang voor het optreden van
de aandoening. Het is zeer moeilijk, praktisch onmogelijk, om individuele blootstelling
aan UV straling over langere tijd (tientallen jaren, bij voorkeur vanaf de jeugd) te meten.
Het enige type onderzoek waarbij werkelijke metingen van de blootstelling gedaan kun-
nen worden is het vooruitblikkend cohort-onderzoek. 

 Over het algemeen kan individuele blootstelling alleen semi-kwantitatief geschat
worden, dat wil zeggen, in gradatie-niveaus. De zogenoemde 'toevallige fouten' in der-
gelijke kwantificeringen zijn naar alle waarschijnlijkheid aanzienlijk. In het algemeen lei-
den toevallige fouten in de schatting van de blootstelling meestal tot onderschatting van
het onderzochte gezondheidseffect. Ook toevallige fouten in de meting van verstorende
variabelen kunnen hierop invloed hebben. Dit laatste kan in de praktijk ook leiden tot
overschatting van het verband tussen blootstelling en effect.

Binnen de epidemiologie worden patiënt-controle-onderzoeken over het algemeen
hoger aangeslagen dan beschrijvend dwarsdoorsnede-onderzoeken. Toch kunnen on-
derzoeken uit deze laatste categorie ook een waardevolle bijdrage leveren aan de bestu-
dering van de effecten van UV straling. Aangezien de UV straling afkomstig van de
zon op bepaalde geografische locaties goed te meten is, kunnen UV-gerelateerde aan-
doeningen bestudeerd worden als functie van de UV instraling (bijvoorbeeld op verschil-
lende breedtegraden). Een voorwaarde hierbij is overigens wel dat de bevolking op de
diverse locaties qua gedrag en samenstelling goed vergelijkbaar is. Indien hieraan is vol-
daan heeft een dergelijk onderzoek het voordeel dat er met grote aantallen individuen
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gewerkt kan worden en dat er daardoor goede mogelijkheden zijn voor het bepalen van
een dosis-effectrelatie.

3.2.2 Nauwkeurigheid van effectvariabelen

Bij het onderzoek naar een effect van zonlicht of UV straling zijn uiteenlopende effect-
variabelen beschouwd. Bij kanker is men veelal aangewezen op geautomatiseerde regi-
stratiesystemen en overlijdensaktes. Deze kennen inherente onnauwkeurigheden, zoals
het ontbreken van gegevens over aandoeningen die niet primair de doodsoorzaak waren,
of van een inadequate histologische typering van tumoren. Bovendien is het bekend dat
huidtumoren vaak worden verwijderd zonder dat dat centraal geregistreerd wordt.

Toevallige fouten die bij het meten van effectvariabelen worden gemaakt, leiden tot
een onnauwkeuriger schatting van het verband tussen blootstelling en effect, en tot een
onderschatting van het relatieve risico.

3.2.3 Vertekening van de resultaten door selectie bij onderzoekspopulaties
('selectie-bias')

Als de selectie van personen voor de te vergelijken groepen wordt beïnvloed door facto-
ren die samenhangen met de blootstelling aan zonlicht of UV straling (bij patiënt-contro-
le-onderzoek) of met de te onderzoeken aandoening (bij cohort-onderzoek), kan verte-
kening van de resultaten optreden. Deze zogenoemde selectie-bias kan zowel tot over-
als tot onderwaardering van het risico van blootstelling leiden. 

3.2.4 Vertekening door vooringenomen waarneming of rapportage ('informatie-bias')

Gegevens voor het vaststellen van blootstellings- of effectvariabelen kunnen bij sommi-
ge van de te vergelijken groepen onjuist zijn door vooringenomenheid van de deelnemers
aan het onderzoek of van de onderzoekers. Dit kan leiden tot vertekening van de
resultaten.

Bij patiënt-controle-onderzoek kan kennis van het verband tussen de ziekte en
blootstelling aan zonlicht of UV straling bewust of onbewust van invloed zijn geweest op
de informatie over blootstelling die de patiënt of diens naasten hebben verstrekt. Huid-
kankerpatiënten zullen zich hun blootstelling aan zonlicht beter herinneren dan controle-
personen. Ook bestaat hier het gevaar dat de onderzoeker patiënten intensiever naar
blootstelling vraagt dan controlepersonen.

Bij cohort-onderzoek kan de waarneming van aandoeningen door de onderzoeker
bewust of onbewust zijn beïnvloed door diens kennis van de blootstelling van de
proefpersoon.
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3.2.5 Verstorende variabelen ('confouders', leidend tot 'confounding-bias')

Naast de onderzochte factor zijn er doorgaans nog vele andere factoren die mogelijker-
wijs een invloed zouden kunnen uitoefenen op het ontstaan van de ziekte. Als deze fac-
toren op een of andere manier samenhangen met de blootstelling aan zonlicht of UV
straling, kan het verband tussen deze blootstelling en het onderzochte gezondheidseffect
worden vertekend. Men spreek dan van verstorende variabelen ('confounders'). De
vertekening kan worden beperkt door gegevens over de invloed van bekende verstoren-
de variabelen te verzamelen en er vervolgens voor te corrigeren.

Bij onderzoek naar de relatie tussen blootstelling aan zonlicht en het optreden van
huidkanker is bijvoorbeeld het huidtype (licht of donker, zie hoofdstuk 6) een belangrijke
verstorende variabele. Personen met een van nature donkere huid kunnen langer in de
zon verblijven zonder te verbranden. Ook voor huidkanker zijn zij aanmerkelijk minder
vatbaar.

3.2.6 Vertekening door selectieve publikatie van resultaten ('publikatie-bias')

Selectieve publikatie van resultaten die op een nadelig effect van blootstelling aan zon-
licht of UV straling wijzen, kan bij beoordeling van gepubliceerde resultaten tot een
overschatting van het werkelijke risico leiden. Redacties van wetenschappelijke tijd-
schriften kunnen geneigd zijn om manuscripten met resultaten die wijzen op een ver-
band tussen blootstelling en effect eerder te accepteren dan manuscripten met resulta-
ten die wijzen op het ontbreken van een dergelijk verband. Meestal gaat het dan om
zwakkere, niet-significante resultaten van onderzoek. Bij het onderzoek naar de effec-
ten van blootstelling aan zonlicht of UV straling zijn er echter geen aanwijzingen dat pu-
blikatie-bias voorkomt.

Ook onderzoekers zelf kunnen bij het toetsen van reeds verzamelde gegevens voor-
al gericht zijn op aanwijzingen voor een nadelig effect, om vervolgens pas tot publikatie
over te gaan als zij die aanwijzingen in hun materiaal hebben gevonden.

3.3 Uitgangspunten bij de beoordeling van resultaten van onderzoek

De commissie is bij de beoordeling van de resultaten van epidemiologisch onderzoek
niet alleen afgegaan op de grootte van het waargenomen relatieve risico, maar tevens
op de mate waarin een resultaat door toeval veroorzaakt zou kunnen zijn. Ook heeft zij
nagegaan in hoeverre de besproken bronnen van vertekening een rol hebben kunnen
spelen.
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Epidemiologisch onderzoek is essentieel om te bepalen of een diëtaire of omge-
vingsfactor daadwerkelijk geassocieerd is met een bepaalde aandoening. Men heeft in
de epidemiologie criteria opgesteld om de mogelijkheid van een oorzakelijk verband tus-
sen blootstelling aan een factor en het optreden van aandoeningen te beoordelen (Hil71,
Kle82). De commissie geeft tot slot van dit hoofdstuk een korte bespreking van deze
criteria. 

Biologische plausibiliteit

Een oorzakelijk verband tussen blootstelling aan een factor en het optreden van een be-
paalde aandoening wordt aannemelijker als er inzicht is in het mogelijk biologisch wer-
kingsmechanisme. Bij het ontstaan van huidtumoren is er de laatste jaren meer duidelijk-
heid gekomen over de door UV straling veroorzaakte schade aan het DNA en de daar-
opvolgende processen die leiden tot de vorming van een tumor (zie hoofdstuk 6).

Ontbreekt ondersteunend inzicht uit biologisch onderzoek, dan worden resultaten
van epidemiologisch onderzoek als 'hypothese-genererend' gezien. Nader onderzoek zal
dan moeten uitwijzen of de hypothese kan worden aangenomen dan wel moet worden
verworpen .

Consistentie

De waarschijnlijkheid van een oorzakelijk verband neemt toe als een samenhang tussen
blootstelling en een gezondheidseffect wordt gevonden in verschillende onderzoekspo-
pulaties onder verschillende omstandigheden.

Sterkte van de samenhang

De sterkte van de samenhang, uitgedrukt in het relatief risico, is een maat voor het be-
lang van de onderzochte factor. Naarmate het waargenomen (statistisch significante)
RR hoger is, is het minder waarschijnlijk dat de samenhang geheel door vertekening
wordt veroorzaakt.

Temporaliteit

Blootstelling aan zonlicht of UV straling kan alleen als oorzakelijke factor beschouwd
worden als de tijd tussen blootstelling en het optreden van het gezondheidseffect redelij-
kerwijs overeenkomt met de latentietijd. Vooral bij dwarsdoorsnede- en patiënt-contro-
le-onderzoek is de juiste temporele volgorde van blootstelling en effect vaak moeilijk
vast te stellen.
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Dosis-responsrelatie

Een waargenomen verband tussen de mate van blootstelling en de mate van respons
geeft in het algemeen steun aan de conclusie dat er werkelijk een effect van de bloot-
stelling bestaat. Wel dient men rekening te houden met de mogelijkheid dat bij toene-
mende blootstelling ook de invloed van bronnen van vertekening of van verstorende va-
riabelen kan toenemen.

Essentieel voor het aannemen van een oorzakelijk verband is echter toch de kennis
over een biologisch werkingsmechanisme.
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4 Hoofdstuk

Fotochemische reacties in weefsels

4.1 Absorptie van licht en UV straling

De absorptie van licht en UV straling door bepaalde moleculen kan leiden tot chemische
of fysische veranderingen in een cel. Het golflengtegebied waarin absorptie optreedt is
afhankelijk van de structuur van het desbetreffende molecuul. Nadat de foton-absorptie
het molecuul in een aangeslagen toestand heeft gebracht, vindt een reactie plaats als de
geabsorbeerde energie voldoende groot is om ook de activeringsenergie voor die reactie
te overwinnen.

Langs fotochemische weg aangeslagen moleculen kunnen zowel een positieve als
een negatieve uitwerking op cellen of organismen hebben. Zo begint de fotosynthese, de
basis van alle leven, met de absorptie van zichtbaar licht door chlorofyl in plantecellen.
UV straling zorgt in huidcellen bij de mens voor de vorming van (pre)vitamine D3. An-
derzijds kan UV straling in dezelfde cellen DNA-beschadigingen veroorzaken die uitein-
delijk kunnen leiden tot de vorming van een tumor. Cellen, organismen en ecosystemen
zijn enerzijds direct en indirect voor hun voortbestaan afhankelijk van bruikbare fotopro-
dukten en hebben anderzijds soms complexe mechanismen ontwikkeld om fotochemi-
sche schade te herstellen en schadelijke fotoprodukten af te breken.
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4.2 UV-absorberende biomoleculen

Belangrijke UV-absorberende biomoleculen zijn nucleïnezuren (DNA en RNA), eiwit-
ten, urocaanzuur, pigmenten (bijvoorbeeld melanine) en, bij planten, chlorofyl, anthocya-
nide en flavonoïden.

DNA, het molecuul waarin de erfelijke informatie ligt opgeslagen, is in biologisch
opzicht een kwetsbaar bestanddeel van de cel bij blootstelling aan UV straling. Het is
essentieel voor het functioneren van de cel dat het DNA intact blijft. Wanneer zoog-
diercellen bestraald worden met golflengten kleiner dan 310 nm correleert de mate van
absorptie door het DNA met de inductie van celdood, mutaties (permanente veranderin-
gen in het DNA) en celtransformatie (veranderingen van de cel die leiden tot ongecon-
troleerde groei). DNA en RNA absorberen in sterke mate UV straling als gevolg van
de aromatische ringstructuur van de basen, de bouwstenen waaruit deze moleculen zijn
opgebouwd (zie 4.3). Het absorptiemaximum ligt rond een golflengte van 260 nm. Hoe-
wel de absorptie van UV straling boven de 280 nm sterk afneemt, is deze bij 300 nm
nog steeds aanzienlijk. Eiwitten absorberen vooral in het UV-B gebied, door toedoen
van aromatische aminozuren (tryptofaan, tyrosine en fenylalanine). De absorptiecoëffi-
cient is echter ongeveer een orde van grootte kleiner dan die van nucleïnezuren. Omdat
eiwitten in grotere hoeveelheden aanwezig zijn wordt echter in absolute zin meer UV
straling geabsorbeerd door eiwitten dan door nucleïnezuren. Organische moleculen met
onverzadigde bindingen zoals flavinen, porfyrinen, quinonen en carotenoïden absorberen
ook in het UV gebied. Zij kunnen derhalve ook betrokken zijn bij biologische effecten
van UV.

Na de absorptie van fotonen kan de energie worden overgedragen aan andere mo-
leculen. Hierdoor kunnen biochemische processen onderbroken en biologische systemen
zoals membranen beschadigd worden. Vele pigmenten vertonen dit mechanisme van
energie-overdracht. Dergelijke zogenaamde 'photosensitizers', zoals de flavine-bevatten-
de stoffen, zijn in veel gevallen van nature aanwezig.

4.3 Beschadiging van DNA

Blootstelling van DNA aan UV straling leidt tot verschillende vormen van schade.
DNA is opgebouwd uit kleine eenheden, nucleotiden, die elk bestaan uit een deoxyribo-
se(suiker)-groep en een base, en die gekoppeld zijn door middel van een fosfaatgroep.
Er zijn twee typen pyrimidinebasen (thymine en cytosine) en twee typen purinebasen
(adenine en guanine). Na absorptie van UV straling vinden vooral in de pyrimidinebasen
veranderingen plaats. Er ontstaan dan fotoprodukten waarbij abnormale verbindingen
zijn gevormd tussen twee naast elkaar in één DNA-streng liggende pyrimidinebasen.
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De meest frequent voorkomende fotoprodukten zijn cyclobutaanpyrimidine-dimeren (fi-
guur 4.1). In mindere mate worden ook pyrimidine(6-4)pyrimidon fotoprodukten en 'de-
war'-isomeer fotoprodukten gevormd. Daarnaast zijn nog vele andere fotoprodukten be-
kend die echter slechts zeer sporadisch voorkomen. Voor de vorming van cyclobutaan-
pyrimidine-dimeren en pyrimidine(6-4)pyrimidon fotoprodukten in zoogdiercellen is een
actiespectrum bekend (Cha86; Ros87). Zij worden vooral gevormd door UV straling
met golflengten korter dan 310 nm. Bij langere golflengten nemen enkelstrengsbreuken
in het DNA een relatief belangrijke plaats in. Deze komen mede tot stand onder invloed
van radicalen, zeer reactieve moleculen, zoals singlet-zuurstof en het OH-radicaal
(Roz85). Ook verbindingen tussen eiwitten onderling en tussen DNA en eiwitten kun-
nen door vrije radicalen tot stand worden gebracht.

4.4 Beschermende mechanismen

Cellen beschikken over diverse middelen om zich te beschermen tegen overmatige
schade. Deze zijn te onderscheiden in mechanismen die schade voorkomen en mecha-
nismen die schade herstellen. 

Het onschadelijk maken van reactieve zuurstofradicalen is een manier om schade te
voorkomen. Diverse verbindingen die fungeren als radicaalvangers zijn hierbij werk-
zaam. Eén van de belangrijkste is glutathion, dat in de celkern van zoogdiercellen in

81 Fotochemische reacties in weefsels

Figuur 4.1 Schematische voorstelling van de vorming van een thymine-dimeer. UV straling induceert de vorming van een cyclobutaan-

ring tussen twee naast elkaar gelegen thymines.



hoge concentraties aanwezig is. De thiol-groep van dit molecuul verwijdert radicalen en
singlet-zuurstof. Gebrek aan glutathion in cellen resulteert in meer celdood na UV-B be-
straling (Tyr86; Tyr88). Andere natuurlijke radicaalvangers zijn ubiquinol, vitamine C
(ascorbinezuur) en vitamine E (α-tocopherol).

In huidcellen wordt ook bescherming geboden door pigment. De aanwezigheid en
de vorming van melanine is één van de factoren die de gevoeligheid van de huid voor
zonlicht bepalen. Er komen twee soorten melanine voor, eumelanine (lichter) en pheo-
melanine (donkerder) (Pav93). Met name de hoeveelheid eumelanine is bepalend voor
de mate van bescherming. Deze stof kan zowel direct UV straling absorberen als radi-
calen die door UV zijn vrijgemaakt uit andere moleculen, wegvangen. Deze processen
leiden niet tot schade voor de cel. Interactie van UV straling met pheomelanine, dat
vooral bij roodharigen voorkomt, kan mogelijk juist leiden tot de vorming van zuurstofra-
dicalen en daarmee tot schade aan voor het functioneren van de cel belangrijke molecu-
len (Pan92) (zie ook paragraaf 6.8). 

In planten komen flavonoïden zeer algemeen voor. Blootstelling van planten aan
UV straling kan, afhankelijk van de eigenschappen van soorten en cultuurvariëteiten, de
synthese van deze beschermende pigmenten verhogen (DSu93; zie ook paragraaf 9.2).
Hun biologische activiteit wordt gewoonlijk omschreven als anti-oxidatie.

Schade aan membranen wordt in het algemeen teniet gedaan doordat membranen
zich in een semi-vloeibare toestand bevinden en daardoor beschadigde gedeelten snel
kunnen herstellen door een aanmaak van de eiwitten en lipiden die de membranen vor-
men. In het geval van ernstige membraanschade vindt degeneratie van de cel en verwij-
dering uit het weefsel plaats. In de ooglens, waar afstoting niet mogelijk is, worden
membraandefecten ingekapseld.

Indien er ondanks de genoemde beschermende mechanismen toch schade aan het
DNA is toegebracht, dient deze zo snel mogelijk hersteld te worden teneinde het func-
tioneren van de cel en de regulering van de groei te waarborgen. Er zijn diverse enzy-
matische mechanismen om UV-schade te herstellen. De belangrijkste hiervan zijn nu-
cleotide-excisieherstel en fotoherstel. Bij nucleotide-excisieherstel zijn verscheidene en-
zymen of enzymcomplexen betrokken. Deze hebben allen een specifieke rol in het ach-
tereenvolgens opsporen en verwijderen van het beschadigde DNA-gedeelte, het synthe-
tiseren van nieuw DNA en het herstellen van de DNA-keten.

Bij fotoherstel vindt reparatie van een DNA-beschadiging plaats door één enzym-
complex (fotolyase) dat hiertoe geactiveerd dient te worden door kortgolvig zichtbaar
licht. Dit herstelmechanisme is in allerlei typen cellen aangetoond, bij zoogdiercellen
echter alleen bij opossums.

In hoofdstuk 6 geeft de commissie aan in welke mate en met welke specificiteit
herstel van DNA-schade plaats vindt.
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4.5 Fototoxiciteit

Bij bepaalde erfelijke afwijkingen in de stofwisseling is er sprake van ophoping in de cel
van verbindingen die de gevoeligheid voor UV straling verhogen. Een voorbeeld is de
accumulatie van porfyrinen bij genetisch bepaalde defecten in de synthese van haem-
verbindingen. Ook is bekend dat bepaalde geneesmiddelen en chemicaliën na absorptie
van zichtbaar licht of UV straling toxisch kunnen zijn voor cellen en organismen of (fo-
to)allergische reacties kunnen veroorzaken. Para-aminobenzoëzuur, een verbinding die
vanwege haar absorptie van UV-B straling veel wordt toegepast in zonnebrandcrèmes,
kan allergische reacties veroorzaken. Andere stoffen, bijvoorbeeld afkomstig uit kosme-
tika, kunnen zich als gevolg van absorptie van UV straling binden aan eiwitten en/of nu-
cleïnezuren. Dit kan resulteren in toxiciteit en de gevoeligheid voor UV straling kan
hierdoor sterk toenemen.
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5 Hoofdstuk

Effecten op het afweersysteem

5.1 Inleiding

Het afweersysteem, ook wel immuunsysteem genoemd, beschermt het organisme tegen
'aanvallen' van buitenaf, bijvoorbeeld infectieuze agentia (bacteriën, virussen, parasieten,
schimmels), en tegen 'aanvallen' van binnenuit (tumorvorming). Vooral op de grensvlak-
ken tussen organisme en buitenwereld treedt een voortdurende blootstelling aan tal van
potentieel ziekteverwekkende agentia op. De eerste afweer tegen deze ziekteverwek-
kers zijn fysische en mechanische barrières. Daarnaast is het immuunsysteem actief.
Effecten op de werking van het immuunsysteem kunnen naast implicaties voor weer-
stand tegen tumoren, mogelijk ook nadelige gevolgen hebben voor de wellicht nog be-
langrijkere functie van het immuunsysteem, de weerstand tegen infecties.

In dit hoofdstuk zal de commissie in kort bestek de opbouw en het functioneren van
het immuunsysteem behandelen, daarna specifiek ingaan op aspecten van het immuun-
systeem in de huid, vervolgens consequenties aangeven van onderdrukking van het im-
muunsysteem en tenslotte een samenvatting geven van effecten op immuunparameters
in proefdieren en de mens en consequenties daarvan voor weerstand tegen infecties en
tumoren. Bij de evaluatie van deze gegevens zal worden ingegaan op het risico van toe-
nemende blootstelling aan UV straling voor de gehele bevolking en voor specifieke risi-
cogroepen. De commissie zal aanbevelingen doen hoe met deze risico's kan worden
omgegaan en welk type onderzoek nodig is om ze beter in kaart te brengen.
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5.2 Het immuunsysteem

5.2.1 Specifieke en niet-specifieke weerstand

Het immuunsysteem kan worden onderverdeeld in het niet-specifieke en het specifieke
afweersysteem.

Het niet-specifieke afweersysteem berust op een aantal mechanismen: fagocytose
en intracellulaire lysis (respectievelijk opnemen en oplossen van de ziekteverwekker in
de cel) en extracellulaire cytotoxie (doden van geïnfecteerde cellen door speciale celty-
pen). Deze mechanismen zijn niet specifiek gericht tegen de binnendringende ziektever-
wekker. Zij vervullen een belangrijke functie in de eerstelijns-weerstand, naast de fysi-
sche en chemische barrières. 

De specifieke weerstand ontwikkelt zich enige tijd na het eerste contact met de
ziekteverwekker en is in staat de niet-specifieke weerstand te stimuleren en aan te vul-
len. Deze vorm van afweer is gericht tegen specifieke lichaamsvreemde stoffen
(meestal eiwitten). Deze worden antigenen genoemd. De specifieke weerstand is bij
her-infecties van belang voor een versnelde afweer (geheugenfunctie).

5.2.2 Weefsels, cellen, en mediatoren van het immuunsysteem

Het immuunsysteem is niet gelokaliseerd in specifieke organen, maar componenten er-
van zijn door het gehele lichaam te vinden (figuur 5.1). De structuur van het immuun-
systeem is zeer complex en bijzonder goed uitgebalanceerd. Voor een beter begrip van
de later te bespreken effecten van UV straling op het afweersysteem geeft de commis-
sie hier een korte beschrijving van de belangrijkste onderdelen.

Cellen

Alle cellen van het immuunsysteem, de witte bloedcellen, ontstaan uit pluripotente cel-
len, ofwel via de lymfoïde lijn (lymfocyten) ofwel via de myeloïde lijn (fagocyten en an-
dere cellen) (figuur 5.2). In de primaire lymfoïde organen, beenmerg en thymus, vindt
vermenigvuldiging van lymfocyten plaats die onafhankelijk is van de aanwezigheid van
antigeen.

Humorale en cellulaire immuniteit

Humorale immuniteit wordt niet direct door cellen verzorgd, maar is afhankelijk van an-
tilichamen die zich in het bloed bevinden. Deze antilichamen zijn bepaalde eiwitten die
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door plasmacellen (uitgerijpte B-cellen) worden geproduceerd. T-lymfocyten reguleren
de humorale immuniteit voor bepaalde (T-cel-afhankelijke) antigenen. 

Cellulaire immuunresponsen zijn specifieke reacties die niet worden bewerkstelligd
door humorale factoren, maar waarvoor de T-cellen direct verantwoordelijk zijn.

 Er zijn verschillende typen T-cellen te onderscheiden. T-helper-cellen zijn T-lymfo-
cyten met een effector-functie. Zij kunnen de aanmaak van antilichamen door B-cellen
mede reguleren. Andere effector-T-cellen kunnen interleukines produceren. Dit zijn
laagmoleculaire stoffen die andere cellen tot bepaalde activiteiten kunnen aanzetten. Tot
slot zijn er nog de cytotoxische T-cellen die in staat zijn tumorcellen en lichaamscellen
die met virus zijn geïnfecteerd te doden. Cytotoxische T-cellen kunnen ook de activiteit
van andere T-cellen onderdrukken en worden daarom ook wel suppressor T-cellen
genoemd.

Het immuunsysteem betrekt ook vele celtypen die niet het vermogen hebben antige-
nen te herkennen bij de immuunrespons. Tot deze niet-specifieke cellen behoren (figuur
5.2) macrofagen, natural killer(NK)-cellen, neutrofiele, eosinofiele en basofiele granulo-
cyten, mestcellen en waarschijnlijk zelfs endotheel- en epitheelcellen. 
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Macrofagen en neutrofiele granulocyten zijn tot fagocytose van lichaamsvreemd
materiaal in staat en zijn daardoor geschikt om in de eerste verdedigingslinie tegen bac-
teriën te functioneren. Tumorcellen en cellen die met virus zijn geïnfecteerd, zijn veel
moeilijker te fagocyteren. De eerstelijns-verdediging hiertegen wordt gevormd door de
cellen met NK-activiteit. Lymfoïde cellen die deze activiteit vertonen zijn, evenals cyto-
toxische T-cellen, in staat de genoemde doelwitcellen door middel van een extracellulair
proces te doden, maar doen dit in tegenstelling tot de T-cellen zonder daarvoor gevoelig
gemaakt te zijn en dus niet specifiek.

5.2.3 Effector-mechanismen in het immuunsysteem

Macrofagen vormen vaak de eerste afweer tegen binnendringende bacteriën. Na fago-
cytose van de bacteriën kunnen macrofagen bacteriële antigenen aanbieden aan
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lymfocyten. Deze lymfocyten kunnen op hun beurt door middel van signaalstoffen ande-
re macrofagen naar de plek van de ontsteking leiden en macrofagen aanzetten tot ver-
hoogde activiteit. Hierdoor kan de infectie worden beëindigd.

Met virus geïnfecteerde cellen en tumorcellen worden in eerste instantie aangepakt
door NK-cellen, daarin bijgestaan door macrofagen. Beide celtypen geven stoffen af
die voor de doelwitcellen toxisch zijn en lyseren deze zo door middel van een extracellu-
lair proces. Ook hierbij komt antigeen vrij, dat door antigeen-presenterende cellen wordt
aangeboden aan lymfocyten. Via dit mechanisme worden cytotoxische T-cellen geacti-
veerd, die eveneens doelwitcellen lyseren.

Activering van effector-T-cellen vindt doorgaans plaats doordat antigeen het orga-
nisme binnentreedt en via antigeen-presenterende cellen wordt aangeboden aan de lym-
focyten. Door deze interactie wordt 'geheugen' opgebouwd voor dit antigeen. Hierdoor
kan het immuunsysteem bij hernieuwd contact met hetzelfde antigeen snel en verhevigd
reageren teneinde de bron van het antigeen zo snel en adequaat mogelijk te
verwijderen.

Auto-immuniteit en overgevoeligheid

Effector-mechanismen die tot doel hebben schade aan de ziekteverwekker toe te bren-
gen kunnen vaak ook schade aan de eigen weefsels veroorzaken. Domineert de schade
aan het eigen weefsel over die aan het ziekteverwekkende of lichaamsvreemde agens
dat het immuunsysteem tracht weg te werken, dan is er sprake van auto-immuniteit of
van overgevoeligheid.

Bij auto-immuniteit zijn de immuunresponsen specifiek gericht tegen lichaamseigen
componenten. Er bestaan verschillende vormen van auto-immuniteit, die afhankelijk zijn
van het produkt of agens waartegen wordt gereageerd en van het type immuunrespons.

Van overgevoeligheid bestaan eveneens verschillende typen. De belangrijkste zijn
onmiddellijk-type en vertraagd-type overgevoeligheid. Bij het onmiddellijk-type overge-
voeligheid spelen door plasmacellen geproduceerde antilichamen, die specifiek zijn voor
het allergeen waarvoor overgevoeligheid bestaat, een belangrijke rol. Deze eiwitten, im-
munoglobulinen van het type IgE, binden aan mestcellen en basofiele granulocyten. In-
teractie van dit complex met het allergeen resulteert snel (binnen minuten of uren) in de
afgifte van mediatoren door de mestcellen. Deze stoffen kunnen resulteren in schade
aan het weefsel. In de huid komt dit bijvoorbeeld tot uiting als netelroos. Bij overgevoe-
ligheid van het vertraagde type treedt pas langer na contact met het allergeen een scha-
delijke ontstekingsreactie op. In de huid kan zich dit onder meer uiten als eczeem. Con-
tactovergevoeligheid is een vorm van vertraagd-type overgevoeligheid. Bij vertraagd-ty-
pe overgevoeligheidsreacties treden T-lymfocyten als mediatoren op. Hoewel vertraag-
d-type overgevoeligheid een schadelijke reactie is, is het vermogen om een dergelijke
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respons te vertonen een maat voor het functioneren van het immuunsysteem. De effec-
ten van UV-B straling op het immuunsysteem worden experimenteel onder meer be-
paald door middel van vertraagd-type overgevoeligheidreacties.

Een goed functionerend immuunsysteem is ook van wezenlijk belang voor de weer-
stand tegen opportunistische infecties (veroorzaakt door ziekteverwekkers die reeds in
de gastheer aanwezig zijn, maar pas aanleiding geven tot ziekte nadat de weerstand er-
tegen is verminderd) en tegen neoplastische aandoeningen (kanker).

5.2.4 Het immuunsysteem in de huid

Evenals op andere plaatsen waar het lichaam in contact staat met de buitenwereld, be-
vinden zich ook in de huid componenten van het immuunsysteem. De cellen van Lan-
gerhans die zich in de epidermis bevinden zijn zeer efficiënt in het presenteren van anti-
geen aan T-lymfocyten, de eerste stap naar een primaire immuunrespons. Keratinocy-
ten in de epidermis kunnen interleukinen te produceren, die de differentiatie van T-cel-
len en de vorming van bloedcellen kunnen beïnvloeden.

Met deze celtypen zijn in de huid min of meer onafhankelijke immuunregelsystemen
actief. Veranderingen in het immuunsysteem van de huid kunnen echter ook effect heb-
ben op het immuunsysteem elders in het lichaam, omdat er via lymfe en bloed een
voortdurende recirculatie van lymfoïde cellen van de huid naar drainerende en andere
lymfeklieren plaats vindt. Recirculerende lymfocyten vormen de basis voor 'immune
surveillance' (bewaking) en zijn als zodanig van groot belang voor weerstand tegen ziek-
teverwekkende agentia en tumorcellen.

5.2.5 Immuunsuppressie

Het dramatische gevolg van vermindering van de weerstand tegen infecties en neoplas-
tische aandoeningen wordt waarschijnlijk het best geïllustreerd door de verhoogde inci-
dentie van lymfomen en leukemieën, Kaposi-sarcomen en opportunistische infecties, zo-
als die wordt waargenomen bij AIDS-patiënten (acquired immunodeficiency syndrome).
De verminderde weerstand bij deze patiënten is het gevolg van infectie met HIV (hu-
man immunodeficiency-virus) die desastreus is voor het immuunsysteem. De activiteit
van het immuunsysteem en het aantal Langerhans-cellen in de huid van dergelijke pa-
tiënten is sterk verminderd. Wrat-achtige aandoeningen met een virale achtergrond zijn
bij AIDS-patiënten één van de eerste huidsymptomen. In een later stadium ontstaan
huidtumoren.

In het afgelopen decennium zijn de aanwijzingen toegenomen dat blootstelling van
mens en dier aan invloeden van buitenaf die de werking van het immuunsysteem onder-
drukken, resulteert in het vaker voorkomen van infecties en neoplastische
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aandoeningen. Dit is vooral bekend bij het gebruik van bepaalde geneesmiddelen. Pa-
tiënten die een orgaantransplantatie ondergingen en die, om afstoting van het transplan-
taat te verhinderen, gedurende lange tijd werden behandeld met immuunsuppressieve
middelen vertoonden een opmerkelijk verhoogde incidentie van onder andere huidtumo-
ren (zie paragraaf 6.8.1). 

Hoewel het op grond van proefdieronderzoek aannemelijk is dat een ook slechts be-
scheiden immuunsuppressie op populatieniveau aanleiding geeft tot een toename in inci-
dentie van infectieziekten, is dit nog niet ondubbelzinnig vastgesteld.

5.3 Immuunsuppressie door ultraviolet licht

Bij bestraling van de huid met UV straling kunnen, naast andere afwijkingen, verande-
ringen optreden in eiwitten in de celkernen of in membranen. Deze veranderde eiwitten
kunnen door het organisme als lichaamsvreemd worden ervaren. Het immuunsysteem
kan op deze zogenaamde fotoantigenen reageren met een afweerreactie. Doordat UV
straling echter tevens antigeenspecifieke immuunsuppressie kan induceren treedt een
overmatige of langdurige ontstekingsreactie bij UV-belichting niet op.

De immuunsuppressie die door UV straling wordt geïnduceerd behelst vooral on-
derdrukking van cellulaire immuunresponsen, onder andere door beïnvloeding van de an-
tigeenpresentatie door cellen van Langerhans. Een dergelijke immuunsuppressie komt
uiteraard in eerste instantie tot uiting in de blootgestelde huid. Daarnaast treedt echter
ook systemische immuunsuppressie op.

5.3.1 Invloed van UV-B op de distributie van lymfocyten

Proefdiergegevens wijzen er op dat het immuunsuppressieve effect van UV-B gedeel-
telijk kan worden veroorzaakt door veranderingen in de distributie van lymfocyten. In
muizen die gedurende zes achtereenvolgende dagen aan UV-B straling werden blootge-
steld en vervolgens intraveneus met gemerkte lymfocyten werden geïnjecteerd, is een
veranderd patroon van recirculatie en migratie naar lymfeklieren gevonden. In vergelij-
king met niet-blootgestelde dieren kwamen er meer lymfocyten in perifere lymfeklieren
terecht. Dit verschijnsel werd tot twee maanden na blootstelling nog gevonden (Spa83).
Het aantal witte bloedcellen was afgenomen.

Recent is aangetoond dat expressie van cellulaire hechtingsmoleculen zoals
ICAM-1, dat vooral voorkomt op de celmembraan van keratinocyten en van cellen van
Langerhans en dat betrokken is bij migratie en recirculatie van lymfocyten in de huid,
door blootstelling aan UV-B onderdrukt kan worden (Nor89, Tan91).
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5.3.2 Effecten van UV-B op cellen van Langerhans

In proefdieren is aangetoond dat blootstelling aan UV-B ook de antigeen-presenterende
activiteit van cellen van Langerhans kan aantasten (Sti81). Onder normale omstandig-
heden geven Langerhans-cellen een signaal dat leidt tot activering van receptoren op
T-helper-1 (Th1) cellen. Dit proces resulteert dan in een immuunrespons. Blootstelling
aan UV-B kan, door blokkade van het signaal voor Th1-activatie, leiden tot het uitblijven
van een reactie op antigeen. Ook kan via afgifte van interleukine-10 de produktie van
interleukinen door Th1-cellen (bijvoorbeeld van interferon-γ, IFN-γ), onderdrukt worden.
Door middel van afgifte van IFN-γ, een van de belangrijkste mediatoren bij effector-
functies van het immuunsysteem, initiëren Th1-cellen vertraagd-type
overgevoeligheidsresponsen.

Naast deze lokale effecten treden ook systemische effecten op. De veranderde cel-
len van Langerhans migreren naar drainerende lymfeklieren en beïnvloeden daar de re-
circulatie van T-lymfocyten.

Cellen van Langerhans zijn niet altijd betrokken zijn bij onderdrukking van het im-
muunsysteem. Bij blootstelling van de huid aan UV-B is weliswaar zowel een vermin-
dering van het aantal cellen van Langerhans waargenomen (Oba85) als een onderdruk-
king van de contactovergevoeligheid (Toe80), maar de golflengte-afhankelijkheid van
deze reacties is verschillend (Noo84).

Vermindering van het aantal cellen van Langerhans na bestraling met UV-B is ook
in de mens gevonden. Nadat de Langerhans-cellen zijn verdwenen, verschijnen er sup-
pressor T-cellen in de epidermis. Deze zijn eveneens in staat antigeen te presenteren
aan andere lymfocyten, maar kunnen ook immuunsuppressie induceren (Baa90).

5.3.3 Effecten van UV-B op keratinocyten

In dierexperimenten is vastgesteld dat keratinocyten een belangrijke rol spelen in door
UV-B geïnduceerde effecten op het immuunsysteem. De produktie en afgifte van ver-
schillende interleukinen en andere mediatoren door keratinocyten wordt door bestraling
met UV-B gestimuleerd. Met name is hierbij de afgifte van tumor-necrosefactor-α
(TNF-α) van belang. Deze stof is voor een deel verantwoordelijk voor onderdrukking
van contact-overgevoeligheidsresponsen (Ver90).

Het is nog niet duidelijk wat het mechanisme is van de effecten van UV-B op kera-
tinocyten. DNA-schade zou de aanzet kunnen geven tot afgifte van immuunsuppressie-
ve interleukines zoals TNF-α (App89), maar ook effecten op de celmembraan van ke-
ratinocyten zouden dit proces kunnen stimuleren. De golflengte-afhankelijkheid van ef-
fecten van UV straling op humane keratinocyten is slechts fragmentarisch bekend. Uit
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in vivo onderzoek bleek DNA-schade in keratinocyten bij golflengtes tussen 296 en 302
nm maximaal te zijn (Fre89).

5.3.4 Effecten van UV-B op mestcellen

Mestcellen bevatten een groot aantal granula waarin diverse door de cel aangemaakte
stoffen worden opgeslagen. Onder invloed van prikkels van buitenaf kunnen deze stof-
fen worden afgegeven. Mestcellen in de dermis spelen een rol in verschillende overge-
voeligheidsresponsen in de huid, zowel in het onmiddellijk-type als in het vertraagd-type,
waaronder contact-overgevoeligheid.

In de mens onderdrukt blootstelling aan lage doses UV-B, die worden toegediend in
lichttherapie voor allergie en eczeem, de degranulatie van mestcellen (Dan86). Hoge
doses UV-B straling daarentegen kunnen juist mestcel-degranulatie stimuleren. Omdat
slechts een gering deel van de UV-B straling doordringt tot in de dermis (zie figuur 6.2),
zijn dit waarschijnlijk geen directe effecten, maar worden ze gedeeltelijk gemedieerd
door lokaal geproduceerde stoffen zoals interleukines of prostaglandines.

5.3.5 Andere factoren van belang bij effecten van UV

Suppressor T-cellen spelen waarschijnlijk een belangrijke rol bij het immuunsuppressie-
ve effect van UV straling. Na blootstelling aan UV-B is een relatieve toename gecon-
stateerd van lymfocyten met een cytotoxische activiteit, die voor een deel tot de popula-
tie van T-suppressorcellen worden gerekend. Deze cellen kunnen de vermenigvuldiging
van lymfocyten en de activiteit van NK-cellen onderdrukken. Waarschijnlijk spelen op-
losbare stoffen die worden geproduceerd door de suppressorcellen hierbij ook een rol
(Yee89). Naast lokale effecten in de huid zouden deze factoren ook gevolgen kunnen
hebben voor systemische onderdrukking van het immuunsysteem.

Bij proefdieren is waargenomen dat toediening van T-4 endonuclease V, een enzym
dat het herstel van DNA bevordert, immuunsuppressie gedeeltelijk verhindert (Kri92).
De onderzoekers concluderen hieruit dat door UV-B straling geïnduceerde DNA-scha-
de ook een rol speelt in het opwekken van immuunsuppressie.

Een mogelijk ander mechanisme van immuunsuppressie door UV straling loopt via
cis-urocaanzuur als mediator (DeF83). UV-B kan trans-urocaanzuur in de huid omzet-
ten in de cis-isomeer. Daarbij correleert het actiespectrum van onderdrukking van con-
tact-overgevoeligheid in de huid met dat van absorptie van UV-B door trans-urocaan-
zuur (Noo92), maar het actiespectrum voor de foto-isomerisatie van trans- naar cis-
urocaanzuur (Gib93) wijkt hier van af (figuur 5.3). In de muis is aangetoond dat met
UV licht bestraald urocaanzuur vertraagd-type overgevoeligheidsresponsen tegen Her-
pes simplex onderdrukt (Ros88). Ook de afgifte van TNF-α door keratinocyten, die,
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zoals eerder betoogd is, leidt tot immuunsuppressie, kan worden geïnduceerd door cis-
urocaanzuur (Kur92).

5.3.6 Door UV-B geïnduceerde immuunsuppressie: samenvatting

Er zijn een aantal gelijktijdig werkende mechanismen die resulteren in immuunsuppres-
sie door UV straling. De inwerking van UV op cellen van Langerhans in de huid leidt
tot een veranderde antigeen-presentatie door deze cellen. Daarnaast vermindert het
aantal Langerhans-cellen in de huid. Het gevolg hiervan is dat lokaal de afweer vermin-
dert. Dit wordt nog eens versterkt doordat T-lymfocyten met suppressoractiviteit wor-
den geïnduceerd (Baa90). Daarnaast wordt ook het systemische immuunsysteem beïn-
vloed, omdat de veranderde cellen van Langerhans naar drainerende lymfeklieren mi-
greren en daar het recirculatie-patroon van T-lymfocyten kunnen veranderen. Verder
kan UV straling zorgen voor directe effecten op lymfocyten, die wellicht resulteren in
veranderingen in functies. Bestraling van keratinocyten met UV licht leidt tot afgifte
van verschillende interleukinen die lokaal het immuunsysteem kunnen beïnvloeden; ko-
men deze interleukinen terecht in de circulatie, dan kunnen hierdoor ook systemische ef-
fecten optreden. Tot slot kunnen chemische mediatoren die onder invloed van door UV-
bestraling ontstaan, zoals zuurstofradicalen en cis-urocaanzuur, effecten hebben op zo-
wel lokale als systemische antigeen-presentatie.

Hoewel er wel enig onderzoek is gedaan naar de spectrale afhankelijkheid van door
UV straling geïnduceerde effecten op het immuunsysteem (figuur 5.3) is op dit gebied
nog nader onderzoek gewenst.

5.4 Effecten van UV-B op weerstand tegen tumoren

Immuunsuppressie kan tot gevolg hebben dat cellen met (foto)antigene eigenschappen
(bijvoorbeeld tumorcellen) niet meer worden vernietigd door cytotoxische T-cellen. Tu-
moren die in de huid van de muis worden geïnduceerd door blootstelling aan UV-B zijn
antigeen (Kri74). Dergelijke tumoren worden afgestoten na transplantatie in normale
muizen, maar niet indien ze worden getransplanteerd in aan UV-B blootgestelde muizen
of in athymische muizen. Dit betekent dat T-cel-afhankelijke immuniteit een rol speelt
bij de groei van deze huidtumoren en bij de beïnvloeding daarvan door bestraling met
UV-B.

Melanomen zijn ook veelal antigene tumoren. Immuunsuppressie door UV-B zou
daarom ook op de groei van deze tumoren een effect kunnen hebben (Don91). In de
muis is een toename in de incidentie van spontane leukemieën na blootstelling aan UV-
B gevonden (Kri90). Tot slot kan ook de weerstand tegen antigene tumoren die kunnen
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worden geïnduceerd door blootstelling aan carcinogene chemicaliën, zoals benzo[a]py-
reen, worden beïnvloed (Gen91).

Gegevens over patiënten met huidtumoren die door UV straling lijken te zijn geïndu-
ceerd, suggeren dat het immuunsuppressieve effect van UV-B in de mens vergelijkbaar
is met dat in de muis (Mor89). In 40% van een groep gezonde personen leidde blootstel-
ling van de huid aan UV-B, gevolgd door applicatie van een contactallergeen, tot een
vermindering van de contact-overgevoeligheidsrespons. In een groep patiënten met door
zonlicht geïnduceerde huidtumoren was dit bij 90% het geval. Gezonde personen die
geen respons vertoonden, konden wel gevoelig worden gemaakt voor het contactaller-
geen, maar bij mensen met huidtumoren lukte dit niet. Dit suggereert dat in deze laatste
groep antigeen-specifieke suppressie is geïnduceerd. Er dient echter nog te worden
vastgesteld of dit een direct gevolg is van bestraling met UV-B of van de aanwezigheid
van tumorweefsel, dat op zich ook tot immuunsuppressie aanleiding kan geven.

Het lijkt aannemelijk dat effecten van UV straling op het immuunsysteem bijdragen
aan een verminderd vermogen om getransformeerde cellen te verwijderen. De
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verhoogde incidentie van tumoren, waarvan in epidemiologisch onderzoek is vastgesteld
dat zij geassocieerd is met blootstelling aan UV straling, zou deels veroorzaakt kunnen
zijn door immuunsuppressie door UV.

5.5 Effecten van UV op weerstand tegen infecties

Ultraviolette straling kan leiden tot activering van latente virussen. Dit kan een direct ef-
fect zijn van UV straling op het virus en hoeft niet noodzakelijkerwijs door het immuun-
systeem gemedieerd te worden. Men mag echter verwachten dat een verminderd func-
tioneren van het immuunsysteem een effect zal hebben op de weerstand tegen infec-
ties. In paragraaf 5.2.5 is al betoogd dat in patiënten die vanwege een transplantatie een
onderdrukt immuunsysteem hebben, er een met blootstelling aan zonlicht geassocieerde
toename van wratachtige huidaandoeningen lijkt op te treden. Dit zou een gevolg kun-
nen zijn van verminderde weerstand tegen infecties met humaan-papillomavirus.

In personen die zijn besmet met het HIV, zou blootstelling aan UV straling de reeds
aanwezige immuunsuppressie nog verder kunnen versterken, terwijl eveneens activering
van virus-replicatie is waargenomen. Zoals in paragraaf 5.2.5 vermeld, zijn wratachtige
huidaandoeningen bij AIDS-patiënten één van de eerste symptomen. HIV-seropositieve
personen lopen derhalve een verhoogd risico op nadelige effecten van blootstelling aan
UV straling. In verschillende landen wordt HIV-positieven dan ook geadviseerd uit de
zon te blijven.

Blootstelling aan hoge doses UV-B (bijvoorbeeld tijdens het skieën) kan leiden tot
reactivering van een latent Herpes simplex virus (koortslip). Dit wijst op inductie van
immuunsuppressie in de huid, die het mogelijk maakt dat een virus virulent kan worden
(Whe75). 

Huidaandoeningen als gevolg van een infectie met Leishmania, een protozoaire pa-
rasiet, worden eveneens beïnvloed door UV straling (Gia86). Zij verschijnen vooral op
de huid die het meest is blootgesteld aan zonlicht. Opvallend is dat in de muis de ernst
van deze huidaandoeningen door blootstelling aan UV-B kan worden verminderd. Een
verklaring hiervoor is dat de ontstekingsreactie in de huid, die voor een deel immunolo-
gisch is bepaald, door UV-B wordt onderdrukt. Er is echter in aan UV-B blootgestelde
muizen een sterk afgenomen cellulaire immuunrespons op Leishmania waargenomen
en het immunologisch geheugen voor deze parasiet is eveneens deficiënt. De produktie
van antilichamen is niet afgenomen na blootstelling.

Pathologisch en epidemiologisch onderzoek aan patiënten die lijden aan infectie met
Mycobacterium leprae, de veroorzaker van lepra, suggereert dat een toegenomen
blootstelling aan UV-B aanleiding kan geven tot een toename in incidentie en ernst van
de aandoening (Pat91). In proefdieren wordt Mycobacterium tuberculosis, in een aan-
tal opzichten verwant aan Mycobacterium leprae, als infectiemodel gebruikt. Beide

96 UV straling uit zonlicht



bacteriën vormen een belangrijk volksgezondheidsprobleem in tropische en subtropische
landen. Blootstelling van muizen aan UV-B voorafgaande en gedurende een infectie
met Mycobacterium tuberculosis vermindert de vertraagd-type overgevoeligheidsre-
actie op de bacteriën. Ook op grond van andere verschijnselen kan worden geconclu-
deerd dat de infectie verergerd is.

Bij ernstige immuunsuppressie kan Candida albicans, een schimmel die algemeen
voorkomt in de mondholte en op de huid, aandoeningen veroorzaken. Dit kan zò ver
gaan dat infectie van interne organen optreedt en een levensbedreigende situatie ont-
staat. Cellulaire immuunresponsen zijn zeer belangrijk voor de weerstand tegen deze
schimmel. Blootstelling aan UV-B resulteert in proefdieren in onderdrukking van de
vertraagd-type overgevoeligheidsrespons op deze ziekteverwekker (Den89).

 Hoewel vastgesteld is dat UV-B straling een effect heeft op het beloop van ver-
schillende infectieziekten, zijn er geen epidemiologische gegevens omtrent een mogelijke
associatie van incidentie van infectieziekten met blootstelling aan UV-licht. Weliswaar
is er sprake van een toename in incidentie van infectieziekten naarmate men dichter bij
de evenaar komt, maar naast een toename van de blootstelling aan UV straling zijn hier-
bij veel meer factoren van belang. Daarbij moet worden opgemerkt dat de kans voor
een individu om te worden geïnfecteerd in de eerste plaats afhangt van het betreffende
infectieuze agens en daarnaast van de geografische, klimatologische, culturele, sociale
en economische omgeving waarin hij verkeert. De reactie van de persoon op de infec-
tie hangt ook af van vele factoren, zoals genetische achtergrond, leeftijd, geslacht, hor-
monale status, gezondheidstoestand, medicijngebruik, levensstijl en immuunstatus. Bij
een vergelijking tussen Noordwest-Europa enerzijds en Australië en Nieuw Zeeland an-
derzijds, gebieden die op een min of meer vergelijkbare geografische breedte liggen en
die ook voor wat betreft andere 'confounders' enigszins op elkaar lijken, blijken er geen
duidelijke verschillen te zijn in de incidentie en de ernst van infecties, hoewel inwoners
van Australië en Nieuw Zeeland een veel grotere blootstelling aan UV straling hebben
dan Noord-Europeanen. Het is echter niet mogelijk hieruit conclusies te trekken ten
aanzien van effecten van UV op incidenties van infectieziekten.

5.6 Klinische relevantie van verminderde weerstand door UV straling

Immuunsuppressie geïnduceerd door UV straling kan in positieve zin worden gebruikt
als onderdeel van een therapie, bijvoorbeeld bij lichttherapie en, in de toekomst, bij het
voorkomen van transfusie-reacties. Pas wanneer deze effecten niet gewenst en dan
ook niet beheersbaar zijn, is er reden voor bezorgdheid.

Het gegeven dat 90% van de patiënten met huidkanker gevoelig is voor het im-
muunsuppressieve effect van zonlicht duidt erop dat dit effect een rol kan spelen bij het
ontstaan van huidtumoren. Anderzijds is bij patiënten met psoriasis die lichttherapie met
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UV-B krijgen, de incidentie van huidkanker niet of nauwelijks verhoogd. Dit kan erop
wijzen dat de rol van door UV geïnduceerde immuunsuppressie bij kankerinductie niet
groot is. De gegevens op dit gebied zijn echter zeer beperkt en fragmentarisch. Even-
min is er bij patiënten die lichttherapie krijgen sprake van een duidelijke toename van in-
cidenties van infecties, maar ook hiervoor zijn de beschikbare gegevens uitermate
beperkt.

Het is aannemelijk dat nadelige effecten van immuunsuppressie door blootstelling
aan UV straling vooral aan het licht zullen komen bij die personen die reeds een ge-
stoorde afweer hebben. UV-geïnduceerde immuunsuppressie in de huid zou een voor-
waarde kunnen scheppen voor een grotere kans op het ontstaan van huidkanker en vi-
rale infecties van de huid, zoals het hierboven genoemde humaan-papillomavirus en
Herpes simplex.

Het aantal mensen met een gestoorde immunologische afweer - patiënten met
AIDS of met aangeboren immuunafwijkingen, en patiënten die vanwege orgaantrans-
plantaties of om andere redenen langdurig immuunsuppressiva krijgen - zal in de toe-
komst toenemen. Multipele huidtumoren bij deze patiënten zijn een groot therapeutisch
probleem dat een behoorlijk beslag zal leggen op de gezondheidszorg. Bij individuen met
een gestoord immuunsysteem hebben dergelijke huidtumoren ook een kwaadaardiger
beloop en is de mortaliteit verhoogd.

Een ander mogelijk gevolg van door UV straling geïnduceerde antigeen-specifieke
suppressie kan een verminderde effectiviteit van vaccinatie zijn. Dit is voor de gezonde
populatie van belang. Het is aannemelijk dat een dergelijke effect de grootste kans heeft
om op te treden in individuen waarbij blootstelling aan een grote dosis UV straling
plaatsvindt voorafgaand aan of tijdens de immunisatieperiode. Het effect van UV op
Langerhans-cellen, die verantwoordelijk zijn voor inductie van de primaire immuun-
respons, speelt daarbij een belangrijke rol. Eenmaal geïnduceerde immuniteit is over het
algemeen minder gemakkelijk te doorbreken, wellicht omdat dan ook andere dan Lan-
gerhans-cellen betrokken zijn bij antigeen-presentatie. De relatief bescheiden door UV
geïnduceerde immuunsuppressie zal dan voor de immuniteit geen grote nadelige gevol-
gen meer hebben. Lokale effecten van UV-B kunnen echter, ook nadat immuniteit is
geïnduceerd, wel degelijk nadelig zijn. 

Een laatste fenomeen waarbij ontregeling van het immuunsysteem door UV-B stra-
ling negatieve gevolgen kan hebben, is auto-immuniteit. Het is bekend dat bij de auto-
immuunziekte lupus erythematosis UV licht huidaandoeningen kan veroorzaken. In de
kliniek wordt dit als een diagnostisch criterium gehanteerd. Er is weinig onderzoek ge-
daan op het gebied van verergering van auto-immuniteit door zonlicht, maar het is be-
kend dat auto-immuniteit ook vaak met immuundeficiëntie gepaard gaat. 
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5.7 Bescherming tegen foto-immunologische effecten

Over bescherming tegen immunologische effecten van blootstelling aan UV straling zijn
maar weinig gegevens bekend. In experimenten met gepigmenteerde proefpersonen
bleek dat pigment geen bescherming biedt tegen de inductie van immuunsuppressie door
UV straling. De meeste zonnebrandcrèmes, die wel tegen door UV-B straling geïndu-
ceerde DNA-schade beschermen, geven geen afdoende bescherming tegen immuun-
suppressie. In vitro is enige bescherming van zonnebrandcrèmes gevonden tegen de
onderdrukking van bepaalde functies van lymfocyten. De SPF-factor van zonnebrand-
crèmes, die een indicatie is voor de mate waarin bescherming wordt geboden tegen ver-
branding, blijkt echter op grond van deze gegevens geen voorspellende waarde te heb-
ben voor immuunsuppressie. In vivo geven zonnebrandcrèmes weinig of geen bescher-
ming tegen remming van bepaalde functies van lymfocyten. Een uitzondering vormen
wellicht cinnamaat-bevattende zonnebrandcrèmes (Wol93a). In een recente publikatie
is vermeld dat zonnebrandcrèmes bijna 100% bescherming zouden geven tegen het ont-
staan van herpes labialis door zonlicht (Roo91).

De vragen die in dit verband opgelost dienen te worden zijn onder andere hoe de
farmacokinetiek en de toxiciteit van de zonnebrandcrèmes is, op welk huidniveau zij be-
scherming bieden, op welke wijze ze interfereren met mediatoren voor UV-schade in de
huid, en wat hun invloed is op de dosis- en tijds-afhankelijkheid van door UV straling gk-
ïnduceerde immuunsuppressie.

5.8 Therapeutische toepassing van UV straling

In enkele gevallen kan onderdrukking van het immuunsysteem door UV straling een
heilzaam effect hebben. Hiervan wordt gebruik gemaakt bij de behandeling van bepaal-
de huidziekten, bijvoorbeeld eczeem en psoriasis vulgaris.

5.9 Conclusies en aanbevelingen

Uit dierexperimenteel werk blijkt dat UV straling biologisch significante effecten heeft
op het immuunsysteem en op de weerstand tegen infecties. Effecten op immunologi-
sche parameters in de mens zijn eveneens bekend. De kanttekening moet echter wor-
den geplaatst dat, hoewel het immuunsysteem in mens en dier in grote lijnen vergelijk-
baar is, extrapolatie van dierexperimentele gegevens naar de mens een moeilijk pro-
bleem is. Dit geldt ook voor effecten van UV straling. De huid van proefdieren is
meestal sterk behaard en zal bij veel soorten ook al niet veel blootgesteld worden omdat
het schemer- of nachtdieren zijn. De gevoeligheden van de menselijke en die van de
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proefdierhuid, en daarmee die van immunologisch relevante componenten in de huid,
kunnen verschillen. De mechanismen van bescherming tegen een bepaalde infectie en
de reservecapaciteit van die mechanismen kunnen in mens en dier verschillen. Daarom
kunnen effecten zoals die worden waargenomen in het proefdier gemakkelijk leiden tot
een overschatting, maar evengoed tot een onderschatting van de ernst van de effecten
in de mens. Dit geldt zowel voor infectieziekten als voor tumorgroei.

Uit experimenteel en epidemiologisch onderzoek is gebleken dat er een relatie be-
staat tussen de incidentie van huidtumoren en blootstelling aan zonlicht (zie hoofdstuk
6). Het is echter niet bekend in hoeverre een effect van UV straling op het immuunsys-
teem betrokken is bij de ontwikkeling van tumoren bij de mens.

Het is aannemelijk dat een toenemende blootstelling aan UV-B straling, als gevolg
van een afnemende dichtheid van de ozonlaag, via effecten op het immuunsysteem in-
vloed zal hebben op het voorkomen van infecties en auto-immuunziekten, en wellicht
ook op dat van tumoren. Op grond van het bovenstaande is het echter duidelijk dat de
gegevens hierover nog onvoldoende zijn om in kwantitatieve zin schattingen van het risi-
co te kunnen geven. Om tot dergelijke schattingen te komen is meer onderzoek
noodzakelijk.

Allereerst is het van belang dat er epidemiologisch onderzoek wordt verricht, waar-
bij een vergelijking van verschillende regio's en een koppeling van metereologische ge-
gevens met registratie gegevens over infectieziekten, tumoren, auto-immuunziekten en
efficiëntie van vaccinatie tot stand moeten komen. Ook zontoerisme moet hierbij wor-
den betrokken. Daarbij moet in het bijzonder ook aandacht worden besteed aan leef-
tijdsafhankelijkheid: vooral jonge kinderen en ouderen hebben een verhoogd risico voor
infectieziekten en wellicht daardoor eveneens voor een met blootstelling aan UV-B ge-
relateerde vermindering van de weerstand tegen infectieziekten.

Daarnaast kunnen cohortstudies worden uitgevoerd aan patiënten die (langdurig)
lichttherapie krijgen, HIV-positieven, patiënten lijdend aan auto-immuunziekten en trans-
plantatiepatiënten. Ook kunnen in vrijwilligers effecten op basale immunologische para-
meters worden bestudeerd.

Met proefdieronderzoek zou de spectrale en dosis-afhankelijkheid van effecten van
UV-straling op basale immuunparameters moeten worden onderzocht, evenals effecten
op de weerstand tegen systemische infecties en effecten op autoimmuniteit. Tevens
verdient experimenteel onderzoek naar de effecten op de effectiviteit van vaccinatie
meer aandacht.

Behalve tot een schatting van de risico's van effecten van blootstelling aan UV-
straling op het immuunsysteem zal onderzoek tevens kunnen leiden tot een betere defi-
niëring van risicogroepen.
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Onderzoek is ook nodig op het gebied van bescherming tegen effecten van UV
straling. De beschermende werking van zonnebrandcrèmes tegen immuunsuppressie
zou bepaald moeten worden.

Naast het verrichten van meer onderzoek is het thans reeds aan te bevelen om perso-
nen waarvan kan worden verwacht dat zij tot risicogroepen behoren te adviseren zich te
onthouden van overmatige blootstelling aan UV straling.
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6 Hoofdstuk

Effecten op de huid

In dit hoofdstuk geeft de commissie, na een korte inleiding over de opbouw van de huid,
een beknopt overzicht van de belangrijkste aspecten van carcinogenese en een beschrij-
ving van een aantal huidafwijkingen die door zonlicht veroorzaakt kunnen worden. Hier-
bij besteedt zij aandacht aan de plaats op het lichaam waar deze afwijkingen kunnen
ontstaan en aan bepaalde groepen patiënten die als risicogroepen beschouwd kunnen
worden. Hierna volgt een uitvoerige behandeling van de epidemiologie van huidkanker.
Hierbij gaat de commissie na in hoeverre blootstelling aan zonlicht een oorzakelijke rol
speelt bij het ontstaan van de verschillende vormen van huidkanker. In het laatste ge-
deelte van dit hoofdstuk geeft de commissie aan de hand van de resultaten van experi-
menteel en epidemiologisch onderzoek een zo realistisch mogelijke kwantificering van
de kans op het ontstaan van huidtumoren onder invloed van blootstelling aan zonlicht.

De economische consequenties van huidkanker komen in dit hoofdstuk niet aan de
orde. De commissie acht het niet goed mogelijk deze te bepalen vanwege de aanwezig-
heid van diverse onzekere en complicerende factoren, zoals de economische waarde
van verloren levenjaren en gederfde levensvreugde. Wel wil zij hier opmerken dat voor
Australië de directe medische kosten voor melanomen en andere huidtumoren bij elkaar
geschat worden op AU$ 400 mijoen per jaar (McC89). De kosten van melanomen wor-
den hoger geschat dan die van de andere huidtumoren, vooral omdat melanomen op een
relatief jonge leeftijd ontstaan en een slechte prognose betekenen. Bij niet of te laat her-
kennen kunnen melanomen leiden tot de dood en het gaat in dergelijke gevallen vooral
om personen in de werkzame periode van het leven (Mar89, McC89).
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6.1 De huid

De huid is het orgaan dat bij uitstek aan uitwendige factoren, waaronder ultraviolet licht,
wordt blootgesteld. De huid is opgebouwd uit twee delen: de opperhuid (epidermis) en
de lederhuid (dermis). Deze twee delen zijn van elkaar gescheiden door middel van een
basaal membraan. 

6.1.1 Epidermis

De epidermis is het buitenste gedeelte van de huid en derhalve het meest aan UV stra-
ling blootgesteld. 

De epidermis (figuur 6.1) is opgebouwd uit keratinocyten (basale cellen en plavei-
selcellen), die een hechte barrière vormen. Tussen deze keratinocyten bevinden zich
cellen met uitlopers (o.a. melanocyten en Langerhans-cellen). De keratinocyten kunnen
zich delen en vervolgens differentiëren en opschuiven naar de buitenste cellagen. Tij-
dens deze differentiatie wordt hoornstof (keratine) gevormd en uiteindelijk resten
slechts dode cellen die volledig gevuld zijn met hoorn. Dit proces wordt verhoorning ge-
noemd. Naast keratine kunnen keratinocyten ook verschillende stoffen produceren die
een rol spelen in het immuunsysteem, zoals de cytokinen interleukine-1, TNF-α en
hechtingsmoleculen. Keratinocyten kunnen daarom ook actief betrokken zijn bij immu-
nologische mechanismen. De Langerhans-cellen zijn bij uitstek immunologisch actieve
cellen. Deze cellen zijn in staat om vanuit de epidermis door de basaal membraan te mi-
greren en uiteindelijk via de lymfebanen in de lymfeklier terecht te komen. De primaire
functie van Langerhans-cellen is antigeen-presentatie (zie hoofdstuk 5).

Pigmentvorming in de epidermis vindt plaats in de melanocyten. Zonlicht stimuleert
dit proces. In paragraaf 4.4 is reeds gewag gemaakt van de twee soorten melanine die
worden gevormd: pheomelanine en eumelanine. Beide soorten melanine worden in een
specifiek organel, het melanosoom, in de melanocyt opgeslagen. De melanosomen kun-
nen vervolgens door de keratinocyten worden opgenomen. Men veronderstelt dat het
eumelanine bescherming biedt tegen UV straling, maar dat pheomelanine een beschadi-
gende werking kan hebben na bestraling met UV (zie paragraaf 4.4).

Andere celtypen die in de epidermis aanwezig zijn, worden hier niet besproken.

6.1.2 Dermis

In de dermis bevinden zich fibroblasten, die collageen en elastinevezels vormen. Deze
worden uitgescheiden en vormen een extracellulair steunweefsel. Daarnaast is er een
vaatstelsel en een stelsel van perifere zenuwtakjes in de dermis aanwezig. Verder be-
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Figuur 6.1 Schematisch overzicht van de opbouw van de huid (Bron: Smi82) en de epidermis (Bron: Vin93).



vinden zich in de dermis de adnexen (haarfollikels en talgklieren) die van de epidermis
uitgaan en de zweetkliertjes die via de epidermis op het huidoppervlak uitmonden (figuur
6.1).

Onder normale condities heeft de begrenzing tussen de epidermis en dermis een
golvend beloop. De dermis heeft papilvormige uitstulpingen die vrij dicht tot het huidop-
pervlak reiken. In deze dermale papillen bevindt zich een capillair netwerk. Gezien de
penetratie van de verschillende golflengtes van het UV licht zal UV-B niet alleen de
epidermis maar ook een deel van de dermis, vooral de bloedvaten die gelegen zijn in de
toppen van de dermale papillen, kunnen bereiken (figuur 6.2).

6.1.3 UV-absorberende stoffen

In de hoornlaag, die gevormd wordt door de verhoornde epidermiscellen, bevinden zich
keratinen. In de bovenste lagen van de epidermis wordt urocaanzuur gevormd. Deze
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Figuur 6.2 Schematische voorstelling van de doordringing van straling met specifieke golflengtes in de huid. Aangegeven is de diepte

waar nog ongeveer 1% van de ingestraalde energie resteert. Van de dermis, waarvan de dikte tot enkele mm kan oplopen, is alleen het

bovenste gedeelte getoond (Bron: Bru84).



verbindingen zijn in staat om UV licht te absorberen. Hetzelfde geldt voor pigmenten
(vooral eumelanine), DNA en eiwitten die zich in de epidermiscellen bevinden.

6.2 Carcinogenese onder invloed van zonlicht

Alvorens over te gaan tot de bespreking van huidkanker, geeft de commissie in deze pa-
ragraaf een beknopte inleiding over het proces van carcinogenese.

6.2.1 Mutatie, transformatie en herstel van schade

Elke vorm van kanker is het gevolg van erfelijke veranderingen, mutaties, in cellen. Een
cel die een voldoende aantal veranderingen heeft ondergaan, getransformeerd is, kan
uiteindelijk tot een tumor uitgroeien. De genen waarin deze erfelijke veranderingen op-
treden, en die dus betrokken zijn bij het ontstaan van kanker, zijn oncogenen en tumor-
suppressorgenen. Expressie van een oncogen bevordert het ontstaan van een tumor, ex-
pressie van een tumor-suppressorgen verhindert dit (Bis91, Wei91a). Het aantal onco-
genen en tumor-suppressorgenen die betrokken zijn bij carcinogenese, is niet precies be-
kend, maar varieert met het type tumor en het weefsel waarin de tumor ontstaat. Er zijn
ten minste drie, maar waarschijnlijk vaak meer dan zes genen bij dit proces betrokken
(Fea90, Nak94). Beschadigingen aan het DNA ten gevolge van blootstelling aan carci-
nogene stoffen of aan straling (ioniserende en UV straling), verhogen de kans op erfelij-
ke veranderingen in deze genen. In weefsels met delende cellen is deze kans verhoogd
in vergelijking met celpopulaties in weefsels die in rust zijn. Daarom heeft stimulering
van de celgroei een bevorderend effect op het ontstaan van tumoren. 

Verder is te verwachten dat, wanneer reeds vroeg in de jeugd één of meer genen
betrokken bij tumorvorming gemuteerd worden, de kans op het ontstaan van kanker
vergroot is. Het proces is dan vroeg in het leven ingezet en er is een langere periode be-
schikbaar voor het ontstaan van erfelijke veranderingen in de resterende genen die be-
trokken zijn bij het ontstaan van die tumor. Het beperken van beschadigingen aan het
DNA vroeg in het leven, bijvoorbeeld door beperking van de blootstelling aan UV stra-
ling, kan zo een vermindering van de kans op tumorvorming opleveren. 

In het algemeen hebben cellen efficiënte mechanismen tot hun beschikking om be-
schadigingen uit het DNA te verwijderen. In cellen van zoogdieren is nucleotide-exci-
sieherstel het belangrijkste mechanisme waarmee cyclobutaanpyrimidine-dimeren en
pyrimidine(6-4)pyrimidon-fotoprodukten (zie paragraaf 4.3) worden verwijderd. Dit ge-
beurt echter niet overal in het DNA even efficiënt (Mul91). Het DNA van genen die
informatie bevatten welke permanent in de cel wordt gebruikt, de zogenaamde huis-
houdgenen, wordt aanzienlijk sneller hersteld dan DNA-sequenties die niet tot expressie
komen. Bovendien blijkt de getranscribeerde DNA-streng, dat wil zeggen, de streng die
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gebruikt wordt voor de synthese van boodschapper-RNA (mRNA), sneller hersteld te
worden dan de niet-getranscribeerde streng. Dit alles lijkt er op gericht te zijn om be-
schadigingen aan voor het functioneren van de cel essentiële delen van het DNA zo
snel mogelijk te herstellen.

Eén van de best gekarakteriseerde voorbeelden van de relatie tussen blootstelling
aan een DNA-beschadigend agens en het ontstaan van tumoren, en de belangrijke rol
die herstel van DNA-beschadigingen hierbij speelt, heeft direct te maken met de effec-
ten van UV straling. Het betreft de erfelijke ziekte xeroderma pigmentosum. De huid
van XP-patiënten is bijzonder gevoelig voor zonlicht en de incidentie van huidcarcino-
men is bij deze patiënten tot 1000 maal hoger dan in normale bevolkingsgroepen. De ba-
sis voor de afwijkingen bij deze ziekte lijkt een defect DNA-herstelmechanisme te zijn.
In cellen van de meeste XP-patiënten worden UV-geïnduceerde DNA-beschadigingen
niet of niet goed gerepareerd als gevolg van een deficiëntie in het nucleotide-excisieher-
stel. In sommige gevallen blijkt de deficiëntie vooral het herstel van niet-actieve genen
te betreffen, terwijl in andere gevallen een algehele verlaging optreedt van het niveau
van nucleotide-excisieherstel (Ven91).

6.2.2 DNA-schade en DNA-replicatie

Een belangrijke stap in de reactie van een cel op beschadiging van het DNA is remming
van de DNA-synthese die vooraf gaat aan celdeling, de replicatieve DNA-synthese
(Pai80, Sme79, Wei88). Het is waarschijnlijk dat deze reactie de cel de tijd geeft het
DNA optimaal te herstellen. Immers, als de schade niet is hersteld voor het begin van
de DNA-replicatie, kan de beschadiging resulteren in fouten in de genetische code, die
kunnen bijdragen aan celtransformatie (Coh91). De remming van de replicatieve DNA-
synthese is een belangrijk mechanisme, dat de kans op celtransformatie verkleint.

6.2.3 Mutaties van oncogenen en tumor-suppressorgenen

De proliferatie van normale cellen wordt mede gereguleerd door oncogenen en tumor-
suppressorgenen die coderen voor eiwitten die een groei-bevorderende, respectievelijk
groei-onderdrukkende werking hebben (Wei91a). Veranderingen in deze eiwitten kun-
nen de cel aanzetten tot ongecontroleerde groei. Recente gegevens duiden er op dat het
produkt van het p53-gen, een tumor-suppressorgen, de regulering van DNA-synthese
kan remmen (Dil90, Kas91, Mar91). Veranderingen in dit gen zouden kunnen bijdragen
aan het ontstaan van een tumor. Mutaties in het p53-gen zijn waargenomen in vele
menselijke tumoren, ook in tumoren die mogelijk door UV straling kunnen worden
geïnduceerd, zoals basaalcelcarcinomen, melanomen, keratosis actinica en plaveisel-
celcarcinomen (Bra91, Rad92). Ook in plaveiselcelcarcinomen die in haarloze muizen
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door UV straling waren opgewekt, konden mutaties in het p53-gen worden aangetoond
(Kre92).

In een onderzoek aan melanomen bleken de primaire tumoren die voorkwamen op
huidgedeelten die gewoonlijk veelvuldig aan zonlicht zijn blootgesteld, in alle gevallen
mutaties in het N-ras gen, een proto-oncogen, te bevatten (Vee89). Deze mutaties be-
vonden zich allemaal naast of bij een dipyrimidine-sequentie (TT of CC), hetgeen een
sterke aanwijzing is voor de betrokkenheid van UV. Dergelijke N-ras mutaties zijn ook
gevonden in melanoomcellen van XP-patiënten (Kei89) en in basaal- en plaveiselcelcar-
cinomen bij de mens (Sch90).

Verstoring van de groeiregulering van cellen die leidt tot het ontstaan van kanker
wordt niet uitsluitend veroorzaakt door genetische veranderingen in groeiregulerende
genen. Er zijn ook aanwijzingen dat verandering in expressie-patronen van deze genen
optreden zonder dat er veranderingen in de base-volgorde van deze genen zijn (zoge-
noemde epigenetische veranderingen). Mogelijk houdt het feit hiermee verband dat door
blootstelling van cellen aan 'stress' processen worden geïnduceerd, bijvoorbeeld de vor-
ming van zogenaamde stress-eiwitten, die de cellen meer resistent maken voor de ge-
volgen van een daarop volgende blootstelling aan UV-straling of andere genotoxische
agentia.

6.2.4 Foto-immunologie

Recent onderzoek geeft aan dat het immuunsysteem een belangrijke rol speelt bij UV-
geïnitieerde carcinogenese. Dit is uitgebreid beschreven in hoofdstuk 5.

6.2.5 Conclusie

Bij de vorming van tumoren onder invloed van UV straling lijken mutaties in oncogenen
of tumor-suppressorgenen, zoals ras en p53, een belangrijke rol te spelen. Deze muta-
ties kunnen ontstaan als gevolg van de aanwezigheid van een dipyrimidine-fotoprodukt.
De consequentie kan zijn dat de regulering van de celcyclus, die van belang is bij de
proliferatie van cellen, gestoord is. Dit kan uiteindelijk leiden tot de vorming van tumor-
cellen. Anderzijds kan blootstelling van de huid aan UV leiden tot onderdrukking van het
immuunsysteem, hetgeen resulteert in een onvoldoende verwijdering van tumorcellen.
Tenslotte kan bestraling van de huid met UV licht de celdeling stimuleren, hetgeen de
groei van gemuteerde cellen kan bevorderen.
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6.3 Klinische begrippen

In deze paragraaf geeft de commissie een korte beschrijving van de verschillende huid-
afwijkingen die in verband gebracht worden met blootstelling aan UV straling. Deze
huidafwijkingen worden verdeeld in afwijkingen uitgaande van de keratinocyten en af-
wijkingen uitgaande van de pigmentvormende cellen, de melanocyten.

6.3.1 Huidtumoren uitgaande van keratinocyten (non-melanocytic skin cancer,
NMSC)

Keratosis actinica (=keratosis solaris)

Een verdikking van de epidermis die gepaard gaat met abnormale verhoorning. Deze
conditie komt vaak voor op de huid die veel aan zonlicht is blootgesteld.

Naast de verdikte hoornlaag zijn er in de epidermis atypische keratinocyten met een
individuele verhoorningsstoornis (dyskeratose).

Morbus Bowen

Indien het aantal cellen met individuele verhooringsstoornissen en atypische kenmerken
toeneemt, is er sprake van een intra-epitheliaal carcinoom: M. Bowen. 

Plaveiselcelcarcinoom = carcinoma planocellulare (SCC)

Wanneer de cellen met abnormale verhoorning zich verder vermeerderen en er abnor-
maal veel celdelingen zijn en wanneer dergelijke abnormale cellen door de basaalmem-
braan heen breken, is er sprake van een plaveiselcelcarcinoom.

In de angelsaksische literatuur wordt deze vorm van kanker 'squamous cell carcino-
ma' genoemd, afgekort als SCC. Deze gangbare afkorting zal de commissie in dit advies
ook verder gebruiken. Keratosis actinica, M. Bowen en het plaveiselcelcarcinoom zijn

Klinisch wordt het plaveiselcelcarcinoom gekenmerkt door een tumor met een ab-
normale of vermeerderde hoornvorming. Het komt bijna uitsluitend voor op door de zon
beschenen huidgebieden. De kans op metastasering is over het algemeen gering (2 -
3%), behalve wanneer het SCC zich op de oorrand, het slijmvlies, de lip of de vingers
bevindt. In die gevallen is de kans op metastasering groter.
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Men beschouwt keratosis actinica vaak als een voorloper van SCC. Door recent on-
derzoek is het echter duidelijk geworden dat slechts een klein gedeelte van deze laesies
overgaat in een plaveiselcelcarcinoom. Het is derhalve beter om keratosis actinica te
zien als een aandoening die wijst op een pathologisch veranderd huidgebied, waarin de
kans op het ontstaan van een plaveiselcelcarcinoom is vergroot (Mar88a, Pre92).

De hierboven beschreven aandoeningen kunnen alle door blootstelling aan UV straling
ontstaan. Zij worden echter ook wel gevonden bij personen die aan toxische stoffen, zo-
als arsenicum of teer, blootgesteld zijn geweest. Dit geeft aan dat naast expositie aan
UV licht ook andere carcinogene of co-carcinogene factoren een rol kunnen spelen
(Pot75). 

Basaalcelcarcinoom = carcinoma basocellulare (BCC)

Deze tumoren ontstaan uit een vermeerdering van keratinocyten, die in de basale laag
van de epidermis en de haarfollikels aanwezig zijn. Zij zijn minder kwaadaardig en nei-
gen nauwelijks tot metastasering. Klinisch zijn deze carcinomen gekenmerkt door een
glazig uiterlijk en enkele goed zichtbare bloedvaten (teleangiëctasis).

In de angelsaksische literatuur wordt de afkorting NMSC (non-melanocytic skin can-
cer) doorgaans gebruikt voor M. Bowen, SCC en BCC tezamen. Desondanks zijn dit
verschillende huidafwijkingen. 

6.3.2 Huidtumoren uitgaande van melanocyten (melanocytic skin cancer, MSC)

Melanomen van de huid zijn zeer kwaadaardige tumoren. Wanneer zij een bepaalde dik-
te hebben bereikt, kunnen zij vrij snel metastaseren. De prognose wordt dan ook sterk
bepaald door de dikte van de tumor en de daarmee samenhangende infiltratie in de der-
mis.

Wanneer melanomen worden opgespoord op een moment dat zij nog geen grote
dikte hebben bereikt, is er nog een goede levensverwachting. 

Naevus naevocellularis

Een bruin tot lichtbruin gekleurde goedaardige tumor van wisselende grootte, histolo-
gisch gekenmerkt door pigmentvormende cellen die in nestjes in de dermis of in de der-
mis en epidermis gegroepeerd zijn.

111 Effecten op de huid



Klinisch-atypische naevi

Deze gepigmenteerde huidtumoren zijn gekenmerkt door een enigszins grillige begren-
zing en een niet-egale pigmentatie. Vaak ligt de bruingekleurde naevus op een rode on-
dergrond. Bij histologisch onderzoek vindt men naevuscellen, met soms een polymorf
karakter. Meestal is er enige fibrose aanwezig rond de naevuscelnestjes en is er sprake
van een ontstekingsinfiltraat. In principe zijn deze atypische naevi goedaardig. Klachten
van jeuk of veranderingen in pigmentatie kunnen een aanwijzing zijn voor maligniteit
(Ber92).

Lentigo maligna

Deze laesie wordt ook melanosis precancerosa van Dubreuilh  genoemd. Het is een
sterk onregelmatig gepigmenteerde vlakke laesie met grillige randen. Lentigo maligna
komt bijna uitsluitend voor op het gelaat of op de onderarmen, vooral bij mensen die
langdurig aan zonlicht zijn blootgesteld. Bij histologisch onderzoek vindt men vaak dat de
huid door toedoen van zonlicht veranderd is en dat het aantal melanocyten in de epider-
mis is toegenomen. Sommige melanocyten hebben een polymorfe kern. De laesies wor-
den beschouwd als precancereus.

Lentigo maligna melanoma (LMM)

Bij deze huidlaesie is ten opzichte van lentigo maligna de kleurvariatie toegenomen.
LMM verheft zich ook boven het huidoppervlak. Het aantal atypische melanocyten is
toegenomen en deze zijn soms ook in de dermis geïnfiltreerd.

Melanoma in situ

Hier is sprake van atypische melanocyten die zich uitsluitend in de epidermis bevinden.

Superficieel spreidend melanoom (SSM)

Dit is de meest voorkomende vorm van het melanoom in de huid. Ook deze huidtumor is
onregelmatig begrensd en niet egaal gepigmenteerd. Het SMM kan zich langzaam ge-
durende vele jaren horizontaal in de huid uitbreiden, voordat er een prognostisch ongun-
stige dieptegroei optreedt. Histologisch kenmerkend is de aanwezigheid van kernpoly-
morfie, atypische melanocyten en de verplaatsing van atypische melanocyten naar de
epidermis. Er is ook enige infiltratie van atypische melanocyten in de dermis.
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Nodulair melanoom (NM)

Het nodulair melanoom is een tumor die wisselend gepigmenteerd is en soms zelfs hele-
maal niet gepigmenteerd kan zijn. Ook deze tumor bestaat uit atypische melanocyten die
vrij snel in de dermis kunnen infiltreren.

Acrolentigineus melanoom (ALM)

Dit melanoom is per definitie gelokaliseerd op de acra: de handpalmen, de voetzolen, on-
der de nagels en ook op de lip. Bij de gepigmenteerde rassen is dit het meest voorko-
mende type melanoom. 

6.4 Risicogroepen voor UV-carcinogenese

Er zijn verschillende groepen patiënten die een verhoogde kans hebben op het ontstaan
van huidkanker. Hierbij speelt blootstelling aan UV licht een belangrijke rol. Nader on-
derzoek naar deze ziekten zal belangrijke informatie kunnen verschaffen over de ont-
staanswijze van huidkanker. Het betreft de volgende (over het algemeen zeldzame)
huidziekten. 

Xeroderma pigmentosum (XP)

Dit is een erfelijke aandoening waarbij er een defect is in het nucleotide-excisieherstel.
Deze aandoening is besproken bij UV-carcinogenese (zie paragraaf 6.2.1).

Patiënten met XP dienen vanaf de allervroegste jeugd zoveel mogelijk de zon te
vermijden. Hun levensverwachting is zeer beperkt en zij overlijden meestal voor de leef-
tijd van 20 jaar aan de gevolgen van NMSC en MSC (Kra87a).

Albinisme, syndroom van Rothmund Thomson en basaalcel-naevussyndroom

Dit zijn genetisch bepaalde aandoeningen De patiënten hebben een verhoogde kans op
het ontstaan van huidkanker door UV straling (Ber87). Bij albinisme is er een verhoogd
risico voor zowel MSC als NMSC; bij het syndroom van Rothmund Thomson en het ba-
saalcel-naevussyndroom is alleen de kans op het ontstaan van NMSC verhoogd.
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Familiar atypical multiple mole melanoma (FAMMM)

Patiënten die lijden aan FAMMM hebben een genetisch bepaalde verhoogde kans op
het ontwikkelen van een kwaadaardig melanoom. Het lijkt er op dat blootstelling aan
UV straling deze kans verder kan verhogen. De recente lokalisatie van het betrokken
gen bij patiënten met FAMMM maakt het in de toekomst mogelijk om bij deze patiënten
tot een nadere classificatie te komen (Can92, Gru93a).

Personen die lijden aan FAMMM hebben ook een verhoogde kans op het verkrijgen
van oogmelanomen en kanker van de alvleesklier (Ber90).

Verminderde afweer

Ook patiënten met een verminderde afweer hebben een verhoogde kans op het krijgen
van NMSC en MSC (Bou92, Har90). Deze patiëntenpopulatie is besproken in hoofd-
stuk 5. Hier wordt volstaan met vast te stellen dat de toepassing van orgaantransplanta-
ties en de betere mogelijkheden voor de begeleiding van AIDS-patiënten ertoe zullen
leiden dat in de toekomst het aantal patiënten met een gestoorde afweer zal toenemen.

6.5 Veroudering van de huid onder invloed van zonlicht

Veroudering van de huid door zonlicht is goed te onderscheiden van intrinsieke veroude-
ringsverschijnselen (Bal89). Klinische verschijnselen van de verouderingsprocessen in
de huid onder invloed van zonlicht zijn onder andere rimpelvorming, een verdikte, wat
gelig-gekleurde huid en een vlekkerige pigmentatie. Men zou ook keratosis actinica bij
deze verouderingsverschijnselen kunnen rekenen. Histologisch onderzoek heeft aange-
toond dat er bij veroudering door zonlicht in eerste instantie een toename optreedt van
het aantal cellen in de epidermis en van de dermale matrix (elastinevezels, grondsub-
stantie en collageen). Ook in de bloedvaatjes in de dermis treden onder invloed van UV
straling veranderingen op, zoals dilatatie van de vaatwand. In dierexperimenteel onder-
zoek kunnen de dermale veranderingen door UV licht nader worden gekwantificeerd.
Blootstelling van muizen aan UV straling resulteerde in elastose. Bestraling met een do-
sis van 3000 J·cm-2 UV-A had hierbij eenzelfde effect als een dosis UV-B van 5 J·cm-2

(Kli85). Naast een direct effect van UV straling op de extracellulaire matrix in de der-
mis is het ook denkbaar dat bepaalde mediatoren worden gemobiliseerd die vervolgens
een effect hebben op de samenstelling van deze matrix.
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6.6 Andere huidafwijkingen

De andere huidafwijkingen die door UV straling kunnen ontstaan, zoals polymorfe lich-
terupties, lupus erythematodes of fototoxische reacties bij gebruik van geneesmiddelen
behandelt de commissie hier slechts kort.

Van de genoemde huidafwijkingen zijn polymorfe lichterupties, reacties van de huid
op blootstelling aan zonlicht, de meest voorkomende. Vele mensen vertonen in het vroe-
ge voorjaar dergelijke huidreacties als gevolg van het verlies van aanpassing van de huid
aan zonlicht in de donkere winterperiode. In de loop van het voorjaar en tijdens de zo-
mer treedt weer gewenning op en verdwijnt de reactie. Bij een gering aantal individuen
blijft deze echter langer bestaan en kan ook in het najaar en zelfs in de winter nog aan-
wezig zijn.

Het golflengtegebied waarvoor overgevoeligheid bestaat, kan zowel in het UV-B
als UV-A gebied liggen. Waarschijnlijk zal een verandering van het UV-spectrum ten
gevolge van vermindering van de dikte van de ozonlaag geen duidelijk effect hebben op
de prevalentie van polymorfe lichterupties en persisterende zonlicht-overgevoeligheid.
Extra UV-B in de donkere periode kan zelfs gunstig zijn voor deze patiënten. Een regel-
matige blootstelling kan het verlies van aanpassing van de huid tegengaan (Leu93).

Bij het gebruik van geneesmiddelen dient men altijd bedacht te zijn op eventuele fo-
totoxische of foto-allergische reacties. Deze worden veroorzaakt door een interactie
tussen langgolvige UV straling en het geneesmiddel of een metaboliet daarvan.

Het UV-actiespectrum voor het ontstaan of verergeren van lupus erythematodes
is niet bekend.

6.7 Pigment

Bij mensen met een negroïde huid ontwikkelt zich veel minder frequent huidkanker, on-
danks het feit dat zij vaak in de landen met een hoog niveau van zonnestraling wonen
(Yoh92). Op grond hiervan vermoedt men dat pigment, en dan met name eumelanine,
bescherming biedt tegen het ontstaan van deze maligniteiten. Eumelanine is in hoge con-
centratie aanwezig in de huid van sterk gepigmenteerde personen. Huidtumoren komen
bij hen voornamelijk voor in de minder gepigmenteerde huidgebieden (bijvoorbeeld acro-
lentigineuze melanomen, zie paragraaf 6.3.2).

De intrinsieke gevoeligheid van melanocyten voor inductie van DNA-schade door
UV-B straling is gelijk aan die van keratinocyten. De relatief grote hoeveelheid melano-
cyten in de huid van gepigmenteerde rassen is op zich dus niet de oorzaak van het ver-
schil in tumorincidentie met lichter gepigmenteerde rassen.
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Een andere aanwijzing voor de mogelijk beschermende werking van eumelanine is
het feit dat roodharige mensen, die relatief meer pheomelanine hebben, vaker huidkan-
ker krijgen, zowel NMSC als MSC. Pheomelanine is ook in grotere hoeveelheid aanwe-
zig in atypische naevi, die bekend staan als voorstadia van melanoom (zie paragraaf
6.3.2). Bestraling van pheomelanine met UV geeft eerder aanleiding tot de vorming van
zuurstofradicalen dan tot beschermende effecten. Dit is vooral het geval wanneer pheo-
melanine zich niet in het melanosoom bevindt, maar vrij in het cytoplasma voorkomt
(Har80).

Bij de interpretatie van gegevens over de associatie tussen blootstelling aan zonlicht,
de vorming van huidkanker en pigmentatie dient men derhalve rekening te houden met
de verhouding pheo-/eumelanine en met de stabiliteit van de melanosomen. Het lijkt
waarschijnlijk dat bij de vorming van melanomen uit (atypische) precursor-laesies het
verschil in metabolisme van pheo- en eumelanine een rol speelt.

6.8 Epidemiologische gegevens

Bij de beoordeling van epidemiologische gegevens is het noodzakelijk rekening te hou-
den met een aantal criteria waaraan goed epidemiologisch onderzoek moet voldoen.
Eén van de belangrijkste is dat gecorrigeerd is voor of rekening gehouden met verschil-
lende verstorende factoren. In algemene zin heeft de commissie hieraan in hoofdstuk 3
aandacht besteed. Ter inleiding op de bespreking van een aantal recente epidemiologi-
sche onderzoeken naar de relatie tussen blootstelling aan zonlicht en het ontstaan van
huidafwijkingen noemt de commissie hier eerst enige voor deze onderzoeken specifieke
verstorende factoren.

Allereerst dient men te bedenken dat de reactie van de huid op blootstelling aan zonlicht
mede bepaald wordt door de gevoeligheid van de huid voor zonnebrand en voor het ont-
staan van pigmentatie (Ste84). Op grond van deze criteria worden verschillende huidty-
pes onderscheiden:

type 1: altijd verbranding, geen pigmentatie
type 2: meestal verbranding, geringe pigmentatie
type 3: zelden verbranding, altijd pigmentatie
type 4: nooit verbranding, snelle gemakkelijke pigmentatie.

Omdat mensen met huidtype 1 en 2 eerder zonnebrand oplopen dan mensen met huidty-
pe 3 en 4, zullen zij zich over het algemeen minder lang aan de zon blootstellen. Dit be-
tekent dat het voor een juiste interpretatie van de epidemiologische onderzoeken van be-
lang is dat ook gegevens zoals huidtype en het vaak of snel optreden van verbranding
door zonlicht bekend dienen te zijn (Arm88). 
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In de recente epidemiologische publikaties worden bijna altijd incidentie-gegevens
vermeld. Het is belangrijk om na te gaan of incidentie-gegevens van huidkanker alleen
berusten op de eerst optredende huidtumor, of dat ook later optredende, maar op een
andere plaats gelokaliseerde huidtumoren bij dezelfde persoon worden meegeteld. Hoe-
wel het een kleine groep betreft, zijn er patiënten die meer dan één huidtumor krijgen in
een relatief korte periode. Deze multipele huidtumoren worden niet altijd meegeteld bij
de incidentie-bepaling. Een ander belangrijk punt is of M. Bowen, een intra-epitheliaal
carcinoom (zie paragraaf 6.3.1), wel of niet wordt meegeteld bij de incidentie-bepaling
van plaveiselcelcarcinoom. 

In het algemeen wordt bij prospectief onderzoek de huid nauwkeurig bestudeerd.
Dientengevolge zullen in dergelijk onderzoek meer maligniteiten op de huid naar voren
komen dan bij retrospectief onderzoek.

6.8.1 Epidemiologie van non-melanocytic skin cancer (NMSC).

NMSC is de enige vorm van huidkanker waarvan op grond van experimenteel en epide-
miologisch onderzoek is vastgesteld dat zij geïnduceerd kan worden door UV straling.
Er zijn nu ook voldoende gegevens beschikbaar om de relatie tussen blootstelling en tu-
mor-incidentie te kwantificeren. Dit vindt plaats in paragraaf 6.9. In deze paragraaf
geeft de commissie een overzicht van de belangrijkste epidemiologische onderzoeken
die gepubliceerd zijn na het uitkomen van het Gezondheidsraadadvies over de risico's
van UV straling uit 1986 (GR86). De resultaten van deze onderzoeken worden gebruikt
om de hypothese van een oorzakelijk verband tussen blootstelling aan zonlicht en het
ontstaan van NMSC verder te onderbouwen.

NMSC komt bijna uitsluitend voor op door de zon beschenen gedeelten van de huid en
vooral bij de blanke bevolking (Sco81). Mensen die aan hoge doses UV-straling worden
blootgesteld en die een voor zonnebrand gevoelige huid hebben die slecht pigmenteert,
lopen het hoogste risico op huidkanker (Vit80). 

De gegevens in het advies uit 1986 (GR86) zijn voornamelijk gebaseerd op de resul-
taten een onderzoek van Scotto (Sco81). Deze heeft gedurende de periode 1977-1978
het voorkomen van NMSC bij de blanke bevolking woonachtig op verschillende breed-
tegraden in de VS vastgesteld. Zijn gegevens zijn in zoverre uniek dat verschillende ver-
storende factoren zijn geminimaliseerd, doordat de diagnostiek overal hetzelfde was en
omdat er een redelijk gelijke verdeling was over de verschillende huidtypes. In dit on-
derzoek is aangetoond dat de incidentie van NMSC bij de blanke bevolking in Texas
veel hoger was dan bij de blanke bevolking uit de noordelijke staten van de VS. De inci-
dentie lijkt dus breedtegraad-afhankelijk te zijn.
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Een dergelijk epidemiologisch onderzoek kan overigens niet in Europa worden uitge-
voerd omdat de bevolking in Zuid-Europa vooral huidtype 3 en 4 heeft en de bevolking
in Noordwest-Europa vooral huidtype 1 en 2.

Europa en VS

Voor Nederland is het uitgebreide epidemiologische onderzoek dat Coebergh heeft ver-
richt, van belang (Coe91). Bij 650 000 personen woonachtig in Zuidoost Nederland is in
de periode van 1975 -1988 de incidentie van BCC en SCC bepaald. Er trad in deze peri-
ode een toename op van BCC in aan de zon blootgestelde huidgedeelten zoals hoofd,
nek en romp. Tevens is er een significante daling van SCC van de lippen gevonden. De-
ze gegevens komen overeen met gegevens uit de VS. Bij een onderzoek in Portland
(VS) is over de periode 1960 - 1986 de incidentie van SCC en melanoma bepaald in een
populatie van meer dan 300 000 mensen (waarvan 90% blanken) (Gla89). De incidentie
van SCC en melanoom was in de onderzoeksperiode fors gestegen.

Volgens een commentaar op dit laatste onderzoek kan de toename van de incidentie
gedeeltelijk verklaard worden door een verbetering in de diagnostiek (Wei89). Hierdoor
worden tegenwoordig meer huidafwijkingen als SCC gediagnostiseerd dan vroeger. Te-
vens wordt er op gewezen dat - ondanks de waargenomen toename van de incidentie
van SCC - er een daling is opgetreden van de mortaliteit. Alleen bij blanke mannen is in
de periode van 1980 tot 1986 een toename gevonden van de mortaliteit door SCC
(Wei91b). Er zijn helaas geen goede mortaliteitsgegevens bekend voor Nederland. 

Australië

Recente epidemiologische onderzoeken in Australië leveren veel aanwijzingen voor een
associatie tussen blootstelling aan zonlicht en het ontstaan van NMSC. In een onder-
zoek onder 2095 inwoners van Queensland is retrospectief gekeken hoeveel personen
gedurende een periode van twee jaar een behandeling van huidkanker hadden onder-
gaan. De hieruit bepaalde incidentie van NMSC voor personen van 20 - 69 jaar was
2389 per 100 000 persoonsjaren voor mannen en 1908 per 100 000 persoonsjaren voor
vrouwen (Gre90). BCC kwam 4,5 x vaker voor dan SCC. De aanwezigheid van huidaf-
wijkingen die kenmerkend zijn voor beschadiging door zonnestraling, zoals keratosis ac-
tinica en elastose van de nek, betekende een sterk verhoogde kans op het krijgen van
BCC en SCC. De bevolking met huidtype 1 in Queensland wordt gezien als een unieke
populatie om inductie van huidtumoren door zonlicht te bestuderen (Fit92).

Eveneens van belang is een epidemiologisch onderzoek aan de bevolking van de
stad Frankston, die 38 km ten zuidoosten van Melbourne ligt in de uiterste zuidpunt van
Australië (Mar90). Aan het onderzoek namen 1232 personen deel die ouder waren dan
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40 jaar, die in Australië waren geboren en die minstens 20 jaar in Frankston hadden ge-
woond. Tevens namen 1332 Britse migranten deel, eveneens in Frankston woonachtig.
Alle deelnemers zijn onderzocht op het voorkomen van keratosis actinica, een huidaf-
wijking die kan ontaarden in SCC (zie paragraaf 6.3.1). Keratosis actinica bleek signi-
ficant vaker aanwezig te zijn bij degenen die in Australië geboren waren dan bij de Brit-
se immigranten. Echter, bij die immigranten die voor hun 20e jaar naar Australië waren
verhuisd verdween dit verschil in de loop der tijd (figuur 6.3). Dit werd gezien als een
aanwijzing dat het voorkomen van keratosis actinica en SCC geassocieerd is met
blootstelling aan zonlicht gedurende de vroege jeugd.

Dezelfde onderzoekers bepaalden in een longitudinaal onderzoek gedurende vijf jaar
(1982 -1986) bij 2669 personen van 40 jaar en ouder uit Maryborough, een plaats 110
km ten noorden van Melbourne, de incidentie van NMSC (Mar89). Bij mannen tot de
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leeftijd van 55 jaar werd deze niet beïnvloed door de uitoefening van het beroep in de
buitenlucht of binnenshuis. Na de leeftijd van 55 jaar nam de incidentie van NMSC ster-
ker toe bij personen die een buitenberoep hadden. Dit wordt gezien als een aanwijzing
dat de incidentie van NMSC vóór de leeftijd van 55 jaar vooral bepaald wordt door
blootstelling aan zonlicht in de jeugd (McC89). Een andere aanwijzing hiervoor komt uit
de recent gerapporteerde hoge prevalentie van NMSC bij oud-militairen die in de Twee-
de Wereldoorlog gelegerd waren in de Stille Zuidzee (Ram93).

Een mogelijke verklaring voor het hogere risico bij bestraling in de jeugd is tweele-
dig. Ten eerste is de tijd die beschikbaar is voor carcinogenese bij blootstelling op jeug-
dige leeftijd langer dan wanneer men op oudere leeftijd wordt blootgesteld. In de twee-
de plaats is het waarschijnlijk dat er bij jongeren relatief meer delende huidcellen zijn
dan bij ouderen. Omdat het mutagene effect van UV straling in delende cellen aanmer-
kelijk groter is dan in rustende cellen, is de kans dan ook groter dat een cel zodanig ge-
muteerd wordt dat er een ontregeling van de delingsactiviteit plaats vindt. 

De commissie is van mening dat de relatie tussen de geaccumuleerde hoeveelheid zon-
licht en SCC overtuigend is aangetoond (Sco81, Vit80, Vit90). De relatie tussen zonlicht
en BCC is ook duidelijk maar niet zo eenvoudig als die van SCC. Te oordelen naar de
lokalisaties van BCC op het lichaam, wordt de overgrote meerderheid (80 - 95%) van
deze tumoren veroorzaakt door zonlicht.

Personen met een onderdrukt immuunsysteem

Patiënten die na een niertransplantatie levenslang behandeld worden met immuunsup-
pressieve middelen, hebben een verhoogde kans op het ontstaan van NMSC en wrat-
achtige huidafwijkingen. De kans op het krijgen van SCC is bij deze patiënten in Neder-
land 500 maal zo hoog als bij controle-personen. Door de afwezigheid van een goed
functionerend afweersysteem is ook de kans op metastasering en mortaliteit hoger.

In Nederland worden 6 - 8 jaar na de transplantatie de eerste NMSC bij deze pa-
tiënten waargenomen. Vooral blootstelling aan zonlicht voor het 30e levensjaar is een
dominerende factor voor de kans op het ontstaan van NMSC na niertransplantatie
(Bou93a). De snellere stijging van de cumulatieve incidentie van NMSC bij niertrans-
plantatie-patiënten in Australië in vergelijking met die in Nederland stemt hiermee over-
een. 

Ook (immuno)genetische factoren blijken een rol te spelen bij het ontstaan van
NMSC (Bou93b). Het is van belang om na te gaan of dergelijke factoren in het alge-
meen een predispositie betekenen voor het ontstaan van deze tumoren.
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Ook bij andere personen waarvan het afweersysteem onderdrukt is, zoals AIDS-
patiënten, is de incidentie van NMSC verhoogd en is de kans op metastasering en mor-
taliteit toegenomen.

Belangrijkste conclusies

De voornaamste conclusies van de commissie zijn:
De kans op het krijgen van NMSC wordt vooral bepaald door de mate van bloot-
stelling aan zonlicht. De epidemiologische gegevens van Scotto (Sco81) zijn nog
steeds het meest aangewezen basismateriaal voor de kwantificering van de relatie
tussen blootstelling aan zonlicht en het voorkomen van NMSC.
Recente onderzoeken aan migranten in Australië hebben aangetoond dat blootstel-
ling aan zonlicht in de jeugd (vóór het 20ste jaar) een grotere risicofactor is voor het
verkrijgen van precancereuze huidbeschadiging dan blootstelling aan zonlicht op la-
tere leeftijd. De verklaring hiervoor is de beschikbaarheid van een langere tijd voor
carcinogenese en een grotere kans op mutaties vanwege een groter compartiment
delende (en mutatie-gevoelige) cellen.
In Nederland is over de periode 1975 - 1988 een toename van BCC waargenomen.
Er was geen duidelijke toename van SCC.
Onderzoek bij niertransplantatie-patiënten wijst er op dat een sterk verminderde af-
weer de kans om NMSC te krijgen vergroot. Ook immunogenetische factoren kun-
nen de kans op het krijgen van deze huidtumoren doen toenemen.

6.8.2 Epidemiologie van melanocytaire huidtumoren

Zoals reeds in de inleiding vermeld is beperkt de commissie zich in dit hoofdstuk tot de
associatie tussen blootstelling aan zonlicht en het ontstaan van huidafwijkingen. Bij het
opstellen van het advies in 1986 achtte de toenmalige commissie het niet mogelijk de re-
latie tussen blootstelling aan UV straling en de incidentie van melanocytaire tumoren te
behandelen, wegens gebrek aan voldoende gegevens. De epidemiologische onderzoe-
ken die sindsdien zijn gepubliceerd, met name de onderzoeken die zijn verricht aan im-
migranten in Australië, maken een associatie tussen blootstelling aan zonlicht en (be-
paalde vormen van) MSC aannemelijk. Ook lijkt een dergelijke associatie te bestaan
voor het ontstaan van goedaardige gepigmenteerde tumoren (naevus naevocellularis).
Tevens is een nieuwe ziektebeeld beschreven, het FAMMM-syndroom (zie paragraaf
6.4). De gegevens van patiënten die aan deze ziekte lijden leveren ook aanwijzingen
voor een rol van zonlicht bij de vorming van melanomen.

Uit de literatuur blijkt dat voor het ontstaan van melanomen de relatie met blootstel-
ling aan zonlicht veel minder duidelijk is dan voor NMSC. Er zijn met betrekking tot de-
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ze relatie aanzienlijke verschillen tussen de onderscheiden vormen van MSC (zie para-
graaf 6.3.2) en ook het patroon van blootstelling lijkt van grote invloed te zijn. Voor
sommige melanomen, SSC en NM, is een hogere incidentie gevonden op huidgedeeltes
die niet regelmatig door zonlicht worden beschenen maar die, bijvoorbeeld tijdens va-
kanties, in korte tijd een hoge dosis te verwerken krijgen. Dit heeft geleid tot de formu-
lering van de hypothese van de intermitterende blootstelling, die er van uitgaat dat voor
deze vormen van MSC het patroon van blootstelling van groter belang is dan de totale
bestralingsdosis. Voor andere vormen van MSC lijkt echter, net als bij NMSC, de totale
dosis de belangrijkste factor te zijn. Tevens zijn er aanwijzingen dat blootstelling aan
zonlicht gedurende de vroege jeugd een relatief grotere invloed kan hebben op het ont-
staan van bepaalde vormen van melanoom dan blootstelling later in het leven.

In deze paragraaf behandelt de commissie, na een kort overzicht van incidentie-ge-
gevens, een geselecteerd aantal onderzoeken die als onderbouwing van bovengenoemde
hypothesen aangehaald kunnen worden.

Incidentie en mortaliteit

Bij de blanke bevolking is de incidentie van huidmelanomen gedurende de laatste 30 jaar
op dramatische wijze toegenomen. Deze toename is vooral waarneembaar in die landen
die reeds 30 jaar een goede kankerregistratie hebben. De toename in incidentie be-
draagt soms een factor 2 à 3 (tabel 6.1) en geldt vooral tumoren op weinig beschenen
huidgedeelten.

Terwijl de incidentie van huidmelanomen gedurende de laatste vier decennia bij de
blanke bevolking duidelijk toenam, is bij de niet-blanke bevolking geen toename gevon-
den. De incidentie van huidmelanomen is bij gepigmenteerde rassen beduidend lager.
Men vindt hier voornamelijk de acrolentigineuze vorm van het melanoom (zie paragraaf
6.3.2). Dit is reden om te veronderstellen dat de pigmentatiegraad van de huid een be-
scherming biedt tegen het ontstaan van huidmelanomen.

Het is opmerkelijk dat de sterke toename in incidentie van het melanoom gepaard
gaat met een geringere toename van de mortaliteit. Een gedeeltelijke verklaring hiervoor
is dat ten gevolge van aanzienlijke verbeteringen in de diagnostiek, melanomen tegen-
woordig eerder worden waargenomen dan voorheen (McK92a). Het is van belang om
vast te stellen dat de mortaliteit ten gevolge van melanomen sterk afhankelijk is van de
dikte van de tumor. Desondanks is de voor leeftijd gecorrigeerde mortaliteit ten gevolge
van melanomen onder de blanke bevolking in de VS gestegen van 1,7 per 100 000 in
1973 naar 2,4 per 100 000 in 1988 (Lee92). Een tot op heden nog niet afdoende ver-
klaard fenomeen is dat de mortaliteit bij blanke mannen in verschillende leeftijdsgroepen
verschillend is. Voor mannen geboren vóór ongeveer 1950 is er over bovengenoemde
periode een toename gevonden van de mortaliteit, voor mannen geboren na 1950 is juist
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een afname gevonden. Dit zou verklaard kunnen worden doordat juist melanomen met
een grotere dikte, die een slechtere prognose hebben, bij oudere mannen voorkomen
(Her91). Het zou ook kunnen betekenen dat de melanomen die bij jongere leeftijdsgroe-
pen ontstaan zijn een iets ander karakter hebben. Op dit moment is het niet mogelijke
een eenduidige verklaring te geven voor de omslag in de mortaliteit bij jongere leeftijds-
groepen.

Incidentie en mortaliteit in Nederland

Nauwkeurige incidentie-gegevens over melanomen zijn voor Nederland niet bekend. Op
basis van gegevens uit het Pathologisch-Anatomisch Landelijk Geautomatiseerde Ar-
chief (PALGA) is voor 1986 de incidentie van melanomen in Nederland geschat op
1270. Recente gegevens van de Nederlandse Kankerregistratie duiden op een incidentie
van 1618 melanomen in 1989 (626 bij mannen, 992 bij vrouwen). Indien de melanomen
in situ worden meegeteld, komen hier nog 269 melanomen bij (mannen: 96, vrouwen:
173). Bij ordening van alle kankers (met uitzondering van NMSC) staat het melanoom
wat incidentie betreft op de zesde plaats bij vrouwen (12,7 per 100 000 persoonsjaren)
en op de elfde plaats bij mannen (8,9 per 100 000 persoonsjaren) (NCR89). Bij vrouwen
in de leeftijd van 30 tot 44 jaar staan melanomen op de derde plaats en bij mannen in
dezelfde leeftijdsgroep zelfs op de eerste. Gegevens uit Zuid-oost Nederland wijzen op
een verdubbeling van de incidentie tussen 1975 en 1983 (STG87). Recentere consisten-
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Tabel 6.1  Toename van de incidentie van huidmelanomen (aantal gevallen per 100 000 personen per

jaar). (Bron: Koh91).

mannen vrouwen

'53-'63 '78-'82 '53-'63 '78-'82

Denemarken 1,6   5,9 2,2   8,4

Nieuw-Zeeland (non-Maori) 4,5 15,6 7,7 21,4

Zweden 2,4   7,2 2,8   8,2

VS (Connecticut)* 3,0   8,4 3,6   7,7

Israël 2,4   5,8 3,3   7,4

Canada (Alberta) 2,2   4,3 3,3   5,7

Slovenië 1,3   2,4 1,4   2,7

Engeland (Birmingham) 0,9   1,6 1,6   3,3

* In 1989 was in Connecticut de incidentie van melanomen 12 per 100 000.



te gegevens over een toename in incidentie zijn niet voorhanden. Hierbij moet echter
worden opgemerkt dat de PALGA-gegevens uit 1986 waarschijnlijk een onvolledig
beeld geven, doordat niet alle melanomen geregistreerd zijn. Hierdoor zijn de incidentie-
getallen over 1986 in werkelijkheid waarschijnlijk hoger. Het is derhalve niet met zeker-
heid te zeggen of er werkelijk recent een stijging van de melanoom-incidentie in Neder-
land heeft plaatsgevonden. Wel duiden de gegevens van 1989 op een relatief hoge inci-
dentie van het melanoom (ongeveer 13 per 100 000 persoonsjaren). Daarmee is de me-
lanoom-incidentie in Nederland bijzonder hoog en ongeveer gelijk aan die van Connecti-
cut (VS) in 1989 (zie tabel 6.1).

De getallen voor mortaliteit in Nederland ten gevolge van melanomen zijn beter be-
kend, omdat hiervoor een betere registratie aanwezig is. Nelemans en collega's hebben
aan de hand van gegevens van het CBS de mortaliteit ten gevolge van melanomen in
Nederland van 1950-1988 geanalyseerd (Nel93b). De jaarlijkse mortaliteitscijfers, ge-
standaardiseerd voor leeftijd, zijn vier maal hoger geworden bij zowel mannen als vrou-
wen (voor mannen van 0,41 per 100 000 in 1950 naar 1,89 per 100 000 in 1988 en voor
vrouwen van 0,39 per 100 000 in 1950 naar 1,38 per 100 000 in 1988). Overleden er in
1950 nog slechts 10 mannen en 10 vrouwen ten gevolge van melanomen, in 1988 waren
dit er respectievelijk 164 en 177. Ook hier is aangetoond dat er een toename was van
de mortaliteit ten gevolge van melanomen voor de verschillende geboorte-cohorten tot
1955. Voor de cohorten geboren na 1955 was er echter een daling. Een deel van de
mortaliteitstoename kan veroorzaakt zijn door een verbetering van het aangeven van de
doodsoorzaak tussen 1950 en 1970. Dit komt overeen met gegevens uit Connecticut,
waar ook een verhoging van de mortaliteit door melanomen waargenomen werd door
verbetering in de melding van de doodsoorzaak over dezelfde periode (Rou88).

Associatie van epidemiologische gegevens met etiologische factoren

Wanneer epidemiologische gegevens gebruikt worden om etiologische factoren te bepa-
len, dient men er rekening mee te houden dat de ontstaanswijzen van de onderscheiden
types melanomen waarschijnlijk verschillend zijn (zie paragraaf 6.3.2). Stratificatie van
incidentie-gegevens naar de verschillende klinische vormen van melanomen is derhalve
van belang. 

Bij de eerste beschrijvende epidemiologische gegevens bleek dat in de VS en in
Australië de incidentie en mortaliteit ten gevolge van melanomen toenam naarmate men
dichter bij de evenaar woonde (Elw84, Lon87). Dit fenomeen wordt, evenmin als bij
NMSC (zie paragraaf 6.8.1), in Europa niet gevonden. Nadere analyse bracht aan het
licht dat de melanoom-incidentie vooral hoger was bij personen uit de hogere sociaal-
economische klassen. In vergelijking met personen met een binnenberoep werd bij de-
genen met een buitenberoep een lagere incidentie en mortaliteit ten gevolge van huid-
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melanomen gevonden. Ook indien de beroepen gestratificeerd werden voor sociaal-eco-
nomische klassen, bleef dit verschil waarneembaar. De verdeling van de melanomen
over het lichaamsoppervlak was niet altijd gerelateerd aan de cumulatieve blootstelling
aan zonlicht. LMM werd bijna uitsluitend gevonden op het gelaat en ging gepaard met
een door zonlicht beschadigde huid. SSM en NM werden juist op de romp gevonden.
Beschouwt men blootstelling aan zonlicht als risicofactor, dan is een mogelijke interpre-
tatie van deze gegevens dat tijdelijke (excessieve) blootstelling aan zonlicht van invloed
is op het ontstaan van SSM en NM (de hypothese van intermitterende blootstelling) en
dat LMM gerelateerd is aan cumulatieve blootstelling aan zonlicht (Elw92).

Deze hypothese is vervolgens getoetst in epidemiologisch onderzoek dat nu bespro-
ken zal worden. Bij de interpretatie van de kwantitatieve gegevens over blootstelling
aan zonlicht dient men te bedenken dat deze beïnvloed kunnen worden door de gevoe-
ligheid voor zonlicht van de onderzochte personen. Immers, mensen die snel in de zon
verbranden (huidtype 1) zullen zich over het algemeen minder lang aan zonnestraling
blootstellen dan degenen die niet zo snel verbranden (huidtype 3). Daarnaast is intermit-
terende blootstelling aan zonlicht niet te objectiveren. Terwijl een onafhankelijke vast-
stelling van cumulatieve blootstelling nog in enige mate mogelijk is aan de hand van
huidafwijkingen (aan zonlicht gerelateerde huidveroudering), kan de mate van intermit-
terende blootstelling slechts worden bepaald door middel van gegevens die via een en-
quête verkregen zijn.

Europa en VS

In een onderzoek dat sinds 1979 in West-Schotland loopt, is voor bijna alle typen mela-
noom een toename in incidentie gevonden. De sterkste toename vond plaats bij SSM,
terwijl acrolentigineus melanoma niet toenam. Vooral op de romp bij mannen en op de
benen bij vrouwen was er een toename van SSM (McK92a). In 1985 is een voorlich-
tingscampagne gestart waarin, evenals in de screening, de huisarts een sleutelrol ver-
vult. Sinds het begin van deze publiciteitscampagne is het relatieve aantal dunne mela-
nomen toegenomen (ten gevolge van een vroegere diagnose) en is een daling 

opgetreden van de mortaliteit door melanomen bij vrouwen (McK92b)*.
De associatie tussen blootstelling aan zonlicht en de incidentie van melanomen is

onderzocht in Denemarken (Øst88), West-Canada (Elw84, Lon87), Nieuw-Zeeland en
Australië. In de onderzoeken van Østerlind en Longstreth is nagegaan in hoeverre be-

* Momenteel wordt in Nederland (regio Zuid-Holland Noord) een epidemiologisch onderzoek naar de incidentie van het

melanoom uitgevoerd. Tevens wordt in samenwerking met de afdeling Dermatology van het Royal London Hospital een

publiciteits- en voorlichtingscampagne over melanomen opgezet in het kader van 'Europe against cancer'.
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paalde (recreatieve) activiteiten geassocieerd waren met het voorkomen van SSM. Het
bleek dat het relatieve risico van SSM of NM licht verhoogd was bij personen die veel
vrije tijd buiten hadden doorgebracht. In beide onderzoeken is daarentegen een vermin-
derd relatief risico voor SSM gevonden bij diegenen die door hun werk veel in de zon
zijn. Deze gegevens kunnen dus worden beschouwd, althans voor SSM, als argumenten
ten gunste van de hypothese van intermitterende blootstelling. De onderzoeken hadden
echter alle het nadeel dat ondervraagde melanoom-patiënten zich de mate van blootstel-
ling aan zonlicht beter herinnerden dan controlepersonen (recall bias, zie hoofdstuk 3)
(Wei91b). Bij een vergelijkend onderzoek tussen veteranen uit de Tweede Wereldoor-
log, bleken degenen die in de Stille Oceaan gelegerd waren geweest een grotere kans te
hebben op het ontwikkelen van melanomen dan zij die in Europa gelegerd waren
(Bro84).

Australië en Nieuw-Zeeland

Onderzoeken uitgevoerd in Queensland en in West-Australië laten enigzins verschillen-
de resultaten zien. De West-Australische gegevens wijzen op een verhoogd risico voor
SSM bij sommige (maar niet alle) recreatieve activiteiten met blootstelling aan de zon.
Het onderzoek in Queensland toonde geen duidelijk associatie aan tussen blootstelling
aan zonlicht op het strand en de incidentie van melanomen (Gre84).

In het onderzoek in West-Australië is een verlaagd risico voor melanomen gevon-
den bij personen die beroepsmatig veel in de zon waren. In Queensland deed deze ne-
gatieve associatie zich niet voor. Deze gegevens werden in die zin geïnterpreteerd dat
de hoeveelheid UV in West-Australië zo hoog is dat de effecten van intermitterende
blootstelling aan zonlicht door recreatieve bezigheden te niet worden gedaan. Bij deze
onderzoeken is wel een associatie gevonden tussen het voorkomen van melanomen op
de romp of buik en het al of niet dragen van badkleding.

Evenals bij NMSC is er ook bij melanomen een verschil in incidentie tussen de mi-
granten in Australië en de blanke autochtone bevolking. Het relatieve risico voor SSM
ligt bij personen die voor het 15e levensjaar naar Australië geëmigreerd zijn beduidend
hoger dan bij de andere migranten (Hol84, McM88). Een verklaring voor dit fenomeen
is vergelijkbaar met die welke de commissie voor NMSC heeft gegeven: bij blootstelling
op jeugdige leeftijd is er meer tijd beschikbaar voor carcinogenese en bij jeugdigen zijn
er meer delende pigmentvormende cellen dan bij ouderen. Dit laatste is waarneembaar
aan de toename in het aantal naevi naevocellulares die vooral in de jeugd plaatsvindt
(Gal90b). 

In een uitgebreide samenvatting van de epidemiologische onderzoeken stelde Armstrong
dat intermitterende blootstelling aan zonlicht (recreatie, zonnebrand) en mogelijk de tota-
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le hoeveelheid zonlicht (zonbeschadigde huid) beide belangrijke factoren zijn bij het ont-
staan van huidmelanomen (Arm87, Arm88). De intermitterende blootstelling aan zon-
licht lijkt vooral de kans op het ontstaan van SSM op de rug te verhogen (Hol86). 

De commissie is van mening dat op grond van de gegevens uit de immigranten-on-
derzoeken de hypothese dat blootstelling tijdens de jeugd van grote invloed is op het
kans op het krijgen van melanomen beter gefundeerd is dan de hypothese van de inter-
mitterende blootstelling. De epidemiologische gegevens waarop deze laatste is geba-
seerd zijn sterk afhankelijk van de herinnering van de onderzochte personen over bloot-
stelling in het verleden. In dergelijke gevallen is er een gerede kans op het optreden van
recall bias. Bij de onderzoeken aan immigranten is dit niet het geval.

Andere risicofactoren voor melanomen

De zojuist besproken epidemiologische gegevens zijn aanwijzingen voor een associatie
tussen blootstelling aan UV licht en de vorming van bepaalde melanomen. Er zijn echter
ook andere factoren die een belangrijke rol spelen bij het verkrijgen van melanoom (ta-
bel 6.2).

Naevi en blootstelling aan zonlicht

Opmerkelijk is het sterk verhoogde risico indien het aantal naevi (moedervlekken) in
ogenschouw wordt genomen. Onderzoek naar de assocatie tussen blootstelling aan zon-
licht en het voorkomen van atypische naevi heeft echter tot nu toe slechts tegenstrijdige
gegevens opgeleverd (voor een beschrijving van de verschillende typen naevi: zie para-
graaf 6.3.2).

Het ontstaan van de naevus naevocellularis lijkt geassocieerd te zijn met blootstel-
ling aan zonlicht. Onderzoek in Australië heeft aangetoond dat er meer naevi naevo-
cellulares voorkomen bij de blanke bevolking in gebieden waar de kans op blootstelling
aan zonlicht groot is. Tevens is in een onderzoek bij scholieren van 14 - 15 jaar in
Nieuw-Zeeland gevonden dat het aantal moedervlekken verhoogd was bij diegenen die
zich regelmatig blootstelden aan de zon (Coo92). Ook bij diegenen die sneller verbran-
den in de zon en die een grote hoeveelheid sproeten hadden waren relatief meer naevi
aanwezig. Het aantal naevi dat bij 15-jarigen in Australië en in Nieuw-Zeeland is gevon-
den, is hoger dan bij de leeftijdsgenoten in British Columbia (Canada) (Gal90a). Een
verhoging van het aantal naevi door een verhoogde blootstelling aan zonlicht tijdens de
jeugd stemt overeen met de in paragraaf 6.8.2 vermelde resultaten van de onderzoeken
aan immigranten.

Naast het voorkomen van naevi in het algemeen, is ook van belang dat juist perso-
nen met het FAMMM-syndroom (zie paragraaf 6.4 en hieronder), die een genetische
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predispositie hebben voor het verkrijgen van melanomen, zijn gekenmerkt door de aan-
wezigheid van meerdere atypische naevi. Dergelijke naevi, die mogelijk een voorstadi-
um zijn van het melanoom (zie paragraaf 6.3.2), komen sporadisch voor in de gehele be-
volking. De prevalentie in Nederland is 10% (Cri93). Een associatie tussen blootstelling
aan zonlicht en het ontstaan van atypische naevi is tot nu toe niet aangetoond. Een on-
derzoek onder de blanke bevolking in Curaçao leverde wat dat betreft een negatief re-
sultaat op. Wel werden dergelijke naevi vaker (prevalentie 20%) gevonden bij personen
die jonger zijn dan 15 jaar dan bij ouderen. Onderzoek in de regio Leiden gaf hetzelfde
beeld te zien (Cri93). Het is nog niet duidelijk of deze hogere prevalentie een cohort-ef-
fect is of een natuurlijk beloop van het optreden van atypische naevi.
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Tabel 6.2  Risicofactoren voor melanomen (Bron: Koh91).

risicofactor relatief risico*

leeftijd > 15 jaar 88

aanwezigheid van gepigmenteerde laesies, dysplastische naevi + melanoom in de familie (FAMMM-

syndroom)

148

aanwezigheid van dysplastische naevi 7-70**

aanwezigheid van lentigo maligna 10

aanwezigheid van een relatief groot aantal benigne naevi 2-64**

aanwezigheid van congenitale naevus 17-21**

blank (vs donker) ras 12

voorafgaand ontstaan melanoom 5-9

huidmelanoom bij één van de ouders 2-8

immunosuppressie 2-8

excessieve blootstelling aan zonlicht 3-5

zonlicht gevoeligheid 2-3

* Het relatieve risico is de proportionele verhoging van de kans op het krijgen van een melanoom voor per-

sonen waarop deze factor van toepassing is, in vergelijking met de personen waarbij dit niet het geval is;

een relatief risico van 1 betekent geen verhoogd risico



Familiair maligne melanoom

Patiënten met het FAMMM-syndroom hebben doorgaans een zeer sterk verhoogd risi-
co voor melanomen (Tin91). Recent is het gelukt om het gen dat verantwoordelijk is
voor het FAMMM-syndroom te lokaliseren op chromosoom 9p (Can92). Ook in een
aantal families uit de regio Leiden bleek dit gen op chromosoom 9p gelokaliseerd te zijn
(Gru93a). Bij een aantal andere families bleek het gen voor FAMMM op chromosoom
1q te liggen. In de komende twee jaar zal het gen dat verantwoordelijk is voor het
FAMMM-syndroom waarschijnlijk geïsoleerd worden. Wanneer vervolgens de struc-
tuur en functie worden opgehelderd, kan dit een doorbraak betekenen in de kennis over
melanoomvorming. Naar alle waarschijnlijkheid heeft het gen een suppressor-functie
(Kam94). 

Discussie epidemiologische gegevens betreffende de associatie tussen UV
licht en melanomen

De sterke stijging van de incidentie van huidmelanomen onder de blanke bevolking in de
afgelopen 30 jaar is zeer opmerkelijk. Ondanks uitgebreid epidemiologisch onderzoek is
hiervoor geen directe oorzaak gevonden. Bij de meeste epidemiologische onderzoeken
bij patiënten met melanomen gaat men uit van de veronderstelling dat blootstelling aan
zonlicht een rol speelt bij het ontstaan van deze tumoren en derhalve bij de toename in
de incidentie. Er blijkt vooral sprake te zijn van een toename van SSM op die huidgebie-
den die alleen tijdens bepaalde periodes blootgesteld zijn aan zonlicht, zoals de benen en
de romp. De toename van de incidentie is vooral gevonden bij personen uit sociaal-eco-
nomisch hogere klassen. Deze gegevens hebben geleid tot de veronderstelling dat kort-
durende intermitterende blootstelling aan zonlicht, en vooral zonnebrand, een rol zou
spelen bij het ontstaan van SSM. De gegevens zijn echter niet consistent. Bovendien
heeft het onderzoek als nadeel dat het volledig gebaseerd is op herinneringen, die ver-
sterkt of 'gekleurd' kunnen zijn bij patiënten. Opmerkelijk is ook dat mensen die langdu-
rig in de zon verblijven, zoals vissers en boeren, een iets minder verhoogde kans hebben
op het ontstaan van SSM dan mensen die intermitterend worden blootgesteld.

Uit de onderzoeken aan immigranten in Australië blijkt dat blootstelling aan zonne-
straling in de vroege jeugd tot ongeveer 18 jaar geassocieerd is met een verhoging van
de kans op het krijgen van een maligne melanoom. Op grond hiervan is de hypothese
ontwikkeld dat vooral blootstelling aan zonlicht in de jeugd een belangrijke risicofactor
is. Een aanwijzing hiervoor is de waarneming dat het aantal moedervlekken gerelateerd
is aan zonblootstelling op jonge leeftijd, in combinatie met het feit dat een groot aantal
moedervlekken een verhoging van het risico op de vorming van een melanoom inhoudt.
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Het feit dat in de jeugd de naevuscellen een verhoogde delingsaktiviteit hebben, maakt
deze cellen kwetsbaarder voor de mutagene werking van UV straling dan naevuscellen
van oudere personen (zie paragraaf 6.2.2 en 6.8.1).

Deze epidemiologische en celbiologische gegevens passen goed bij elkaar. De
waarneming dat patiënten met een genetische predispositie voor de vorming van mela-
nomen vaak atypische naevi hebben, is in dit opzicht ook van belang. Het duidt er op dat
atypische naevi een voorstadium kunnen zijn van een melanoom. Het is echter ook mo-
gelijk dat een melanoom de novo ontstaat, of uit een naevus naevocellularis zonder
een atypisch voorstadium. Het is nog onduidelijk in hoeverre het feit dat atypische naevi
vooral bij jongere mensen worden gevonden duidt op een associatie tussen blootstelling
aan UV straling in de jeugd en het ontstaan van voorstadia van een melanoom. Nader
onderzoek, onder andere naar de moleculair-genetische achtergrond van het FAMMM-
syndroom, zal meer informatie moeten verschaffen over de rol van UV straling bij de
vorming van deze huidafwijkingen.

 Bovenstaande gegevens wijzen er op dat de associatie tussen blootstelling aan zon-
licht en de vorming van een melanoom niet ondubbelzinnig is. Men kan aannemen dat
melanomen niet door één enkele factor worden veroorzaakt. Naast blootstelling aan
zonlicht kunnen ook andere factoren de oorzaak zijn van of bijdragen aan de vorming
van een melanoom. Een belangrijke factor is de genetische predispositie van het indivi-
du. Wellicht is ook het effect van UV straling op het metabolisme van pigment van be-
lang. Personen die relatief veel pheomelanine en weinig eumelanine hebben, zoals dege-
nen met huidtype 1, hebben een sterk verhoogde kans op het ontstaan van een mela-
noom. Bij hen is dit niet het gevolg van een groot aantal naevi naevocellulares. Bij
sommige personen met huidtype 1 worden naevi juist slechts sporadisch waargenomen.
Het risico van melanoomvorming bij deze individuen is dus niet het gevolg van de aan-
wezigheid van veel naevus-cellen, maar waarschijnlijk van het pheomelanine dat, als het
eenmaal is geactiveerd door UV straling, een schadelijke werking heeft. Dit proces kan
nog worden versterkt doordat blootstelling aan zonlicht de vorming van pheomelanine en
van zuurstofradicalen kan stimuleren. Deze laatste kunnen essentiële moleculen in de
cel beschadigen. Het exacte mechanisme van celbeschadiging is echter grotendeels on-
bekend.

Volgens onderzoek van Nelemans is er een associatie tussen het optreden van een
melanoom en blootstelling aan chloorhoudend water (Nel93a). De hypothese is dat
chloor een co-carcinogene werking zou hebben die van belang is voor het ontstaan van
een melanoom.

Belangrijkste conclusies

De voornaamste conclusies van de commissie zijn:
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De associatie tussen blootstelling aan zonlicht en de vorming van melanomen is niet
duidelijk.
Blootstelling aan zonlicht tijdens de jeugd verhoogt de kans op het krijgen van een
melanoom. Aanwijzingen hiervoor komen uit onderzoeken bij migranten en uit die
naar moedervlekken.
Het ontstaan van sommige vormen van melanoom (bijvoorbeeld SSM) is mogelijk
gerelateerd aan onregelmatige blootstellingen aan intens zonlicht. De resultaten van
het onderzoek ter verificatie van deze hypothese van intermitterende blootstelling
worden mogelijk vertekend door 'recall bias'.
Genetische factoren zoals de aanwezigheid van het gen voor het FAMMM-syn-
droom kunnen een sterk verhoogd risico inhouden voor het ontstaan van een mela-
noom. Dit geldt ook voor de aanwezigheid van atypische naevi.
Het effect van UV straling op het metabolisme van pigment kan van invloed zijn op
de vorming van een melanoom. Personen met een lichte huid (huidtype 1), met rela-
tief veel pheomelanine, hebben een verhoogde kans op het ontstaan van een mela-
noom.

6.8.3 Samenvatting aanwijzingen voor een rol van UV straling bij carcinogenese

In tabel 6.3 geeft de commissie een overzicht van de in de voorafgaande paragrafen ge-
noemde argumenten die een onderbouwing geven van de hypothese dat UV straling een
oorzakelijke rol speelt bij het ontstaan van NMSC en MSC.

6.9 Kwantificering van het huidkanker-risico

Een berekening van de toename in huidtumoren ten gevolge van een verhoogde bloot-
stelling aan UV straling dient bij voorkeur gebaseerd te zijn op humane gegevens. Deze
gegevens, die verkregen zijn uit epidemiologisch onderzoek, zijn in dit hoofdstuk bespro-
ken. Voor een goede kwantificering van de relatie tussen blootstelling aan UV straling
en huidkanker zijn zij echter onvoldoende. Als basis voor dergelijke berekeningen is in-
formatie nodig over de dosis-effect-relatie, d.w.z.:
a een precieze identificatie van het effect: welke tumoren zijn het gevolg van bloot-

stelling aan UV straling;
b een goede definitie van het begrip 'dosis' behorende bij het geïdentificeerde effect,

en 
c de relatie tussen (a) en (b).

De epidemiologische gegevens zijn niet eenduidig over (a) en de informatie over (b) en
(c) is niet scheidbaar. Experimentele gegevens zijn onmisbaar voor een zinvolle kwanti-
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tatieve interpretatie van de epidemiologische gegevens; vooral dierexperimentele model-
len lenen zich voor een diepgaande bestudering van de vorming van kanker door UV
straling.

6.9.1 Carcinogene dosis

Uit epidemiologische gegevens valt alleen te achterhalen of het voorkomen van een be-
paald type huidkanker gecorreleerd is met blootstelling aan zonlicht. Uit deze gegevens
kan niet worden vastgesteld of er een oorzakelijk verband is en, indien dit zo zou zijn,
welke component van het zonlicht (infrarood, zichtbare licht of UV straling) hiervoor
verantwoordelijk is. Hiervoor zijn aanvullende gegevens nodig.

Het eerste bewijs dat UV straling kankerverwekkend is stamt uit dierexperimenten
uit de jaren twintig en dertig (Rof39). Absorptie van UV-B door vensterglas bleek de
vorming van tumoren te verhinderen. Het was echter nog niet mogelijk een goede defi-
nitie van de carcinogene UV-dosis te geven.
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Tabel 6.3 Sterkte van de aanwijzingen voor een rol van UV straling bij carcinogenese

BCC SCC MSC

epidemiologie breedtegraad afhankelijkheid ++ +++ +

buitenberoepen ++ ++ —

blootgestelde huid +++ +++ +

zongevoeligheid ++ ++ ++

migratie ++ + +++

onregelmatige blootstelling ? ? ±

patiënten XP +++ +++ +++

proefdier UV tumoren + +++ +

dosis-respons ? +++ +

actiespectrum ? ++ ±

humane tumoren UV-type mutaties +++ +++ +++

+++ zonlichthypothese wordt in sterke mate ondersteund

++ zonlichthypothese wordt duidelijk ondersteund

+ er is ondersteuning voor zonlichthypothese 

± mogelijke enige ondersteuning

— geen ondersteuning

? onbekend / niet onderzocht



Vanaf de jaren zestig is een goed diermodel met haarloze muizen (SKH:HR1, im-
muuncompetente dieren) beschikbaar voor de inductie van SCC in de huid door UV
straling. In experimenten met deze proefdieren zijn ook de goedaardige voorstadia van
SCC (keratosis actinica, en Morbus Bowen, zie paragraaf 6.3.1) waargenomen. De
fotobiologische groep van het voormalige 'Skin and Cancer Hospital' in Philadelphia
(VS) en de afdeling Dermatologie van de Rijksuniversiteit Utrecht hebben een serie ex-
perimenten verricht waaruit de golflengte-afhankelijkheid van de inductie van SCC door
UV straling is afgeleid (Gru93b). Deze golflengte-afhankelijkheid wordt weergegeven in
het SCUP (Skin Cancer Utrecht-Philadelphia) actiespectrum (figuur 6.5). Het maxima-
le effect treedt op bij een golflengte van 293 nm. Met behulp van dit actiespectrum kan
de spectraal gewogen blootstelling berekend worden (zie hoofdstuk 2) en daaruit de
voor de muizen carcinogene UV-dosis.

Hetzelfde actiespectrum is ook bruikbaar voor het schatten van de carcinogene do-
sis voor de mens (Gru93c, Lon91). Hiertoe kan het gecorrigeerd worden voor de opti-
sche verschillen tussen de epidermis van de muis en van de mens*. Het oorspronkelijke
actiespectrum wordt nu SCUP-m (murine) genoemd, het gecorrigeerde actiespectrum
SCUP-h (humaan) (Gru94). Het SCUP-h actiespectrum is eveneens weergegeven in
figuur 6.5. Het is een gemiddelde voor huidtypen 1 en 2. Het maximum is verschoven
naar een hogere golflengte en de relatieve effectiviteit boven 340 nm ligt een factor vijf
hoger dan die van het SCUP-m actiespectrum. Beide spectra vertonen gelijkenis met
het door de Commission International de l'Éclairage (CIE) vastgestelde actiespectrum
voor het veroorzaken van een minimaal waarneembare zonnebrand, het erytheem-spec-
trum gemeten 24 uur na bestraling (McK87) (zie figuur 2.2). Dit ligt min of meer tussen
het SCUP-m en het SCUP-h spectrum in. In het advies 'Optische straling' van de Ge-
zondheidsraad is dit erytheem-spectrum gebruikt bij het bepalen van erytheem-effectie-
ve bestralingsdoses (GR93).

De inductie van BCC door UV straling is slechts zeer sporadisch waargenomen in
dierexperimenten. Strikt genomen is er dus ook geen actiespectrum voor de inductie van
BCC, maar gezien de paralellen met SCC (ook BCC komt voor op die gedeelten van de
huid die het meest aan zonlicht worden blootgesteld, komt vaker voor bij mensen met

* Het is aannemelijk dat vooral in de basale cellen van de epidermis carcinogenese plaats vindt onder invloed van UV stra-

ling. De straling moet dus door de gehele epidermis heen om deze cellen te bereiken. De epidermis van de muis is gemid-

deld dunner dan die van de mens: op de onbestraalde rug 30 tegen 70 µm. Het SCUP actiespectrum kan gecorrigeerd wor-

den voor het corresponderende verschil in transmissie. Een complicatie waaraan hierbij voorbij wordt gegaan, is de moge-

lijke verdikking van de opperhuid door UV straling, die zowel bij de muis als bij de mens plaatsvindt bij voldoende bloot-

stelling aan UV straling. Er zijn echter niet voldoende gegevens over deze veranderingen beschikbaar om de correctie te

verfijnen. Als vereenvoudiging is de aanname dat de werkelijke transmissieverschillen tussen muis en mens onder relevan-

te UV-bestralingen niet sterk afwijken van het gemiddelde voor de onbestraalde epidermis.

133 Effecten op de huid



een buitenberoep en heeft vaak soortgelijke UV-gerelateerde mutaties in het p53 tumor-
suppressorgen als SCC) is het aannemelijk dat het SCUP-h actiespectrum ook toepas-
baar is voor BCC bij de mens.

Voor melanomen bij de mens is de situatie anders: zonder een duidelijk beeld van de
rol van UV straling in de inductie van deze tumoren is het niet mogelijk om een weten-
schappelijk gefundeerd actiespectrum te geven. Recent is een actiespectrum voor mela-
nomen gepubliceerd, maar dit is verkregen door bestraling van vissen (kruisingen van
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het genus Xiphophorus) (Set93). Dit melanoom-actiespectrum is vlakker dan het
SCUP-m actiespectrum. Er is een relatief hoge effectiviteit in het UV-A gebied (zie fi-
guur 6.5). Aangezien zich in ongeveer 20% van deze vissen echter ook melanomen ont-
wikkelen zonder UV-bestralingen, is het denkbaar dat UV straling slechts de ontwikke-
ling van latente tumoren versnelt en zo in kortere tijd meer tumoren doet ontstaan. In
een ander diermodel, de opossum Monodelphis domestica, ontstaan geen spontane
melanomen. De door UV straling geïnduceerde tumoren lijken veroorzaakt te worden
door pyrimidine-dimeren: de opossums hebben een enzym, fotolyase, dat na activering
door blauw licht de pyrimidine-dimeren herstelt; behandeling met blauw licht bleek de
ontwikkeling van melanomen tegen te gaan (Ley89). Het actiespectrum voor de vor-
ming van deze dimeren (dus niet voor de inductie van melanomen) lijkt veel meer op het
SCUP-h dan op het vis-melanoom-actiespectrum. Het is nog maar de vraag of deze ac-
tiespectra van toepasssing zijn of geëxtrapoleerd kunnen worden naar de mens.

6.9.2 Dosis-effectrelatie voor NMSC

Uit zowel epidemiologisch als dierexperimenteel onderzoek blijkt dat de incidentie van
huidtumoren, uitgedrukt in het aantal nieuwe gevallen per jaar per 100 000 individuen,
evenredig is met de jaarlijkse UV-dosis tot een bepaalde macht (p1) en met de leeftijd
tot een bepaalde macht (p). De machtsafhankelijkheid van de UV-bestralingsdosis im-
pliceert dat de incidentie sterk reageert op veranderingen in de UV-bestralingsdosis;
een verhoogde bestralingsdosis zal aanleiding geven tot het optreden van tumoren op
vroegere leeftijden en tot meer tumoren in totaal.

Als een cohort individuen van gelijke leeftijd regelmatig wordt blootgesteld aan UV straling zullen er na ver-

loop van tijd huidtumoren optreden. Het totaal aantal tumoren per individu wordt de cumulatieve incidentie

('yield') genoemd. Deze definitie wijkt af van de gebruikelijke voor dodelijke ziekten omdat door UV geïn-

duceerde tumoren niet fataal behoeven te zijn. Een individu kan daardoor meer dan eens tijdens zijn leven

een dergelijke tumor ontwikkelen. De afhankelijkheid van de cumulatieve tumorincidentie CI van de dage-

lijkse (muis) of jaarlijkse (mens) UV-bestralingsdosis H en van de experimenteertijd (muis) of leeftijd

(mens), a, kan als volgt geschreven worden:

(A)CI = 


H
H0




p1 


a
a0




p

waarbij p1 en p constanten zijn, evenals Ho (in J·m-2) en ao (in dagen of jaren), respectievelijk een referentie-

dosis en een referentieleeftijd. De waarden 1/Ho en 1/ao ('rate constants') zijn evenredig met de snelheden of

kansen waarmee UV- en tijdsafhankelijke processen verlopen; deze waarden verschillen tussen muis en
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mens. De waarden voor de constante p voor SCC in muis en in mens komen enigszins overeen; p1 lijkt voor

de mens lager te zijn. De constanten p1 en p voor BCC zijn lager dan die voor SCC (tabel 6.4).

De kans P om op een bepaald ogenblik een tumor te hebben (gehad) is 

(B)P = 1 − e(−CI )

De (leeftijdspecifieke) incidentie I, het aantal nieuwe tumoren per dag of per jaar per individu, is de eerste

afgeleide van CI naar a:

  (C)I = 


∂CI
∂a


 H

= 


p
a0







H
H0




p1 


a
a0




p−1

CI en P worden gemeten in dierexperimenten. De incidentie I voor de mens (per 100 000 personen i.p.v.

per individu) volgt uit epidemiologische gegevens. Individuele jaarlijkse UV-bestralingsdoses kunnen niet

gemeten worden. De beste benadering is om deze doses evenredig te veronderstellen aan de maximaal be-

schikbare jaarlijkse UV-bestralingsdosis op een plat horizontaal vlak in de woonplaats. Deze kan gemeten

of berekend worden.

Uit de vergelijkingen (A) en (C) volgt dat, indien H twee maal zo groot wordt, CI respectievelijk I bij

dezelfde leeftijd 2p1 maal zo groot worden. De CI die voorheen bij een leeftijd a gehaald werd, wordt met

een twee maal hogere H al bij een leeftijd a/2r gehaald, met r = p1/p. Met de waarden voor p1 en p uit tabel

6.4 betekent dit dat bij een verdubbeling van de carcinogene dosis de tumor-inductietijden voor SCC 39% en

voor BCC 23% korter worden.

De berekening van de factoren p1 en p voor de mens is gebaseerd op de in paragraaf
6.8.1 vermelde gegevens van Scotto (Sco81). In diens onderzoek is ook op een aantal
lokaties de jaarlijkse UV-bestralingsdosis gemeten met Robertson-Berger meters (RB
meters) . De spectrale respons van deze meters benadert het actiespectrum voor ery-
theem, d.w.z. de meters geven benaderde erytheemdoses. De benadering is echter niet
erg nauwkeurig. Bij de berekening van de waarden voor p1 (tabel 6.4) is daarom een
correctie toegepast voor het verschil tussen de RB-waarde en een SCUP-h gewogen
jaarlijkse UV-dosis*.

De waarden voor de exponent p van de leeftijdsafhankelijkheid van SCC bij de
mens zijn vergelijkbaar met die gevonden bij de muis. Deze overeenstemming lijkt beter

* Empirisch is vastgesteld dat jaarlijkse UV-bestralingsdoses die op verschillende manieren spectraal worden gewogen de

volgende relatie vertonen:

HX(L) ∝ (HRB(L))q (D)

waarbij L staat voor breedtegraad, de index 'RB' voor een RB-gewogen UV-dosis en de index 'X' voor een X-gewogen UV-

dosis. Een dubbel-logaritmische plot van HX tegen HRB voor diverse breedtegraden geeft een rechte lijn met richtingscoef-

ficient q. X = SCUP-h geeft q = 1,10. De met de RB waarden berekende p1RB levert na deling door 1,10 de p1SCUP-h .
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te zijn voor populaties die verder verwijderd zijn van de evenaar: in de VS vermindert de
waarde voor p naarmate men zuidelijker komt (voor een nadere analyse hiervan zie
Gru93c). Bij de mens is voor p1 bij SCC een lagere waarde gevonden dan bij de muis.
Dit wijst er op dat bij de mens de inductie van SCC minder afhankelijk is van de UV-
bestralingsdosis dan bij de muis. Dit zou toegeschreven kunnen worden aan andere car-
cinogene factoren in het milieu van de mens die ook bijdragen tot de vorming van SCC.

Daar de exponenten voor de tijds- en dosisafhankelijkheid waarschijnlijk evenredig
zijn met het respectievelijke aantal tijds- en UV-gerelateerde stappen (bijvoorbeeld mu-
taties) in de carcinogenese (Gru91), zouden de kleinere waarden voor p1 en p voor het
BCC er op kunnen wijzen dat bij het ontstaan van SCC meer stappen nodig zijn.

6.9.3 Dosis-effectrelatie voor MSC

Uit het epidemiologisch onderzoek komen als hardste feiten naar voren dat de kans op
het krijgen van MSC verhoogd is bij individuen die een voor zonnebrand gevoelige huid
hebben of een groot aantal moedervlekken of atypische naevi en bij degenen die tijdens
hun jeugd van een gematigd naar een (sub)tropisch klimaat zijn verhuisd. De toename
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Tabel 6.4 Waarden van de parameters p1 en p voor de cumulatieve incidenties van SCC en BCC (zie ver-

gelijkingen (A) en (C)). De aangegeven fouten zijn standaardafwijkingen. (Bron: Gru83 (proefdiergege-

vens), Coe91 (gegevens Nederland), Sco81 (gegevens VS)).

Tumor p1 p

SCC (∅  0-1 mm) muis 4,3 ± 0,5 7,2 ± 0,8

        (∅  4 mm) muis 4,6 ± 0,5 9,0 ± 0,9

SCC man (NL) 6,6 ± 0,4

man (VS) 2,5 ± 0,6 5,6 ± 0,2

vrouw (NL) 8,9 ± 0,7

vrouw (VS) 2,5 ± 0,7 5,3 ± 0,3

BCC man (NL) 5,4 ± 0,1

man (VS) 1,5 ± 0,4 4,66 ± 0,06

vrouw (NL) 4,8 ± 0,1

vrouw (VS) 1,3 ± 0,4 4,74 ± 0,04



van de incidentie van MSC in de blanke bevolking in de richting van de evenaar is hier-
mee in overeenstemming. Deze informatie is echter onvoldoende om een dosis-effec-
trelatie vast te stellen waarop een kwantitatieve risico-analyse gebaseerd kan worden.

Dierexperimenten geven geen duidelijke informatie over een mogelijk werkingsme-
chanisme. In hybride vissen van het genus Xiphophorus is een enkele UV-A bestraling
kort na de geboorte voldoende om de vorming van melanomen te stimuleren. In opos-
sums onstaan melanomen na chronische UV-B bestraling. Met deze informatie is het
niet mogelijk een naar de mens te extrapoleren dosis-effectrelatie vast te stellen.

Uit de gegevens van Scotto kan ook voor de incidentie van MSC berekend worden
dat er een geringe machtsafhankelijkheid bestaat van de jaarlijkse UV-bestralingsdosis
zoals gemeten door de RB meter. De macht p1 van de UV-bestralingsdosis bedraagt
0,5 à 1,0. Gezien de onzekerheden over het actiespectrum voor de inductie van MSC bij
de mens, en de mogelijkheid dat dit totaal afwijkend is van het actiespectrum voor de in-
ductie van erytheem en NMSC, is het niet mogelijk de RB-waarden te corrigeren voor
een of ander actiespectrum voor de inductie van MSC.

6.9.4 Ozonverdunning en versterkingsfactoren

De berekening van het effect van een verdunning van de ozonlaag verloopt in twee
stappen. Eerst wordt het effect op de jaarlijkse UV-bestralingsdosis berekend, en ver-
volgens wordt berekend hoe groot de toename in de incidentie van huidkanker is als ge-
volg van de toename in de UV-dosis.

De 'optische versterkingsfactor' VFo geeft de procentuele toename in de jaarlijkse car-
cinogene UV-bestralingsdosis per procent vermindering van de dikte van de ozonlaag
(O3, gemeten in Dobson Units (zie paragraaf 2.3.1)):

(E)VFo = −


∆HSCUP−h

HSCUP−h







∆O3

O3




−1

Op 52o NB en met 320 DU O3 is VFo gelijk aan 1,2 voor SCUP-h-gewogen jaarlijkse
UV-bestralingsdoses en 1,4 voor SCUP-m gewogen doses. De carcinogene UV-be-
stralingsdosis neemt dus met 1,2 - 1,4% toe per procent O3 afname.

De 'biologische versterkingsfactor' VFb geeft de procentuele toename in de tumo-
rincidentie (I) per procent toename in de carcinogene UV-bestralingsdosis:

(F)VFb = −


∆I
I







∆HSCUP−h

HSCUP−h




−1
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Dit kan ook geschreven worden als VFb = (d log I) / (d log H) = p1. VFb is dus gelijk
aan p1 in tabel 6.3. Op grond van deze gegevens neemt dus voor elk procent toename
in de carcinogene UV-bestralingsdosis de incidentie van SCC toe met ongeveer 2,5%
en die van BCC met ongeveer 1,5%.

Het product van VFo en VFb levert de versterkingsfactor, VF: de procentuele toena-
me in de tumorincidentie per procent afname in ozon. Op grond van bovenstaande ge-
gevens is berekend dat VF = 3,1 ± 0,9 voor SCC en VF = 1,9 ± 0,5 voor BCC (in het
eindresultaat voor VF domineert de fout in VFb(= p1) die in tabel 6.4 gegeven is).

6.9.5 Toename aantal kankergevallen

NMSC

De incidentie en mortaliteit bij NMSC zijn niet erg goed bekend. Dit komt doordat de re-
gistratie van deze tumoren niet verplicht en derhalve onvolledig is. Dit geldt vooral voor
BCC. De hierna gegeven getallen zijn dus hoogstwaarschijnlijk onderschattingen, maar
het is niet bekend in welke mate. Ook in andere landen wordt een onderschatting van
de registratie gemeld (Sco81).

De meest recente publikatie over de incidentie van kanker in Nederland, afkomstig
van het Landelijk Overlegorgaan Kankercentra, geeft voor huidkanker uitsluitend gege-
vens over incidentie en sterfte door melanomen en 'overige huidkankers' (Vis93). Bij de
'overige huidkankers' wordt BCC nadrukkelijk uitgesloten, zodat die categorie voorna-
melijk betrekking heeft op SCC. Het aantal gevallen van invasieve SCC in Nederland in
1990 bedroeg 2459, waarvan 1595 bij mannen en 847 bij vrouwen (Vis93).  Ook dit is
waarschijnlijk een onderschatting van het werkelijke aantal. Op basis van deze gege-
vens kan geschat worden dat de incidentie van (invasieve) SCC in Nederland circa 160
per miljoen per jaar bedraagt. Dit aantal komt goed overeen met een naar de Neder-
landse breedtegraad uitgevoerde extrapolatie van de gegevens van Scotto (Sco81) voor
de incidentie van SCC: 170 per miljoen per jaar. Een soortgelijke extrapolatie uitgevoerd
voor BCC geeft een incidentie van 1000 per miljoen per jaar.

Wanneer de waarden voor de incidentie van huidkanker die voor Zuidoost Neder-
land zijn gevonden (Coe91), worden geëxtrapoleerd naar de totale Nederlandse bevol-
king (berekend volgens de Europese standaardpopulatie en onder aanname van een
aantal van 15 miljoen inwoners) komt de SCC-incidentie in Nederland uit op ongeveer
1700 per jaar (110 per miljoen per jaar) en de BCC-incidentie op 8300 (550 per miljoen
per jaar). Gelet op de hierboven gegeven getallen zijn dit waarschijnlijk onderschattin-
gen. Een van de verklaringen hiervoor is dat in dit onderzoek alleen eerste tumoren ge-
registreerd zijn, maar dit kan het verschil niet volledig verklaren. De aanname wordt on-
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dersteund door ramingen van Neering en Cramer, die de jaarlijkse incidentie van NMSC
in Nederland schatten op circa 1000 per miljoen per jaar (Nee88).

Op grond van deze gegevens schat de commissie de jaarlijkse incidentie van SCC in
Nederland op 160 ± 20 per miljoen per jaar en van BCC op 900 ± 300 per miljoen per
jaar.

Een aanhoudende vermindering met tien procent van de hoeveelheid ozon in de
stratosfeer zou, bij overigens ongewijzigd gedrag, op termijn resulteren in 34% meer
SCC en 20% meer BCC. Het aantal extra gevallen van SCC komt dan op 55 ± 20 per
miljoen per jaar en van BCC op 180 ± 75 per miljoen per jaar. Bij een bevolkingsgrootte
van 15 miljoen komt dit neer op jaarlijks ongeveer 825 extra gevallen van SCC en 2700
extra gevallen van BCC.

In figuur 6.6 toont de commissie de berekende extra incidentie van NMSC voor de
CFK-productiescenario's uit hoofdstuk 2. Daarbij is uitgegaan van de wereldwijde volle-
dige naleving van de produktiebeperkingen. De figuur maakt duidelijk dat de door ozon-
vermindering te verwachten toename in de incidentie zich ook bij het gunstigste scenario
(Kopenhagen) nog tot 2040 voortzet, tot circa 190 extra gevallen per miljoen inwoners
per jaar in Nederland. Vergelijking met figuur 2.6 laat zien dat de piek in de toename in
incidentie van NMSC enige tientallen jaren later valt dan de piek in de toename in UV-
B straling, een weerspiegeling van de latentieperiode voor het manifest worden van
huidtumoren. Na 2040 kan de toename in de incidentie van NMSC bij volledige naleving
van het gunstigste scenario langzaam verminderen.

Melanomen

Omdat het actiespectrum voor melanoom-inductie mogelijk sterk afwijkt van dat voor
NMSC, acht de commissie het niet zinvol en verantwoord om berekeningen of voorspel-
lingen te doen over de effecten van een vermindering van de dikte van de ozonlaag op
de incidentie van deze huidtumoren. Bovendien is het ook waarschijnlijk dat er grote
verschillen bestaan in deze effecten op de verschillende typen melanomen.

6.9.6 Schatting van de mortaliteit

In het risicobeleid wordt veelvuldig gebruik gemaakt van het toegevoegde sterfterisico
(zie paragraaf 1.2). Voor NMSC is de incidentie veel hoger dan de mortaliteit. Uit de
gegevens van het Landelijk Overleg Kankercentra blijkt, dat de sterfte aan SCC circa
3% van de incidentie bedraagt (Vis93, Win92). Voor BCC ontbreken goede gegevens,
maar op basis van onderzoek in de VS kan geschat worden dat de sterfte voor dit type
huidkanker uitkomt op circa 0,3%. De gemiddelde sterftefractie voor NMSC is afhan-
kelijk van de verhouding tussen SCC en BCC. Voor de in figuur 6.5 getoonde gegevens
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is de sterftefractie ongeveer 1% van de incidentie. In de berekeningen is er van uitge-
gaan dat de sterftefractie onafhankelijk is van het incidentie-niveau en van de UV-be-
stralingsdosis.

De extra sterfte als gevolg van een vermindering van de dikte van de ozonlaag be-
draagt dus ook ongeveer 3% van de toegevoegde incidentie voor SCC, 0,3% voor BCC
en gemiddeld 1% voor NMSC. Dat betekent, uitgaande van de getallen zoals boven bij
de incidentie genoemd, bij een aanhoudende vermindering met tien procent van de hoe-
veelheid ozon in de stratosfeer een geschat aantal extra sterfgevallen ten gevolge van
SCC van 1,7 ± 0,6 per miljoen per jaar en ten gevolge van BCC van 0,5 ± 0,2 per mil-
joen per jaar. Bij een bevolkingsgrootte van 15 miljoen komt dit neer op jaarlijks onge-
veer 25 extra sterfgevallen die zijn toe te schrijven aan SCC en 8 extra sterfgevallen
aan BCC. Als gevolg van de lange latentietijd tussen inductie en het manifest worden
van huidtumoren, is het aannemelijk dat dit vooral oudere mensen betreft.

Het is aannemelijk dat het toegevoegde sterfterisico in werkelijkheid hoger uitvalt
wanneer een bijdrage van melanomen wordt meegenomen. Verschillende onderzoekers
en organisaties hebben de in paragraaf 6.9.3 genoemde breedtegraad-afhankelijkheid
van de incidentie van melanomen gebruikt voor het schatten van het sterfterisico
(Gru91, Lon87, Sla92, Sla94, UNEP91). Op grond van deze schattingen is het toege-
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Figuur 6.6 Berekening van de toename in incidentie van NMSC veroorzaakt door vermindering van de dikte van de ozonlaag. Bij de be-

rekening is uitgegaan van een CBS-middenscenario voor de leeftijdsopbouw. Berekening op basis van het UV-ketenmodel van het

RIVM (RIVM93, Sla92) met een correctie voor het hier gehanteerde actiespectrum (SCUP-h) en de hier aangehouden incidenties.



voegde sterfterisico voor alle huidtumoren bij elkaar per procent UV-toename wellicht
twee maal zo groot als de bovengenoemde 1% voor NMSC alleen. De commissie acht
het echter, als logisch gevolg van haar terughoudendheid bij het doen van voorspellingen
over de toename van de incidentie van melanomen, niet verantwoord schattingen te ge-
ven voor extra sterfte door melanomen.
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7 Hoofdstuk

Effecten op de ogen

In dit hoofdstuk geeft de commissie, na een korte inleiding over de bouw van het oog,
een overzicht van de golflengte-afhankelijke absorptie van UV straling in de verschillen-
de onderdelen van het oog. Vervolgens gaat zij in op de afwijkingen die onder invloed
van UV straling kunnen ontstaan of worden verergerd. De nadruk ligt hierbij op afwij-
kingen in de lens, met name staar.

Staar is een oogafwijking die vooral bij ouderen zeer frequent voorkomt. Zonder be-
handeling resulteert staar onvermijdelijk in blindheid. Behandeling is echter goed moge-
lijk door het chirurgisch verwijderen van de zieke lens en het implanteren van een nieu-
we (kunststof) lens. Vanwege de hiermee gepaard gaande kosten en de vereiste goed
ontwikkelde oogheelkundige zorg kan deze behandeling alleen op grote schaal plaatsvin-
den in de ontwikkelde landen. Daar hoeft ouderdomsstaar dus niet te leiden tot blind-
heid. 

Door de relatief eenvoudige behandeling en de afwezigheid van een aantal compli-
cerende factoren, zoals de kosten van verloren levensjaren waarmee bij kanker reke-
ning moet worden gehouden, leent staar zich goed om als voorbeeld te dienen voor het
beslag dat de behandeling van een mogelijk mede door UV straling veroorzaakte ziekte
legt op het gezondheidszorgbudget.

In Nederland werden in 1989 circa 31 000 lensextracties uitgevoerd (Ber91). In
1992 bedroeg het aantal operatieve verrichtingen aan de ooglens ongeveer 41 000
(SIG94). De hieraan verbonden doorberekende kosten, inclusief voor- en nazorg, zijn
zijn opgelopen tot in de orde van grootte van tweehonderd miljoen gulden. In de Vere-
nigde Staten doet zich een vergelijkbare kostenontwikkeling voor en men maakt zich
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daar ernstig zorgen over (Ste93a). Daarnaast treden er na staaroperaties zeer frequent
postoperatieve complicaties op. Gebleken is dat 50-60% van de hoornvliestransplanta-
ties samenhangt met een voorafgaande staaroperatie (Kap87, Kap92).

7.1 Bouw en werking van het oog

Het oog (figuur 7.1) bestaat uit verscheidene functioneel en embryologisch onderschei-
den elementen. Het netvlies is een hoog-gespecialiseerde uitstulping van het centraal
zenuwstelsel waarmee het via de oogzenuw verbonden is. Lichtgolven, vallend op dit
netvlies, worden omgezet in zenuwimpulsen die worden doorgegeven aan de visuele
hersenschors. De overige elementen van het oog zijn te beschouwen als specialisaties
van de opperhuid, met daarnaast elementen van mesodermale oorsprong (steuncellen,
klierweefsel, spierweefsel, bloedvaten). Het hoornvlies, de lens en het glasachtig li-
chaam zorgen tezamen voor een helder, lichtsterk en gefocusseerd beeld van de omge-
ving op het netvlies, hierbij geholpen door de ciliairspier en de aan de lens verbonden zo-
nula vezels (accommodatie) en het regenboogvlies (diafragma werking). De harde oog-
rok zorgt samen met de interne oogdruk voor de optimale vorm van het oog. Tussen de
harde oogrok en het netvlies ligt het vaatvlies dat de zuurstofvoorziening van het buiten-
ste deel van het netvlies verzorgt. Lens en hoornvlies zijn niet van bloedvaten voorzien
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maar nemen hun voedingsstoffen op uit het voorste-oogkamerwater dat wordt geprodu-
ceerd door de ciliairspier.

Het oog is gelegen in de oogkas, aan de achterzijde begrensd door been en gevuld
met vetweefsel, de traanklier, bloedvaten en perifere zenuwen. Tevens liggen hierin de
zes aan het oog vastgehechte oogspieren die de oogbewegingen tot stand brengen en
een spier die het ooglid opent. Aan de voorkant wordt het oog bedekt door twee huid-
plooien: de oogleden, waarvan het naar binnen gekeerde epitheel (conjunctiva) zich
voortzet over de harde oogrok tot aan het hoornvlies. Het epitheel van het hoornvlies is
in feite een voortzetting van dit conjunctiva-epitheel. 

De elementen van het oog die door blootstelling aan UV straling beschadigd kunnen
worden zijn het hoornvlies, het regenboogvlies, de lens, het glasachtig lichaam en het
netvlies.

Het hoornvlies (figuur 7.2) is een ongeveer 0,6 mm dik transparant weefsel dat het
voorste gedeelte van het oog begrenst. Aan de buitenkant wordt het bedekt door een
meercellig niet-verhoornend epitheel dat constant en gedurende het hele leven ver-
nieuwd wordt. Negentig procent van zijn dikte wordt ingenomen door stroma dat opge-
bouwd is uit 200 - 500 parallel gerangschikte lamellen bestaande uit collageen fibrillen.
Tussen de lamellen liggen de keratocyten die het collageen produceren. De collageenfi-
brillen zijn uniform van dikte en liggen op gelijke afstanden van elkaar, waarschijnlijk het
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gevolg van onderlinge koppeling door specifieke eiwit-moleculen. Aan de binnenkant
wordt het hoornvlies bedekt door een eencellige laag: het hoornvlies-endotheel. Dit en-
dotheel voorziet het stroma van voedingsstoffen en zuurstof en regelt de waterhuishou-
ding ervan. Bij de geboorte heeft de mens ongeveer 3500 - 4000 hoornvlies-endotheel-
cellen per mm2. Hun aantal neemt gestaag af tot 1500 - 2000 per mm2 op hoge leeftijd
(Hop94). Voor zover bekend, worden er bij de mens geen nieuwe hoornvlies-endotheel-
cellen gevormd. Tussen epitheel en stroma en stroma en endotheel liggen twee stevige
collageenlagen: de laag van Bowman en de membraan van Descemet. 

De lens (figuur 7.3) wordt in een vroeg embryonaal stadium gevormd als een instul-
ping van de huid. De lens is omgeven door een stevig kapsel. Aan de voorzijde ligt on-
der dit kapsel een eenlagig epitheel dat in de periferie gedurende het hele leven blijft de-
len. De nieuw gevormde cellen groeien en verlengen zich naar voren en naar achteren
en vormen een permanent toenemende massa van lensvezels. Deze lensvezels verliezen
hun kernen en andere cellichaampjes en zijn uiteindelijk niet anders dan een door een
membraan omgeven ruimte gevuld met een zeer hoog percentage (35 - 40%) lensspeci-
fieke eiwitten (crystallines). Aangenomen wordt dat geen enkele lensvezel verdwijnt tij-
dens het leven. De dikte van de lens neemt dus gedurende het hele leven toe.

Het regenboogvlies of de iris bestaat uit stroma opgebouwd uit fibroblasten, kleur-
stofhoudende cellen (melanocyten), collageen, zenuwvezels en een tweetal spieren die
de pupilopening kunnen veranderen. Aan de achterzijde wordt het stroma begrensd door
een laag kleurstofhoudend epitheel dat een voortzetting is van het netvlies- epitheel.
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Het glasachtig lichaam neemt ongeveer 80% van het volume van de oogbol in en
bestaat voor 99% uit water. Het heeft grotendeels een gelei-achtige structuur door de
aanwezigheid van hyaluronzuur. In de gelei-achtige fase bevinden zich kanalen en hol-
ten die begrensd worden door uit collageen gevormde lamellen. Er zijn speciale cellen
aanwezig, de hyalocyten, en incidenteel komen er macrofagen voor. Het glasachtig li-
chaam sluit nauw aan tegen het netvlies.

Het netvlies of de retina is opgebouwd uit de neuroretina en het pigmentepitheel.
De neuroretina is een uiterst complexe structuur gevormd door een groot aantal ver-
schillende typen zenuwcellen waarvan één type de fotoreceptoren draagt, de staafjes en
de kegeltjes, die licht omzetten in zenuwimpulsen. In het netvlies liggen bovendien
bloedvaten die dit zeer actieve weefsel van voldoende zuurstof en voedingsstoffen voor-
zien. Aan de naar de buitenzijde van het oog gekeerde kant is het netvlies bedekt met
een laag gepigmenteerde epitheelcellen. Deze epitheelcellen verzorgen o.a. het trans-
port van zuurstof en voedingsstoffen vanuit het onderliggende vaatvlies naar de neuro-
retina. Tevens dragen zij zorg voor de regeneratie van het fotopigment en voor de fago-
cytering van het afgewerkte materiaal. De licht- en kleurgevoeligheid van het netvlies is
niet homogeen. De fovea of gele vlek, gelegen in de optische as heeft de grootste dicht-
heid fotoreceptoren en heeft het grootste scheidend vermogen en bovendien de beste
kleurdiscriminatie door het grote aantal kegeltjes. Op de plaats waar de optische zenuw
uittreedt bevat het netvlies geen fotoreceptoren. Het gevolg hiervan is de blinde vlek in
het gezichtsveld. De periferie van het netvlies bevat vooral staafjes. Dit staafjessysteem
is van belang voor het zien onder omstandigheden waarbij slechts zeer weinig licht be-
schikbaar is. De staafjes zijn georganiseerd in groepen (receptieve velden) waardoor
een zeer hoge gevoeligheid (minimaal twee lichtkwanten) gerealiseerd wordt, echter bij
een geringe spatiële resolutie.

Door zijn ligging in de oogkas wordt het oog op natuurlijke wijze gedeeltelijk be-
schermd tegen overmatige lichtbelasting door hoge zon of hoog gepositioneerde kunst-
matige lichtbronnen. Ook de gedeeltelijke sluiting van de oogleden, het fronsen en de
pupilreflex bij overmatige belichting dragen bij aan de natuurlijke beschutting hiertegen.

7.1.1 Absorptie van UV straling

Licht dat op het oog valt, bereikt via twee verschillende wegen de binnenste elementen
van het oog. Licht dat via de sclera binnendringt is diffuus en draagt niet bij aan de
beeldvorming. Licht dat via de optische elementen het oog binnenkomt doorloopt achter-
eenvolgens het hoornvlies, het kamerwater, de lens en het glasachtig lichaam en komt
uiteindelijk terecht op het netvlies. Ieder van deze elementen absorbeert en verstrooit
een gedeelte van het licht.
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Het doordringingsvermogen van de diverse golflengten van de UV straling is in fi-
guur 7.4 samengevat (overgenomen uit het advies van 1986; GR86). Er zijn hierover
sinds 1986 geen essentieel nieuwe gegevens bekend geworden. Een drietal kanttekenin-
gen is echter op zijn plaats. Ten eerste: de aangegeven absorpties in de lens zijn een ge-
middelde voor menselijke lenzen boven de leeftijd van 25 jaar. Met name in jonge lenzen
onder de leeftijd van 10-20 jaar, is de absorptie in de lens over het gehele UV-bereik
veel geringer, met als gevolg dat bij jeugdigen een groter deel van de UV-straling het
netvlies kan bereiken (Ler89, Wea88). Ten tweede: de aangegeven absorpties in hoorn-
vlies en lens betekenen dat bij volwassenen slechts een zeer gering percentage van de
UV-straling het netvlies bereikt. Dit heeft verregaande consequenties voor het inschat-
ten van de risico's van blootstelling aan UV straling voor dit voor het zien belangrijkste
deel van het oog. Tenslotte: bij intense zonnestraling zal het oog de natuurlijke bescher-
mingsmechanismen in werking stellen: gedeeltelijke sluiting van de oogleden, fronsen en
verkleinen van de pupil. Hierdoor zal de UV-belasting van de periferie van het hoorn-
vlies en van de lens aanzienlijk verminderen. Vooral het perifere gedeelte van de lens,
de delende of germinatieve zone (figuur 7.3) waar delende cellen het meest frequent
voorkomen, zal beschermd worden tegen de directe inwerking van UV straling.

7.1.2 Oogafwijkingen

De twee het gezichtsvermogen bedreigende oogafwijkingen waarover een aanzienlijke
hoeveelheid betrouwbare gegevens uit wetenschappelijk onderzoek bestaat en die mo-
gelijk gerelateerd zijn aan schade door UV straling worden beide in hun naamgeving in
verband gebracht met veroudering: seniel cataract of ouderdomsstaar en seniele macu-
ladegeneratie of veroudering van het centrale deel van het netvlies. Deze ingeburgerde
naamgeving weerspiegelt de gangbare opvatting dat deze afwijkingen veroorzaakt wor-
den door een aangeboren en ingebouwd verouderingsprogramma òf dat zij te maken
hebben met een langere inwerking van schadelijke omgevingsfactoren, waaronder UV
straling. Wat de precieze oorzaak ook is, ouder worden resulteert in een toenemende
kans op deze afwijkingen. Een groot en zeer gevarieerd aantal factoren wordt als risi-
cofactor beschouwd voor beide bovengenoemde afwijkingen: leeftijd, roken van sigaret-
ten, hoog cholesterolgehalte in het bloed , drinken van bier, werken op een militaire ba-
sis, drinken van melk, kleur van de iris, blootstelling aan zonlicht en vele andere
(Har89a, Mül91, Sch93b). Per onderzoek variëren de relatieve risico's voor deze facto-
ren aanzienlijk. De meest gangbare opvatting is dat al deze factoren tezamen met de er-
felijke eigenschappen een zekere invloed hebben.
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7.1.3 Veroudering en het gezichtsvermogen

Omdat lensafwijkingen vaker voorkomen dan afwijkingen van het netvlies, is een gang-
bare opvatting dat de vermindering van het gezichtsvermogen tijdens het ouder worden
vooral door veranderingen in de lens en de andere media veroorzaakt wordt. De effec-
ten van UV straling op deze onderdelen van het oog komen in volgende paragrafen aan
de orde. Deze opvatting wordt bestreden door Weale (Wea89) die de veranderingen in
het pigmentepitheel van het netvlies als belangrijkste factor voor het teruglopende ge-
zichtsvermogen ziet. Er zijn echter geen aanwijzingen zijn dat UV straling een belangrij-
ke rol speelt bij het ontstaan van seniele maculadegeneratie. De UV-belasting van het
netvlies bedraagt slechts een zeer geringe fractie van die van het hoornvlies en de lens
(zie figuur 7.4).

7.1.4 Inperking van het golflengtegebied en van de oogafwijkingen

Dit advies beperkt zich tot schade door UV straling, dat wil zeggen niet-zichtbare elek-
tromagnetische straling met een golflengte tot 400 nm. Het is echter duidelijk dat even-
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tuele biologische schade aan netvlies, lens en hoornvlies door straling niet stopt bij deze
arbitrair getrokken grens. Er zijn sterke aanwijzingen dat het netvlies veranderingen on-
dergaat door blauw licht (Put93). In het onlangs door de Gezondheidsraad uitgebrachte
advies 'Optische straling' (GR93) worden de effecten van zichtbaar licht en infrarode en
ultraviolette straling (golflengten tussen 100 nm en 1 mm) besproken.

Bij de navolgende bespreking van effecten van UV straling op het oog laat de com-
missie traumatische gevolgen van blootstelling buiten beschouwing. Het ontstaan van
deze afwijking, die afhankelijk van de omstandigheden waaronder zij ontstaat sneeuw-
blindheid of lasogen wordt genoemd, is in grote mate gedragsbepaald. Zij ontstaat na
een kortdurende zeer intensieve UV-belasting die het epitheel van het hoornvlies aan-
tast. Bij sneeuwblindheid is blootstelling gedurende enkele uren nodig, maar bij lasogen
kunnen enkele seconden al voldoende zijn. Eén en ander leidt tot een zeer pijnlijke be-
schadiging van het hoornvlies die echter na één of meer dagen vanzelf verdwijnt. De
aandoening is te voorkomen worden door het dragen van een goede, geen UV straling
doorlatende, zonnebril bij wintersportactiviteiten en, bij lassers, door het dragen van ade-
quate beschermende voorzieningen.

Er zijn aanwijzingen dat blootstelling aan UV straling leidt tot activatie van een slui-
merende Herpes simplex infectie van het hoornvlies of de lippen. Er zijn geen gegevens
bekend dat blootstelling aan UV straling de oorzaak is van bacteriële of virale aandoe-
ningen van het oog. Verder zijn er geen aanwijzingen dat systemische afwijkingen die
leiden tot ernstige oogaandoeningen, zoals suikerziekte, op enigerlei wijze gerelateerd
zijn aan blootstelling aan UV straling. Al deze afwijkingen laat de commissie eveneens
buiten beschouwing.

7.2 Lensafwijkingen 

7.2.1 Inleiding

In het gangbare Nederlandse spraakgebruik dient de benaming 'grauwe staar' als om-
schrijving van die oogziekte die het gevolg is van een vertroebeling van de ooglens en
waarbij het gezichtsvermogen zodanig kan afnemen dat blindheid het gevolg is. Het An-
gelsaksische en Franse synoniem voor deze oogafwijking is 'cataract'. Deze benaming
wordt tegenwoordig steeds vaker gebruikt in plaats van 'grauwe staar'. In het weten-
schappelijk onderzoek naar oorzaken, risicofactoren en beloop van deze ziekte worden
lensafwijkingen die nog geen effect hebben op het gezichtsvermogen vaak eveneens
aangeduid met het woord cataract. De commissie zal dit gangbare spraakgebruik volgen
en waar nodig aangeven of het gezichtsvermogen verminderd is en in welke mate.
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Tijdens veroudering ondergaat de lens een aantal veranderingen die zijn functie vermin-
deren.

Vergeling

Al voor het begin van de derde levensdecade ontstaat een vergeling van de kern van de
lens. Deze wordt veroorzaakt door de vorming van chromoforen en fluoroforen onder
invloed van licht, UV straling inbegrepen. Met het voortschrijden der jaren neemt deze
vergeling toe en kan de lenskern bruin tot donkerbruin worden. Tegelijkertijd ondergaan
de eiwitten in de kern veranderingen door vorming van disulfide-bruggen tussen de ei-
witten onderling en tussen eiwitten en glutathion. Dit oxydatieve proces leidt uiteindelijk
tot grote, niet in water oplosbare macromoleculen. Dit geheel wordt aangeduid als kern-
cataract. In eerste instantie heeft de vergeling een gunstig effect voor het oog, vooral
voor het netvlies, omdat UV-A en UV-B worden geabsorbeerd door de chromoforen
en zo het netvlies niet kunnen bereiken. De hoogmoleculaire eiwitten geven een ver-
hoogde lichtstrooiing en hebben een nadelig effect op de beeldscherpte. De overmaat
aan lichtverstrooiende stoffen neemt doorgaans pas sterk toe na ongeveer het 50e le-
vensjaar.

Vertroebeling van de lensschors

In tegenstelling tot de kern worden veranderingen in de lensschors pas in een latere le-
vensfase manifest. Rond het veertigste jaar ontstaan in de equator of periferie van de
lensschors aan de voorzijde van de lens melkachtige vertroebelingen, die het invallend
licht volledig blokkeren. Dit zijn lokale afwijkingen in de perifere gedeeltes van groepen
lensvezels (Vre89, Vre90). De oorzaak van hun ontstaan is nog niet geheel opgehel-
derd. Veranderingen in het gehalte van calciumionen, oxydatie van de lipiden in de
membranen en oxydatie van de lenseiwitten en samendrukking op de hardere lenskern
tijdens accommodatie worden als belangrijke oorzaken beschouwd. Deze veranderingen
worden aangeduid als schorscataract. Omdat de lokale vertroebelingen ontstaan in de
periferie van de lens, dat wil zeggen buiten de pupilopening, lijkt het op het eerste ge-
zicht niet waarschijnlijk dat schorscataract zou ontstaan als direct gevolg van UV-be-
straling. Het is echter mogelijk dat, door de brekende werking van cornea, oogvocht en
lens, schuin invallend (UV)licht geconcentreerd wordt op een gedeelte van de lens dat
voor recht opvallend licht is afgeschermd (Cor90). Het schorscataract wordt, alhoewel
het ontstaat rond het veertigste jaar, binnen de pupilopening pas manifest na het zestig-
ste levensjaar. Er vormt zich dan binnen enkele maanden tot enkele jaren een invalide-
rend cataract. De oorzaak van deze discrepantie tussen ontstaan en uitgroei is de inkap-
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seling van de vroege lensvezelafwijkingen (Vre91). Waarom dit beschermingsmecha-
nisme later ineenstort, is vooralsnog onbekend.

Posterieur subcapsulair cataract

Een ernstige, gelukkig veel minder voorkomende ouderdomsafwijking van de lens is het
posterieur subcapsulair cataract, gelegen in de schors aan de achterzijde van de lens.
Het betreft hier een aggregaat van abnormaal uitgegroeide cellen dat troebel is en de
normale licht-doorlaatbaarheid van de lens volledig blokkeert. Een mogelijke oorzaak is
een verandering in het DNA van een groep delende epitheelcellen die aanleiding geeft
tot abnormaal uitgroeiende vezels met afwijkende eiwitten en een verstoorde waterhuis-
houding. Ook deze afwijking ontstaat in lenselementen buiten de pupil-opening. Deze
vorm van cataract wordt vaak gezien bij diabetici.

Verlies van plasticiteit

Tenslotte treden er veranderingen op in de plasticiteit van de lens, met als gevolg een
opmerkelijke verandering van de accommodatie-breedte van de lens (van 18 naar 0,25
dioptrie) tijdens het ouder worden. Dit leidt bij personen met een leeftijd boven de vijftig
jaar tot het verlies van het vermogen om op korte afstand scherp te kunnen zien (pres-
byopie).

7.2.2 Prevalentie

Staar is de meest voorkomende oogziekte. Voor de bevolking ouder dan 50 jaar worden
prevalenties van rond 60% aangegeven voor lensafwijkingen en van rond 16% voor in-
validerende ouderdomsstaar. Op hoge leeftijd (75 - 85 jaar) kunnen deze waarden oplo-
pen tot rond 90% voor lensafwijkingen en rond 46% voor staar. Bij vrouwen ligt de pre-
valentie over het algemeen hoger dan bij mannen en bij negroïden ligt zij hoger dan bij
blanken. In grote lijnen verschillen deze prevalentiewaarden weinig in de ontwikkelde
landen (Kah77, Sas87, Vre89). In India en vele Afrikaanse landen is er een verschui-
ving van de hogere prevalentiewaarden naar jongere leeftijd (Har91, You91). 

Schorscataract en andere afwijkingen aan de lensschors komen veruit het meest
voor. Tot de leeftijd van 60 jaar bevinden vrijwel alle lensafwijkingen zich in de schors.
Bij personen boven de 60 jaar neemt de prevalentie van kerncataract iets toe terwijl die
van puur schorscataract en van combinaties van kern- en schorscataract rond het 80e
levensjaar gelijk zijn aan elkaar (Sas87). In de jongere leeftijdsgroepen is het posterieur
subcapsulair cataract de belangrijkste klinische reden voor staaroperatie. Deze vorm
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van cataract resulteert in een dusdanige verstoring van de helderheid van de lens dat in-
grijpen noodzakelijk is.

7.2.3 Ultraviolet licht als oorzaak van cataract

Experimenteel onderzoek

Het staat onomstotelijk vast dat UV straling een direct effect heeft op de lens en afwij-
kingen in de lensschors en de lenskern teweeg kan brengen (Har91, You91). In vitro
onderzoek aan zowel intacte lenzen als aan geïsoleerde lens-eiwitten hebben aange-
toond dat UV straling de integriteit van de eiwitten en van de lipiden in de membranen
aantast en leidt tot vorming van hoogmoleculaire sterk lichtverstrooiende eiwitcom-
plexen en tot verstoring en vertroebeling van de lensvezels. Daarnaast leidt UV bestra-
ling tot de vorming van chromoforen en fluoroforen. Hoogstwaarschijnlijk wordt dit ge-
medieerd door de vorming van zuurstofradicalen. Verder zijn er overtuigende argumen-
ten dat ook in vivo ultraviolet licht bij proefdieren leidt tot afwijkingen in het lens-
epitheel en in de hieronder liggende lensschors, hetgeen uiteindelijk resulteert in staar.
UV-B is wat dit betreft het meest effectief.

Als argument tegen de voorspellende waarde van dierexperimenten voor de effec-
ten op het menselijk oog wordt wel aangevoerd dat veel van deze experimenten gedaan
zijn met ratten, muizen en konijnen (Har91). Deze proefdieren zijn nacht- en schemer-
dieren en het lijkt aannemelijk dat zij nauwelijks intrinsieke bescherming tegen overmati-
ge lichtbelasting hebben. Zoals gebruikelijk worden in veel onderzoeken jonge proefdie-
ren gebruikt die nauwelijks of geen absorberende chromoforen gevormd kunnen heb-
ben. Het enige onderzoek dat is uitgevoerd aan dagdieren, waarin (volwassen) eek-
hoorns gedurende ruim een jaar dagelijks werden blootgesteld aan UV straling, geeft
geen wezenlijk andere resultaten dan de onderzoeken aan nacht- of schemerdieren
(Zig91). Bovendien wijst in vitro onderzoek aan intacte lenzen niet op grote verschillen
in de effecten van UV straling op lenzen van menselijke en van dierlijke oorsprong.

Epidemiologisch onderzoek

De vraag of UV straling ook werkelijk een causale factor is bij het ontstaan van staar
bij de mens is alleen te beantwoorden aan de hand van resultaten van epidemiologisch
onderzoek. In hoofdstuk 3 heeft de commissie een opsomming gegeven van de criteria
die van belang zijn bij de beoordeling van dergelijk onderzoek: consistentie, sterkte van
de samenhang, temporaliteit, dosis-responsrelatie en biologische plausibiliteit. Aan deze
laatste voorwaarde lijkt op grond van het bovenstaande voldaan te zijn. De overige zul-
len uit de epidemiologische onderzoeken zelf moeten blijken.
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Er is een aanzienlijk aantal van deze onderzoeken gepubliceerd waarin op een of
andere wijze een relatie gelegd wordt tussen blootstelling aan zonlicht en het optreden
van staar. In grote lijnen kunnen deze worden onderverdeeld in twee groepen. In de
eerste groep is de blootstelling geschat aan de hand van omgevingsfactoren zoals geo-
grafische lokatie en al of niet natuurlijke afscherming van direct zonlicht. In veel van de-
ze onderzoeken is geen rekening gehouden met gedragsbepaalde verschillen in UV-be-
lasting, zoals binnen of buiten werken, het dragen van hoofddeksels en zonnebrillen en
het houden van een siësta, en met verschillen in etnische samenstelling, voedingsge-
woontes en gezondheidstoestand. In de tweede groep is getracht aan de hand van indi-
vidueel opgenomen gegevens over blootstelling aan en bescherming tegen zonlicht, ge-
combineerd met informatie over omgevingsfactoren, een zo goed mogelijke individuele
blootstelling te bepalen. Bij onderzoeken uit deze laatste groep is het mogelijk om een
dosis-responsrelatie te bepalen. Consistentie tussen de verschillende onderzoeken is
vaak moeilijk te bepalen, vooral omdat de gebruikte definitie voor cataract nogal wisselt,
in het bijzonder bij de oudere onderzoeken. Het merendeel van de cataracten is van het
gemengde type, maar soms worden zij, op grond van een dominante vorm, gekarakteri-
seerd als schors-, kern- of posterieur subcapsulair cataract. 

Het onderzoek dat het best voldoet aan bovengenoemde criteria en dat algemeen
beschouwd wordt als het meestzeggende onderzoek op dit gebied, is dat onder de Ma-
ryland Watermen (Tay88, Tay89a). Dit is een goed gedefinieerde groep mannen va-
riërend in leeftijd van ongeveer 30 tot 90 jaar die in de 10 jaar voorafgaande aan het on-
derzoek als visser gewerkt hadden op Chesapeake Bay, een baai in de Amerikaanse
staat Maryland. Het bleek mogelijk in dit onderzoek een groot aantal condities redelijk
tot goed te bepalen en daarmee voor een aantal verstorende factoren een correctie op
de resultaten uit te voeren. De individuele blootstelling van de proefpersonen kon rede-
lijk nauwkeurig worden achterhaald, en de variatiebreedte was voldoende groot om een
dosisafhankelijkheid te bepalen. Uit dit onderzoek bleek dat er voor het optreden van
vertroebelingen in de voorste lensschors een positieve relatie is met blootstelling aan
zonlicht. Dit wordt gezien als een aanwijzing dat UV straling een rol kan spelen bij het
ontstaan van schorscataract. Voor afwijkingen in de lenskern en voor posterieur sub-
capsulair cataract werd een dergelijke relatie niet gevonden. In een patiënt-controle-on-
derzoek onder personen met posterieur subcapsulair cataract in dezelfde regio in Mary-
land is wel een zwakke positieve relatie gevonden van deze vorm van cataract met
blootstelling aan zonlicht (Boc89).

Andere onderzoeken geven, sommige door beperkingen in de omvang, andere door
een al of niet onvermijdelijke suboptimale opzet, op zichzelf geen sterke bewijzen voor
een relatie tussen blootstelling aan zonlicht en het optreden van enigerlei vorm van cata-
ract. Ze kunnen echter wel worden beschouwd als ondersteuning van de resultaten die
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gevonden zijn in het onderzoek bij de Maryland Watermen (voor een overzicht, zie
WHO93).

Op grond van de dierexperimentele en epidemiologische gegevens lijkt de conclusie
gerechtvaardigd dat blootstelling aan UV straling een rol speelt bij het ontstaan van ou-
derdomsstaar. Door Harding is een aantal argumenten aangevoerd waarmee de relatie
tussen UV blootstelling en schorscataract in twijfel wordt getrokken (Har91). De peri-
fere lensschors wordt niet of nauwelijks blootgesteld aan licht en de centrale en perifere
schors zijn tevens de jongste gedeelten van de lens. Als UV-belasting inderdaad een be-
langrijke factor is, moet naast de blootstelling aan licht ook die aan UV straling in acht
genomen worden. Deze hangt mede samen met de natuurlijke variatie in dikte en con-
centratie van de ozonlaag. Daarnaast moet bedacht worden dat schorscataract, dat ont-
staat in de niet of weinig aan UV blootgestelde periferie van de lens (zie paragraaf
7.2.1), verre prevaleert boven kerncataract, terwijl toch de UV-belasting van de kern
veel groter en vooral ook veel langduriger is. Harding komt tot de conclusie dat de ho-
gere prevalentie van ouderdomsstaar in tropische gebieden, zoals die onomstotelijk uit
een aantal epidemiologische onderzoeken naar voren komt, samenhangt met de vaak
slechte voeding en slechte hygiënische omstandigheden in deze gebieden (Har91). Deze
factoren en het daarmee samenhangende optreden van uitdroging en ondervoeding als
gevolg van ernstige aanvallen van diarree worden als veel belangrijkere causale facto-
ren dan blootstelling aan UV straling naar voren gebracht. Harding is zelfs van mening
dat UV straling in het geheel geen causale factor is.

Op grond van bovengenoemde beschouwing van de literatuur is de commissie van me-
ning dat blootstelling aan UV straling waarschijnlijk een rol speelt bij het ontstaan van
schorscataract, dat dit voor posterieur subcapsulair cataract mogelijk is en dat er wat
betreft kerncataract geen associatie gevonden is. De commissie concludeert tevens dat
het op grond van de beschikbare gegevens niet mogelijk is om het relatieve belang van
UV straling in het ontstaan van cataract temidden van de andere factoren die daarbij
mogelijk een rol kunnen spelen, zoals diabetes en ondervoeding, te bepalen. Wel wil zij
hier aangeven hoe het relatief risico (RR) dat voor afwijkingen in de lensschors gevon-
den is in het onderzoek aan de Maryland Watermen zich verhoudt tot RRs voor andere
factoren. Voor de groep die blootgesteld werd aan de hoogste niveaus UV straling is
een RR gevonden van 3,3 (Tay88, Tay89a). In andere onderzoeken is voor de associa-
tie tussen het optreden van staar en diabetes een RR gevonden van 5,0, voor hoge
bloeddruk een RR van 3,1, voor aandoeningen aan de kransslagader een RR van 6,7 en
voor andere hartaandoeningen een RR van 3,4. Chronische bronchitis, hyperlipemie en
het gebruik van diuretica zijn geassocieerd met RRs van respectievelijk 4,3, 3,4 en 11,6.
Het RR voor roken en drinken is respectievelijk 2,0 en 2,1 en dat voor ernstige aanval-
len van diarree is 2,3.
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Het relatieve belang van UV straling is sterk afhankelijk van allerlei externe facto-
ren, waaronder het gedrag. Kijkt men naar het effect van een vermindering van de dik-
te van de ozonlaag dan is het van belang zich te realiseren dat daardoor een toename in
voornamelijk UV-B straling te verwachten is. Het is derhalve niet uit te sluiten dat een
toename van de UV-belasting door de vermindering van de dikte van de ozonlaag een
effect zal hebben op de prevalentie van ouderdomsstaar, maar het is niet mogelijk dit ef-
fect te kwantificeren.

7.3 Afwijkingen en aandoeningen van hoornvlies, conjunctiva en sclera 

Over de prevalentie van aandoeningen en afwijkingen aan hoornvlies, conjunctiva en
sclera zijn vrijwel geen gegevens beschikbaar. Wel is duidelijk dat zij aanzienlijk minder
voorkomen dan ouderdomsstaar en seniele maculadegeneratie. Hoornvliestransplanta-
ties worden in Nederland bij zo'n 900 patiënten per jaar uitgevoerd. Dit is slechts een
fractie van de ongeveer 25 000 staaroperaties. Bovendien is de oorzaak van de hoorn-
vliesvertroebeling vaak het directe of indirecte gevolg van een voorafgaande oogheel-
kundige ingreep, met name een staaroperatie, zoals reeds opgemerkt (paragraaf 7.2.2),
of van een trauma of van erfelijke aanleg.

Twee afwijkingen in de limbus van het oog, de vrijwel geen licht doorlatende witte
voortzetting van het hoornvlies, worden in verband gebracht met blootstelling aan UV
straling. Beide afwijkingen, pterygium en pingueculum, zijn degeneratieve geelwitte lae-
sies van de conjunctiva, meestal in het aan de neus grenzend wit van de oogbol. Pingue-
culum is voornamelijk het gevolg van woekering van collageen in het stroma van de
conjunctiva, terwijl het epitheel meestal normaal is. Pterygium is een vleugelvormige
plooi van de conjunctiva die infiltreert in de oppervlakkige cornea. Pterygium wordt
meestal voorafgegaan door en gaat vaak vergezeld van pingueculum. Als belangrijkste
factor voor hun ontstaan geldt blootstelling aan UV straling. De prevalentie van beide
afwijkingen neemt toe in populaties die dichter bij de evenaar wonen. Het epidemiologi-
sche onderzoek onder de Maryland Watermen heeft deze relatie aannemelijk gemaakt
(Tay89b). Bij het ontstaan van pterygium en pingueculum bij deze mensen zouden ech-
ter naast UV ook wind en zout een rol kunnen spelen (WHO93). Hetzelfde geldt voor
tropische gebieden waar naast UV straling ook droogte en zand in woestijngebieden een
mogelijke oorzaak kunnen zijn (Tay81). 

Zoals reeds vermeld in paragraaf 7.1 neemt bij het ouder worden de dichtheid van en-
dotheelcellen van het hoornvlies sterk af. Deze afname is niet lineair, maar is sterker
tussen 0 en 40 jaar dan tussen 40 en 80 jaar. De absorptie van UV-B door het stroma
van het hoornvlies neemt aanzienlijk toe met de leeftijd (Ler84). Op grond hiervan zou
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geconcludeerd kunnen worden dat de aanvankelijk sterke afname van de dichtheid van
de endotheelcellen (Hop94) het gevolg is van overmatige UV-belasting, die wordt afge-
zwakt door de toenemende absorptie van UV-B door het stroma bij het ouder worden.
Hiertegen pleit echter een vrij recent onderzoek uit Japan (Mat85) dat laat zien dat de
afname van de endotheelceldichtheid veel minder is in de Japanse populatie en ook niet
de typische S-vorm heeft.

Samengevat: er zijn weinig aanwijzingen dat blootstelling aan UV straling een belangrij-
ke causale factor is voor het optreden van chronische afwijkingen aan hoornvlies, con-
junctiva en sclera (WHO93). De reden dat deze afwijkingen zoveel minder voorkomen
dan lensafwijkingen en ouderdomsstaar moet waarschijnlijk gezocht worden in de speci-
fieke histologische en biochemische karakteristieken van epitheel, stroma en endotheel,
die een intrinsieke bescherming bieden tegen de gevolgen van UV-straling.

7.4 Iris- en glasvochtafwijkingen

Er zijn geen gegevens bekend over UV-belasting en afwijkingen aan iris en glasvocht.
Mogelijk hangen iristumoren samen met blootstelling aan UV straling, maar deze zijn zo
zeldzaam dat hierover geen uitspraak gedaan kan worden.

7.5 Afwijkingen en aandoeningen van het netvlies

Seniele maculadegeneratie is wereldwijd de meest voorkomende oorzaak van slecht-
ziendheid en is vooralsnog onbehandelbaar. De prevalentie van deze afwijking is verge-
lijkbaar met die van ouderdomsstaar, met dien verstande dat de leeftijd waarop de pre-
valentie scherp toeneemt aanzienlijk hoger ligt voor maculadegeneratie: van 4% tot 12%
tussen het zevende en achtste levensdecennium en tot 30% in de negende (Sch93b).
Sommige onderzoekers vinden een verschil tussen mannen en vrouwen. Bij blanken is
de prevalentie hoger dan bij negroïden. Zoals reeds aangegeven zijn de risicofactoren
voor seniele maculadegeneratie even divers als voor ouderdomsstaar, en blootstelling
aan zonlicht is één van deze factoren. Er zijn echter weinig redenen aan te nemen dat
UV een belangrijke causale rol speelt. Zoals uit figuur 7.4 blijkt, is de absorptie in hoorn-
vlies, lens en glasachtig lichaam dusdanig dat bij volwassenen geen of vrijwel geen UV
straling het netvlies bereikt. Tot de leeftijd van rond 20 jaar is dit nog wel het geval. In
deze leeftijdsgroep komen echter geen niet-traumatisch verworven netvliesafwijkingen
voor. Men kan aanvoeren dat de basis voor de degeneratie in deze periode gelegd
wordt, maar dat verklaart nog niet waarom deze pas manifest wordt op hoge leeftijd.
Afwijkingen in het netvliesepitheel, de begrenzende membraan van Bruch en de bloed-
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vaten in de harde oogrok worden als belangrijkste oorzaak gezien. Het valt buiten het
bestek van dit advies om hierop nader in te gaan.

7.6 Conclusies

De gegevens over een mogelijke betrokkenheid van UV straling bij het optreden van
oogafwijkingen wijzen in enkele gevallen op een causale relatie.

UV straling speelt waarschijnlijk een rol bij het ontstaan van cataract. Dit geldt met
name voor schorscataract en in mindere mate voor posterieur subcapsulair cata-
ract.
Ook het ontstaan van twee afwijkingen van het hoornvlies en de conjunctiva, te we-
ten pterygium en pingueculum, wordt in verband gebracht met blootstelling aan UV
straling.
Bij de seniele maculadegeneratie van het netvlies is de invloed van UV straling
waarschijnlijk zeer gering omdat hoornvlies, lens en glasachtig lichaam deze compo-
nent van het licht vrijwel volledig absorberen.
Ook wat betreft chronische afwijkingen aan iris en glasachtig lichaam zijn er nau-
welijks aanwijzingen voor een rol van UV straling.

Zoals de commissie in het voorgaande heeft betoogd, acht zij het wetenschappelijk niet
verantwoord met de nu voorhanden zijnde gegevens de effecten van UV straling op
(onderdelen van) het oog, zo zij er onder normale omstandigheden al zijn, te kwantifice-
ren. Dit betekent dat het ook niet mogelijk is om voor een toename van de hoeveelheid
UV straling aan het aardoppervlak in Nederland, als gevolg van de aantasting van de
ozonlaag, het effect op de incidentie van oogafwijkingen te berekenen.
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8 Hoofdstuk

Effecten op aquatische ecosystemen

8.1 Inleiding

In diep open water bestaat vrijwel de gehele plantaardige component van het ecosys-
teem uit micro-algen. In ondiepere wateren zijn wieren belangrijker dan micro-algen;
hier komen ook aan het leven in water aangepaste hogere planten voor: riet, fonteinkrui-
den en andere waterplanten, en, in de zee, zeegrassen en mangroves. Al deze primaire
producenten maken door middel van fotosynthese organische stoffen die door andere
organismen gebruikt worden voor groei. In het waterig milieu nemen virussen, bacteriën
en protozoën een belangrijke plaats in, maar grotere organismen die hogerop in de voed-
selketen staan vallen het meest op: watervlooien, roeipootkreeftjes, vissen, vogels, en
zoogdieren (otters, robben en dolfijnen in zoet- en zoutwater; walvissen in de oceanen).

Omdat voor fotosynthese licht nodig is en licht alleen doordringt in de bovenste wa-
terlagen, bevindt verreweg het grootste deel van het aquatische ecosysteem op aarde
zich aan of dicht onder de oppervlakte van meren, zeeën en oceanen. Deze laag, de eu-
fotische zone, speelt daarom een sleutelrol in biogeochemische elementencycli, de kring-
lopen van stoffen die gestuurd worden door biologische processen. Twee van deze cy-
cli, de koolstof- en de zwavelcyclus, zijn in het bijzonder van belang vanwege hun in-
vloed op het mondiale klimaat. De koolstofcyclus is gerelateerd aan het vraagstuk van
de mondiale stijging van het kooldioxide-gehalte in de atmosfeer. Het gevolg van een
dergelijke stijging kan zijn dat de gemiddelde temperatuur op aarde toeneemt. De zwa-
velcyclus is van belang omdat de bovenste laag van de oceaan een bron is van dime-
thylsulfide (DMS) en carbonylsulfide (COS), vluchtige zwavelgassen die wolkvorming
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Figuur  8.1 Schematische voorstelling van de voedselketen in de oceaan en de invloed daarvan op de samenstelling van de atmosfeer.

Kooldioxide (CO2) is het belangrijkste broeikasgas. Er vindt gemakkelijk uitwisseling van CO2 plaats tussen zeewater en lucht en tus-

sen de verschillende componenten van de voedselketen. Dimethylsulfide (DMS) is een vluchtig gas dat vrijkomt in gebieden met algen-

bloei. DMS beïnvloedt wolkvorming en zorgt voor een toename van de zuurgraad van regen. De invloed van UV-B op algen heeft daar-

om directe gevolgen voor het wereldklimaat vanwege de centrale positie van deze organismen in de kringlopen.



boven de aarde stimuleren. In beide cycli spelen de micro-organismen in het open water
van de oceaan een zeer belangrijke rol (figuur 8.1). Verstoring van het aquatische eco-
systeem kan daarom resulteren in veranderingen in het klimaat.

Processen die zich in de bovenste waterlaag van oceanen, zeeën en meren afspelen
hebben ook consequenties voor de eiwitproduktie ten behoeve van menselijke consump-
tie: bijna alle visserij- en mariculture-activiteiten spelen zich af aan de oppervlakte.

In dit hoofdstuk geeft de commissie een overzicht van een aantal verschillende as-
pecten die met de blootstelling van aquatische ecosystemen aan UV straling te maken
hebben. De beschreven processen zijn nog niet zodanig onderzocht dat van kwantifice-
ring sprake kan zijn. De commissie is daarom niet in staat om  een schatting te doen van
de risico's van een toename van de hoeveelheid UV straling voor aquatische ecosyste-
men. Wel geeft zij aan waar onderzoek zou moeten worden verricht om dit in de toe-
komst mogelijk te maken.

 De systematiek voor het bepalen van risico's voor ecosystemen zoals beschreven
in de nota 'Omgaan met risico's'  (TK89) acht de commissie niet toepasbaar op de ef-
fecten van UV straling. De belangrijkste reden hiervoor is dat, zoals in het huidige en
volgende hoofdstuk beschreven is, UV straling, naast individuen en soorten, ook vele
abiotische elementen van ecosystemen en verscheidene elementenkringlopen beïn-
vloedt.

8.2 Penetratie van UV-B straling in water

Ten onrechte wordt wel verondersteld dat ultraviolet licht nauwelijks in water door-
dringt. Al in de jaren zestig is echter vastgesteld dat het kortgolvige UV-B zelfs in kust-
wateren zoals die van de Noordzee tot op vele meters diep gemeten kan worden (Jer74,
Jer76). In helder oceaanwater dringt UV-B door tot tientallen meters diepte (Bak82).
De zeeën rond Antarctica behoren tot de helderste ter wereld (Gie87) en juist daar
wordt de laatste 15 jaar de sterkste toename in UV straling waargenomen, wanneer
daar in het vroege voorjaar het 'gat' in de ozonlaag ontstaat. 

De spectrale samenstelling van zichtbaar èn ultraviolet licht onder water wordt be-
paald door absorptie en verstrooiing, zowel door de watermoleculen zelf als door stoffen
die in het water zijn opgelost en door deeltjes die in het water zweven. Van de opgelos-
te stoffen zijn het vooral de van oorsprong plantaardige humuszuren (in de literatuur
'yellow substance', 'Gelbstoff' of 'Gilvin' genoemd) die UV straling, en dan vooral de
UV-B component, uitdoven. Algencellen die in het water zweven, absorberen en ver-
strooien zichtbaar en UV licht. Algenpigmenten hebben hun absorptiemaximum vooral
in het UV-A en in het zichtbare deel van het spectrum. De hoeveelheid chlorofyl is dus
een relatief onbelangrijke factor in de uitdoving van UV-B. Verder speelt materiaal af-
komstig van dode organismen een rol in de uitdoving van licht. Deze detritus-deeltjes
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absorberen, net als de hierboven genoemde in water opgeloste plantaardige humuszu-
ren, vooral UV-B straling.

's Winters kan licht in aquatische milieus ook uitgedoofd worden door een laag ijs en
sneeuw die rivieren, meren en zelfs oceanen afdekt. De spectrale samenstelling van het
doorvallende licht wordt dan bepaald door de dikte en de structuur van deze laag. De
diepte waarop UV-B nog meetbaar is, is verder nog afhankelijk van de hoek die de zon-
nestraling maakt met het wateroppervlak. Daarom is er niet alleen overal op aarde een
uitgesproken dagelijkse cyclus in UV-instraling, maar ook een sterke gradiënt van de
tropen naar polaire streken. Er is bovendien vooral in deze laatste gebieden een groot
seizoensverschil in daglengte. In de zomer is hierdoor in polaire gebieden de biologisch
effectieve dosis per dag ongeveer dezelfde als in een tropische streken.

8.3 Effecten van UV straling op geochemische processen

In deze paragraaf geeft de commissie een overzicht van door UV straling geïnduceerde
geochemische processen in aquatische ecosystemen. De samengevatte informatie is
grotendeels afkomstig uit literatuur over onderzoek aan mariene systemen. Fotoche-
misch onderzoek aan zoete aquatische ecosystemen is schaars. Daar evenwel ver-
wacht mag worden dat de relevante processen niet of nauwelijks door het zoutgehalte
worden beïnvloed, is de beschikbare informatie ook toepasbaar voor meren en rivieren.

In het waterig milieu speelt de vorming van radicalen door UV straling de belang-
rijkste rol bij het induceren van veranderingen in anorganische en organische stoffen.
Echter, ook directe fotochemische reacties kunnen tot veranderingen leiden in de che-
mische omgeving van aquatische organismen. Dit is vooral van belang bij de beschik-
baarheid van spore-elementen die voor de groei van algen onontbeerlijk zijn. Metaal-
speciatie (de vorming van verschillende fysisch-chemische vormen van hetzelfde me-
taal) onder invloed van licht, in het bijzonder die van ijzer, verdient speciale aandacht,
omdat er sterke aanwijzingen zijn dat de beschikbaarheid van ijzer in grote gebieden van
de oceaan een beperkende factor is voor de groei van algen (Mar88b, Pal91). De ijzer-
speciatie staat op het ogenblik in de VS centraal in de belangstelling bij onderzoek naar
de rol van UV straling in aquatische ecosystemen.

8.3.1 Fotochemische productie van vrije radicalen

De absorptie van zonlicht door aquatische organische en anorganische stoffen veroor-
zaakt de directe en indirecte vorming van verscheidene vrije radicalen: hydroxylradica-
len (OH•), bromide-radicalen (Br2

–), carbonaatradicalen (CO3
–), superoxide (O2

–) en
organische radicalen. De produktiesnelheden van de eerste drie zijn hoogstwaarschijnlijk
onderling sterk gecorreleerd.
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Hydroxylradicalen kunnen reageren met het oppervlak van levende cellen en met
componenten in de plasmamembraan van zowel algen als andere mariene organismen
(Pal91). In verschillende oceaanwateren is aangetoond dat onder invloed van zonlicht
OH• wordt gevormd met snelheden van 10 - 100 nM·l-1·h-1 (Mop90). De productie van
OH• wordt sterk bepaald door de hoeveelheid UV-B die het zeeoppervlak bereikt. Het
OH• reageert in zeewater in het bijzonder met bromide. Het hierbij geproduceerde bro-
mide-radicaal is minder reactief dan OH•. Daarom wordt verondersteld dat het bromi-
de-radicaal zich in aanzienlijke 'steady-state' concentraties kan ophopen in zee. Waar-
schijnlijk worden mariene algen niet significant beinvloed door extracellulair OH•
(Pal91).

De invloed van het superoxide anion, O2
–, en van het reactieprodukt daarvan, wa-

terstofperoxide (H2O2), is waarschijnlijk veel groter dan die van OH•. De steady-state
concentratie van O2

–, 1 - 10 nM, is hoger dan die van de andere vrije radicalen. Su-
peroxide reageert snel met aan het celoppervlak gebonden spore-elementen, zoals koper
dat de omvorming van superoxide in waterstofperoxide katalyseert. De vorming van
waterstofperoxide in oppervlaktewateren is gecorreleerd met de lichtintensiteit (figuur
8.2), zoals te verwachten is door de lichtafhankelijke vorming van het uitgangsproduct
O2

–. Waterstofperoxide is in hoge concentraties (mM) toxisch voor algen. Hoewel de
H2O2-concentratie in zeewater ongeveer 0,1 mM is, kan deze in regenwater oplopen tot
34 mM.

Een belangrijke bron van vrije radicalen is opgeloste organische koolstof (dissolved
organic carbon, DOC). Bepaling van de concentratie van de hieruit  gevormde vrije ra-
dicalen is niet goed mogelijk omdat door de ingewikkelde en deels onopgehelderde
structuur van DOC de gevormde tussenprodukten moeilijk te bepalen zijn. Dit geldt
vooral voor de organische radicalen. Bij een toename van UV-B straling zullen per
lichteenheid meer vrije radicalen en fotochemische tussenprodukten gevormd worden,
omdat DOC juist de kortste golflengtes het sterkst absorbeert. Wanneer het huidige in-
vallende zonlicht-spectrum 30 nm verschuift naar kortere golflengtes, dan zal mogelij-
kerwijs de vorming van O2

– verdubbelen (Haa90). De werkelijke verschuiving als ge-
volg van de ozonafname wordt echter geschat op slechts 1 - 2 nm.

8.3.2 Produktie van gassen die het broeikas-effect kunnen beïnvloeden

Carbonylsulfide (COS)

Carbonylsulfide is een zeer persistente vluchtige zwavelverbinding die in de stratosfeer
nevelvorming in de hand werkt, en daardoor van invloed is op de hoeveelheid UV stra-
ling die het aardoppervlak bereikt. In de bovenste laag van zeewater met een hoog ge-
halte aan organische stof wordt COS gevormd, waarschijnlijk bij de oxydatie van zwa-
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vel-houdende organische stoffen door hydroxylradicalen (OH•). In open oceanen is het
water met COS oververzadigd, en het COS-gehalte varieert met de licht-donker-cyclus.
De totale COS-flux naar de atmosfeer, uitgedrukt in zwavel, is 0,35 miljoen ton per jaar.
Weliswaar is dit maar zeer gering ten opzichte van de totale zwavelflux uit zee naar de
atmosfeer, die 20 - 58 miljoen ton per jaar bedraagt, maar wegens de persistentie van
COS is dit toch niet verwaarloosbaar. Op het land wordt in bossen de COS-flux naar de
atmosfeer deels afgevangen.
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Figuur 8.2  Dagelijkse veranderingen in de H2O2-concentratie en de hoeveelheid voor fotosynthese beschikbaar licht van 10 - 14 mei,

1988 in het Jacksmeer in Ontario. De hoeveelheid voor fotosynthese beschikbaar licht is gegeven in µEinstein·m-2·s-1; 1µE = 1 mol foto-

nen. (Bron: Coo89).



De vorming van COS zal ongetwijfeld toenemen als de hoeveelheid UV straling
toeneemt, totdat de (biologische) vorming van organische zwavelverbindingen de snel-
heidsbepalende stap zal worden. Bij welke UV-intensiteit dat zal zijn, is niet bekend.
Een toename van wolkvorming als gevolg van een toename van atmosferisch COS kan
als negatief terugkoppelingsmechanisme werken.

Dimethylsulfide (DMS)

Dimethylsulfide is een andere vluchtige zwavelverbinding die van invloed is op wolkvor-
ming. DMS wordt gevormd uit dimethylsulfoniopropionaat dat door mariene algen wordt
gebruikt als osmoticum (Mal92). Eén van de belangrijkste producenten van deze verbin-
ding, de alg Emiliania huxleyi, is zeer gevoelig voor UV straling: al bij een intensiteit
die overeenkomt met ongeveer 10 minuten middagstraling op subtropische breedte,
wordt de groei geremd (Han92). Een toename van UV straling heeft dus op DMS een
effect dat tegengesteld is aan dat op COS, en dus ook een tegengesteld effect op wolk-
vorming en doordringing van UV in de atmosfeer. In dit geval is er juist sprake van een
versterkend mechanisme. 

8.3.3 Fotochemische reductie van geoxydeerde metaalvormen

De fotochemische reductie van ijzer (Fe) en mangaan (Mn) is het best bestudeerd. De
Fe- en Mn-verbindingen die in zuurstofrijk water voorkomen, zijn slecht oplosbaar en
bevinden zich  in een colloïdale vorm. Deze colloïden zijn efficiënte absorbentia voor al-
lerlei verbindingen en materialen, waaronder microverontreinigingen als zware metalen
en pesticiden. Reductie van Fe en Mn verhoogt hun oplosbaarheid drastisch, met alle
gevolgen van dien voor hun absorptievermogen. De veranderde oplosbaarheid kan ook
de beschikbaarheid van de geabsorbeerde stoffen en die van de metalen voor organis-
men beïnvloeden. Zo kan de fotoreductie van Fe en Mn de algengroei verhogen
(Mor90). Het precieze mechanisme van het fotoreductief oplossen van metaaloxydes is
niet bekend.

Recent onderzoek naar de fotolyse van opgeloste Cu(II)-aminozuurcomplexen liet
zien dat deze onder invloed van UV-licht gemakkelijk worden afgebroken onder vor-
ming van Cu(I) en van het aminozuur afgeleide radicalen (Hay91). De fotoreactiviteit
van Cu-aminozuurcomplexen is sterk afhankelijk van de structuur van het aminozuur.
Dit wordt vooral veroorzaakt door de verschillende UV-absorptiespectra van de com-
plexen.

Fotoreductie van metaaloxydes vertraagt de sedimentatie van metalen in aquatische
ecosystemen. Dit effect wordt versterkt door de foto-inhibitie van biologische me-
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taaloxydatie. Beide fotoprocessen bevorderen de metaalbeschikbaarheid voor de pri-
maire productie en kunnen worden versterkt door een toename in UV straling. 

8.3.4 Fotochemische afbraak van synthetische organische moleculen (pesticiden,
etc.) in oplossing en geadsorbeerd aan deeltjes

UV straling veroorzaakt, naast de omzetting van van nature voorkomende stoffen als
humusverbindingen, aminozuren en alkaloïden, ook de afbraak van veel opgeloste xeno-
biotische chemicaliën (Mil90). Zo ondergaat bijvoorbeeld het veel gebruikte herbicide
MCPA onder invloed van UV-B directe fotolyse. Ook kan er indirecte oxydatie optre-
den door fotochemisch gevormd OH•.

Xenobiotische moleculen komen in aquatische ecosystemen vooral geadsorbeerd
aan deeltjes voor (zie ook paragraaf 8.3.3). In deze vorm wordt hun fotolyse of fotoche-
mische oxydatie beïnvloed door verscheidene fysische en chemische factoren, zoals
lichtuitdoving door de deeltjes, energietransport over de deeltjes, oppervlakte-effecten
en transport naar de lichtzone. Deze interacties maken de modellering van de fotoche-
mie van xenobiotische stoffen moeilijk.

De lichtgevoeligheid van synthetische stoffen neemt over het algemeen met afne-
mende golflengte toe. Dit houdt verband met het feit dat deze stoffen veelal maximaal
absorberen in het UV-gebied. Op grond hiervan zal een toename in UV straling en een
verschuiving naar kortere golflengtes een toename veroorzaken in de afbraak van bij-
voorbeeld pesticiden. Dit geldt voor zowel de directe fotolyse als die ten gevolge van
bijvoorbeeld OH•. Daardoor zal de persistentie van deze stoffen in de voor UV straling
bereikbare zones in aquatische ecosystemen afnemen.

8.3.5 Fotochemische afbraak van humusverbindingen en DOC tot microbiële sub-
straten

Opgeloste organische koolstof (DOC) in rivieren, meren en oceanen vertegenwoordigt
de grootste voorraad organische koolstof op aarde. De aquatische DOC-pool is daarom
een belangrijke component in de mondiale koolstofcyclus. Deze pool bestaat grotendeels
uit moeilijk afbreekbare humusverbindingen. Er is over het lot van deze stoffen in aqua-
tische ecosystemen nog niet veel bekend. Onder invloed van UV straling kunnen uit hu-
musverbindingen gemakkelijk afbreekbare substraten zoals pyruvaat, formaldehyde,
aceetaldehyde en glyoxylaat worden gevormd (Mop90). Uitsluitend UV-B straling tus-
sen 290 en 315 nm is hiervoor verantwoordelijk. De vorming van OH• speelt een domi-
nante rol.

De foto-afbraak van humus en de microbiële afbraak van de daarbij gevormde sub-
straten zijn er waarschijnlijk verantwoordelijk voor dat door rivieren aangevoerde humus
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nauwelijks bijdraagt aan de DOC-pool in de oceanen. De humusdynamiek in zoete wa-
teren is ten gevolge van deze processen ook groter dan tot nu toe werd aangenomen. In
voedselarme humus-rijke meren verloopt de foto-afbraak van humus ongeveer even
snel als de fixatie van koolstof door de fotosynthese van fytoplankton (Haa93).

De fotochemische DOC-afbraak is afhankelijk van verschillende milieufactoren zo-
als seizoen, geografische breedte, tijd van de dag, waterdiepte, watertype en mengpro-
cessen. De vormingssnelheid van de laagmoleculaire afbraakprodukten is recht evenre-
dig met de lichtintensiteit bij 300 nm en met de humusconcentratie. De humusbron (zee,
meer of land) is niet van invloed op de vormingssnelheid. In situ in meren gevonden af-
braaksnelheden van humus onder invloed van zonlicht variëren van 7 tot 22 mg C
m-2·d-1 (Haa93). De dagelijkse netto-produktie van marien fytoplankton, die geschat
wordt op 0,3 g C m-2·d-1, is dus minstens een orde van grootte hoger dan de foto-af-
braak van humus. Er zijn overigens aanwijzingen dat in zeeën en oceanen de foto-af-
braak van door fytoplankton gefixeerde koolstof groter is (5 - 40%) dan de afbraak van
humus (Laa85).

De belangrijkste consequentie van een toename van UV straling zal daarom de toe-
nemende mineralisatie van de humus-pool zijn en daardoor een grotere beschikbaarheid
van nutriënten. Eventuele toename van wolkvorming (zie paragraaf 8.3.2) en het rem-
men van bacteriële activiteit (Her93b) onder invloed van UV zouden negatieve terug-
koppelingsmechanismen kunnen zijn voor dit effect. Tevens zouden bij een toename van
UV straling voedselarme vennen en plassen in warme heldere zomers een negatieve
koolstofbalans kunnen krijgen.

8.4 Blootstelling van verschillende aquatische ecosystemen aan UV straling

Een toename in UV straling heeft uiteenlopende betekenissen voor aquatische systemen
in verschillende klimaatzones. Het effect is het grootst in polaire gebieden (Har89b),
waar het aquatische milieu voor een belangrijk deel bedekt wordt door een ijslaag. In
het voorjaar, wanneer meer licht beschikbaar komt, ontwikkelt zich aan de onderkant
van de ijslaag een dichte algenmat die voedsel is voor een gecompliceerd biotisch sys-
teem van bacteriën, protozoën en grazers zoals copepoden en krill. Een dergelijk ijs-eco-
systeem kan niet bestaan zonder de ijsalgen waarvan de fotosynthese is aangepast aan
het weinige licht dat door de ijs- en sneeuwlaag heendringt. Metingen hebben uitgewe-
zen dat vooral onder dun ijs met weinig sneeuwbedekking ook golflengtes in het UV-A
gebied tot dit licht behoren. Goede spectrale metingen die ook UV-B omvatten zijn nog
niet uitgevoerd.

In oceanen is het open-water-ecosysteem, dat vooral bestaat uit micro-organismen,
vermoedelijk aangepast aan hoge doses UV straling. Dit geldt zowel in de tropen, waar
hoge doses het hele jaar door voorkomen, als in polaire gebieden, waar ze alleen in
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voorjaar en zomer, bij de hoogste zonnestand, optreden (zie paragraaf 8.2). Een apart
aquatisch systeem in zowel zoete als zoute wateren is het neuston: een complex van
bacteriën, algen, copepoden en vislarven, die alle aangepast zijn aan het leven in de bo-
venste millimeters, waar de blootstelling aan UV maximaal is. Een specifiek oceanisch
ecosysteem dat ook aangepast moet zijn aan een hoge instraling van zichtbaar en ultra-
violet licht, is dat van de koraalriffen, die vooral tot ontwikkeling komen in de tropen.

Langs de randen en kusten van meren, zeeën en oceanen is, ten gevolge van de on-
diepte, ook hoge blootstelling aan UV licht mogelijk. Hier worden vooral riet, wieren,
zeegrassen, mangroven en bodemdieren die hiermee geassocieerd zijn bestraald, met
name in de getijdezone. Waddensystemen, zoals in Nederland in de Waddenzee, komen
over de hele wereld voor. Hoge doses UV straling zijn een normaal verschijnsel in deze
gebieden, vooral wanneer de platen bij eb droogvallen.

8.5 Effecten van UV straling op biotische en abiotische systeemmechanis-
men

Zoals boven is beschreven, beïnvloeden de organismen die deel uitmaken van aquati-
sche ecosystemen zowel elkaar als het abiotische milieu waarin ze leven. Omgekeerd
zijn de hydrologische en fysisch-chemische eigenschappen van het water van invloed op
organismen. Het is daarom van belang na te gaan wat behalve de biologische reacties
ook de consequenties voor abiotische componenten in het systeem zijn van bestraling
met verschillende golflengtes van UV licht. Met andere woorden, actiespectra van bioti-
sche èn abiotische processen moeten worden vastgesteld om te bepalen of de verwach-
te veranderingen in UV straling fotoreacties teweeg zullen brengen die het systeem bk-
ïnvloeden. In deze paragraaf geeft de commissie een beschrijving van processen waar-
van bekend is dat zij beïnvloed worden door een toename van de UV straling boven het
natuurlijke niveau. De literatuur hierover van de laatste decennia is samengevat in ver-
schillende recente reviews (Kra87b, Häd91, Pal91). De commissie vat deze reviews sa-
men en vult deze zonodig aan met aanduidingen van voor het systeem ingrijpende ver-
anderingen die minder voor de hand liggen en weinig onderzocht zijn en daarom in de
reviews niet aan de orde komen.

8.5.1 Invloed van UV straling op sleutelprocessen in aquatische systemen

Herstel van DNA-schade

In de hoofdstukken 2 en 6 heeft de commissie de verschillende vormen van schade die
door UV straling aan DNA worden toegebracht, alsmede de mechanismen die werk-
zaam zijn om die schade te herstellen, besproken. Ook in algencellen wordt de vorming
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van thymine-dimeren bestudeerd (Han94, Kar91). Een recente ontwikkeling is dat voor
het detecteren van de fotoprodukten gebruik wordt gemaakt van een immunochemische
methode met een antilichaam dat ontwikkeld is in het kankeronderzoek (Roz88).

Fotosynthese

Het belangrijkste proces in aquatische systemen is de primaire produktie, de motor ach-
ter alle ecosystemen op aarde. Experimenten met natuurlijke fytoplanktonpopulaties in
de wateren rond Antarctica wezen uit dat ten tijde van de maximale ontwikkeling van
het ozongat in de periode van september tot oktober 1990 de primaire produktie met een
tiental procenten terugliep (Smi92). Aangezien aangenomen moet worden dat overal op
aarde het plankton aangepast is aan het UV-niveau van de periode vóór de antropogene
ozondepletie, kunnen deze resultaten geëxtrapoleerd worden naar andere aquatische mi-
lieus. Een wereldwijde afname in de primaire produktie, zowel aquatisch als terrestrisch,
zou uiteraard gevolgen hebben voor alle ecosystemen, omdat plantaardige groei de basis
is van de voedselketen en als zodanig de interacties in ecosystemen kan sturen.

Variabiliteit in gevoeligheid; beschermingsmechanismen

Het is al lang bekend dat sommige fytoplanktonsoorten veel gevoeliger zijn voor UV
straling dan andere. Daardoor zouden soortverschuivingen kunnen optreden in levensge-
meenschappen die aan verhoogde UV straling blootstaan en zou de biodiversiteit kun-
nen afnemen. Figuur 8.3 geeft een voorbeeld van de verandering die de diatomeeënbe-
groeiing van de Nederlandse Waddenzee kan ondergaan onder invloed van toenemende
UV-bestraling. Door gebrek aan kennis over de gevolgen van een toename van UV
straling is overigens nog niet te voorspellen of, en zo ja hoe, de samenstelling van de ons
bekende systemen zal veranderen.

De biologisch effectieve UV-dosis hangt bij veel organismen af van schadeherstel-
lingsmechanismen die geïnduceerd worden door golflengtes in het UV-A en zichtbare
deel van het spectrum. Enzymen zoals katalase en superoxyde-dismutase zorgen ervoor
dat intracellulaire schade aangericht door zuurstof- en hydroxylradicalen teniet gedaan
wordt. De aanmaak van deze enzymen neemt toe wanneer de hoeveelheid UV-B stra-
ling wordt opgevoerd (Les89). Ook hebben veel organismen morfologische, fysiologi-
sche of biochemische eigenschappen die UV-schade beperken. Net als landplanten (zie
paragraaf 9.2.2) maken algen UV-absorberende pigmenten. Mycosporine-achtige pig-
menten zijn het eerst ontdekt in koraalrif-algen. Flavonoïden zijn alleen bij zeegras be-
studeerd, niet bij andere aquatische planten, algen en wieren.

Ontwijkingsreacties kunnen worden uitgevoerd door alle organismen die mobiel zijn:
van micro-algen tot aan vissen (Häd91).
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De effectiviteit van al deze manieren van bescherming moet gezien worden in het
kader van de mate van aanpassing aan UV straling op het natuurlijke niveau, d.w.z. dat
van vóór de ozondepletie.

Groei

Beperking van de algengroei door UV straling kan een direct effect zijn, bijvoorbeeld
door beschadiging van DNA of andere vitale celcomponenten, waardoor fotosynthese,
groei, celdeling, electronentransport of membraanfuncties zoals opname van nutriënten
veranderen. Ook indirect kan UV straling groeibeperkend werken, bijvoorbeeld omdat
essentiële groeifactoren in het water, zoals vitamines, fotochemische reacties ondergaan
en van structuur veranderen. Anderzijds kunnen dergelijke indirecte effecten ook
groeistimulerend zijn. In paragraaf 8.3.3 is bijvoorbeeld aangegeven dat fotochemische
reacties de beschikbaarheid van ijzer positief beïnvloeden (Pal91). Er zijn aanwijzingen
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dat in grote gebieden van de oceaan ijzer een beperkend element is voor algengroei
(Mar88b). Dezelfde fotochemische processen kunnen echter ook hydroxylradicalen vrij-
maken die biomoleculen beschadigen.

Oriëntatie en mobiliteit

Een effect van UV straling dat veel aandacht heeft gekregen in de literatuur is de
beïnvloeding van het zwemgedrag en de oriëntatie van planktonische micro-organismen
(Sch93a). Er vindt echter vaak te gemakkelijk extrapolatie plaats van resultaten uit labo-
ratoriumopstellingen naar de veldsituatie. In zeeën en oceanen zal desoriëntatie van or-
ganismen onder invloed van UV straling niet gauw leiden tot een andere verticale ver-
deling (die gevolgen zou kunnen hebben voor het ecosysteem) omdat stroming en men-
ging meestal voor een homogene verdeling in de bovenste waterlagen zorgen. Slechts
wanneer een watermassa verticaal zeer stabiel van opbouw is zal UV straling invloed
kunnen hebben op de verticale verdeling van bepaalde soorten.

Op het ogenblik wordt aan de Rijksuniversiteit Groningen een onderzoek verricht
naar de invloed van UV-B straling op de verticale migratie van waddendiatomeeën. De-
ze organismen leggen door slijmvorming sediment vast op de waddenbodem. Verande-
ring in migratie kan gevolgen hebben voor erosie van het wad.

Veel aquatische microörganismen vertonen bewegingen die te maken hebben met
opname van voedingsstoffen. De rotatie om de eigen as van dinoflagellaten bijvoorbeeld
heeft als functie het creëeren van microturbulentie ten behoeve van verversing van het
water direct rond de cel. Mogelijke verstoring van dit soort bewegingen van algen door
UV straling kan nutriënt-beperking in de hand werken. Hierover zijn echter geen gege-
vens bekend.

8.5.2 Invloed op systeemniveau

Interactie met geochemische cycli

Veranderingen in 'forcing functions' die binnen een kort tijdsbestek plaatsvinden, zoals
de toename in UV straling, kunnen niet altijd opgevangen worden: de evolutie van eco-
systemen gaat niet altijd snel genoeg te werk. Soortsveranderingen binnen systemen
(zie figuur 8.3), waarbij het verdwijnen van UV-gevoelige soorten kan leiden tot domi-
nantie van resistente soorten, kunnen dramatische, maar in veel gevallen moeilijk te
voorspellen gevolgen hebben voor allerlei interacties. Veel soorten spelen namelijk een
heel specifieke rol. Zo produceren vooral algen van het geslacht Prymnesiophycea de
vluchtige zwavelverbinding dimethylsulfide (DMS), die in de atmosfeer wolkvorming in
de hand werkt en zo een negatieve terugkoppeling van UV-schade zou kunnen induce-
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ren (zie paragraaf 8.3.2). De kalk-producerende algen van het geslacht Coccolithop-
horida (die zeer gevoelig zijn voor UV-B) spelen een overheersende rol in de kooldi-
oxyde-cyclus van de aarde. Het vrijkomen van ijzerverbindingen onder invloed van UV
kan de soortensamenstelling van algenpopulaties doen verschuiven ten gunste van grote
diatomeeën. Deze bezinken sneller dan kleinere algen. Op die wijze kan meer organi-
sche koolstof de diepzee bereiken naarmate de UV-instraling toeneemt en zou de oce-
aan een betere 'sink' voor het broeikasgas CO2 worden: een gunstig neveneffect van
toenemende UV-belasting. Gegevens hierover zijn echter niet voorhanden, daarom blij-
ven deze effecten slechts speculatief.

Zoals ook in paragraaf 8.3 aangegeven, kunnen de biogeochemische cycli van zwa-
vel en koolstof in principe verregaand beïnvloed worden door een toenemende UV-be-
lasting. Dit kan weer gevolgen hebben voor het klimaat op aarde waarvoor deze ele-
menten een belangrijke regulerende rol spelen.

Soortensamenstelling

Ook meer direct kan UV straling van invloed zijn op systeemniveau: door vertraging van
celdeling kunnen algen groter worden ('opzwellen') en daardoor beschikbaar komen
voor andere grazers (Han92). Figuur 8.4 geeft een voorbeeld van veranderingen in cel-
grootte onder invloed van UV-B straling. Theoretisch kan dit leiden tot verschuivingen
in de voedselketen, maar simulatiemodellen om dit te testen zijn nog niet ontwikkeld.

Een ander ongunstig effect zou een selectie ten gunste van giftige algensoorten zijn
ten gevolge van relatieve UV-resistentie.

8.6 Conclusies en aanbevelingen

Het effect van UV straling op aquatische ecosystemen is sterk afhankelijk van het type
ecosysteem en van de diepte tot welke UV straling kan doordringen. UV straling kan
vele geochemische, biofysische en biologische processen beïnvloeden. In figuur 8.5 is
een schematisch overzicht gegeven van de in dit hoofdstuk beschreven relaties, zowel
bewezen als verondersteld, tussen UV straling en verschillende processen.

Er is echter een groot gebrek aan informatie op alle gebieden en organisatieniveaus
met betrekking tot de invloed van UV straling op aquatische ecosystemen. Hierdoor is
nog niet te voorspellen hoe deze onder invloed van een toename van UV straling zullen
veranderen. Het vermogen tot aanpassing is vermoedelijk bij de meeste soorten niet erg
rekbaar, en de taxonomische variabiliteit in dit vermogen zal ongetwijfeld leiden tot ver-
andering in structuur en functie van alle aquatische ecosystemen. Het verdient dan ook
aanbeveling een aantal sleutelorganismen te kiezen uit alle geledingen van de voedselke-
ten en actiespectra van UV-schade op te stellen voor processen die voor deze keuze-
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organismen van vitaal belang zijn. Pas dan zijn, door middel van modelberekeningen, re-
alistische scenario's op te stellen voor veranderingen in levensgemeenschappen en kun-
nen de risico's worden geschat van een toename van UV straling. De commissie geeft
hiertoe in het navolgende een aantal aanbevelingen voor verder onderzoek.

Lichtmetingen

Het is van belang dat in natuurlijke wateren het volledige lichtspectrum wordt bepaald
als functie van de diepte. Doordringing van licht in het water is een functie van fysische,
chemische, optische, biologische en meteorologische factoren. Deze dienen alle bepaald
te worden teneinde te komen tot een indeling in een aantal watertypen, elk met een be-
paalde set van deze parameters.

173 Effecten op aquatische ecosystemen
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Abiotische factoren die van invloed zijn op de effecten van UV straling

Een toename van UV straling kan de groei van algen beïnvloeden door veranderingen
van hun chemische omgeving. Deze kunnen zowel ongunstig als gunstig zijn. Verder on-
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Figuur 8.5  Schematisch overzicht van de in dit advies beschreven relaties tussen UV straling en verschillende geochemische, biofysi-

sche en biologische processen. In de boxen duidt ñ op een toename en ò op een afname. In de met gestippelde lijnen aangegeven te-

rugkoppelingslussen duidt '+' op een stimulerend en '-' op een remmend effect. COS is carbonylsulfide, DOC is dissolved organic car-

bon en DMS is dimethylsulfide.



derzoek zal meer duidelijkheid moeten scheppen over de precieze directe en indirecte
effecten van een toename van de hoeveelheid UV straling op de groei van algen.

In het bijzonder is er meer informatie nodig over de wijze waarop resultaten van lo-
kale fotochemische veldstudies of laboratoriumexperimenten geëxtrapoleerd kunnen
worden naar wereldschaal. Hiervoor zijn gegevens nodig over de kritische fotochemi-
sche processen en tussenprodukten, zoals het aan het broeikaseffect bijdragende carbo-
nylsulfide (Fer84). Verder is er meer aandacht nodig voor de koppeling tussen de fo-
tochemische afbraak van humus en de microbiële mineralisatie van de afbraakproduk-
ten. Nader onderzoek zou ook verricht moeten worden naar de UV-gevoeligheid van
stoffen met specifieke ecologische functies, zoals vitamines, metaal-complexen, signaal-
stoffen, hormonen, enzovoort. In verband met de mogelijke regulatie van de primaire
produktie door 'vrije' metaalionen is er behoefte aan een methode om de lichtgevoelige
reactiviteit van metaaldeeltjes in aquatische ecosystemen te kunnen meten.

Een positief effect van een toename van UV straling kan zijn dat de persistentie
van xenobiotische organische stoffen, zoals pesticiden, in aquatische systemen vermin-
dert als gevolg van een verhoogde foto-afbraak. Anderzijds is het bekend dat de giftig-
heid van bijvoorbeeld poly-aromatische koolwaterstoffen (PAKs) met de dosis licht,
vermoedelijk het meest kortgolvige deel, toeneemt (Ori91). Ook hier is er te weinig in-
formatie om de gevolgen van een toename van het UV-niveau te kunnen bepalen.

Gevoeligheid van organismen voor blootstelling aan UV straling

De gevoeligheid van bijna alle aquatische organismen voor UV straling is nog onbekend.
Dringend gewenst zijn deze gegevens voor de belangrijkste algensoorten uit tropische,
gematigde en arctische wateren, en voor de eieren en larvale stadia van vissen en in-
vertebraten die in deze gebieden in de bovenste waterlaag leven. De verticale verdeling
in het water van de meeste organismen is niet voldoende bekend om redelijke schattin-
gen te kunnen maken van mogelijke blootstelling en opgelopen schade. Verder is er ook
vrijwel niets bekend over het aanpassingsvermogen van organismen aan UV straling of
aan veranderingen in de verhouding tussen UV-B, UV-A en zichtbaar licht, en over be-
schermingsstrategieën, zowel morfologische als biochemische (UV-absorberende ver-
bindingen, anti-oxydanten, stress-eiwitten).

Bij voorkeur dienen de in ecologisch opzicht belangrijkste groepen aquatische plan-
ten (niet alleen micro-algen, maar ook zeegrassen, mangroves en macro-algen) en die-
ren bestudeerd te worden.
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Modelleren van veranderingen in ecosystemen onder invloed van UV straling

De extrapolatie van laboratorium- en veldonderzoek vereist de ontwikkeling van model-
len waarin de veranderingen in de structuur van levensgemeenschappen wordt opgeno-
men. Deze kunnen het best worden gebaseerd op en getoetst met behulp van onderzoek
aan 'mesocosms' (een half-natuurlijke omgeving die staat tussen de monoculture van de
laboratoriumsituatie en de volledig natuurlijke veldsituatie). Goede langdurige onderzoe-
ken aan meerdere soorten bevattende micro- en 'mesocosms' moeten echter nog wor-
den ontwikkeld.

Bepalen van de gevolgen voor het wereldklimaat

De verwachte toename van UV straling zou, zoals ook uit figuur 8.5 blijkt, gevolgen
kunnen hebben voor het klimaat, een aspect dat tot op heden nog te weinig aandacht
heeft gekregen. Omdat fytoplankton een centrale rol speelt in de voedselketen, zullen
veranderingen in de samenstelling daarvan doorwerken naar andere trofische niveaus,
waaronder vissen en andere economisch belangrijke dieren. Fytoplankton speelt ook
een centrale rol in de biogeochemische flux van elementen zoals koolstof en zwavel (zie
figuur 8.1). CO2 is het belangrijkste broeikasgas en een wereldwijde toename hiervan
kan leiden tot een toename van de gemiddelde wereldtemperatuur. CO2 wordt op grote
schaal vastgelegd in de vorm van organisch materiaal door de planten van de oceaan
(voor 90% bestaande uit fytoplankton) gedurende hun groeiseizoen. Derhalve zullen
veranderingen van de produktiviteit in plaats en tijd gevolgen kunnen hebben voor de
fixatie van CO2 door de oceaan. Sommige fytoplanktonsoorten zijn een bron van DMS,
een vluchtig zwavelhoudend gas dat wolkvorming bevordert (Mal92). Veranderingen in
soortensamenstelling kunnen de afgifte van DMS aan de atmosfeer veranderen en
daarmee de doordringing van licht tot op het aardoppervlak beïnvloeden. Dit kan zowel
positief als negatief werken op het UV-niveau. Deze effecten dienen nader te worden
bepaald.
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9 Hoofdstuk

Effecten op terrestrische ecosystemen

9.1 Inleiding

Het onderzoek naar de effecten van een verhoogde expositie aan UV straling is in ter-
restrische ecosystemen alleen bij planten uitgevoerd; kennis over de effecten op dieren
in deze ecosystemen ontbreekt. Effecten van UV straling op planten kunnen op diverse
biologische organisatieniveaus gevonden worden:

het moleculaire en cellulaire niveau, waarbij biologische regulatieprocessen door de
experimentator verwijderd worden
het orgaanniveau (blad, pollen, bloem en vrucht)
het niveau van het individu
het niveau van de populatie
levensgemeenschappen en ecosystemen.

In dit hoofdstuk geeft de commissie een overzicht van de huidige kennis van de effecten
van blootstelling aan UV straling voor elk van de genoemde organisatieniveaus van ter-
restrische ecosystemen. Ook hier is geen van de beschreven processen zodanig onder-
zocht dat van kwantificering sprake kan zijn. De commissie is daarom ook voor terrest-
rische ecosystemen niet in staat om voor de effecten van een toename van UV straling
een schatting te doen van de risico's. Wel geeft zij ook hier aan op welke gebieden on-
derzoek zou moeten worden verricht om dit in de toekomst mogelijk te maken.
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9.2 Effecten op het cellulaire en subcellulaire niveau

9.2.1 UV straling en primair metabolisme

Van de basale processen die in plantaardige cellen plaats vinden, te weten fotosynthese,
ademhaling, eiwitsynthese en groei via celdeling, is vooral de gevoeligheid van de foto-
synthese voor verhoogde UV straling onderzocht. Onderzoek aan geïsoleerde chlorop-
lasten heeft uitgewezen dat UV straling in het reactiecentrum van het fotosysteem
werkzaam is (Iwa83, Kul83). Verhoging van blootstelling aan UV straling verlaagt veel-
al de fotosynthese van de intacte bladeren en planten (Ern93). Er bestaat echter geen
directe relatie tussen verminderde groeiprestatie en fotosynthese.

Veranderingen of beschadigingen van biomembranen ten gevolge van blootstelling
aan UV-B zijn tot nu toe niet overtuigend aangetoond, in tegenstelling tot duidelijk nega-
tieve effecten ten gevolge van blootstelling aan UV-C (Mur83). Hetzelfde geldt voor de
eiwitsynthese. Verminderde groei na blootstelling aan UV-straling moet het resultaat
zijn van een verlaagde celdelingsfrequentie. Hiernaar is geen onderzoek verricht.

9.2.2 UV straling en secundair metabolisme

Planten produceren vele metabolieten die geen functie hebben in de primaire stofwisse-
ling van de cel zoals fotosynthese, ademhaling en eiwitsynthese, maar die in de secun-
daire stofwisseling belangrijke bijdragen leveren aan het overleven van het individu en
van de populatie. Zulke metabolieten kunnen dienen ter bescherming tegen abiotische
omgevingsinvloeden, bijvoorbeeld als selectief filter voor UV-B straling, zoals de flavo-
noïden, of ter afschrikking van herbivoren, zoals fenolen, fenolderivaten en alkaloïden, of
ter verhoging van de resistentie tegen pathogenen, zoals jasmoninzuur.

UV-B absorberende metabolieten

Blootstelling van planten aan verhoogde UV straling kan de produktie van flavonoïden
stimuleren of initiëren, zodat bij accumulatie van deze UV-B absorberende verbindingen
in de epidermiscellen de voor UV-B gevoelige chloroplasten, en daarmee de fotosynthe-
se, beschermd worden. Het actiespectrum voor de inductie van flavonoïden in mais en
peterselie heeft een maximum in het UV-B gebied (figuur 9.1).

De reactiepatronen van plantensoorten met uiteenlopende UV-gevoeligheid verto-
nen geen consistent beeld (Pai92). In UV-B-gevoelige soorten neemt het flavonoïdge-
halte meestal sterk toe bij blootstelling aan UV-B. In UV-B-resistente soorten daaren-
tegen zijn alle mogelijke effecten gevonden: een toename, een vermindering of geen
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veranderingen in het flavonoïden-gehalte. Zaailingen van UV-B-resistente gerst produ-
ceerden meer flavonoïden dan UV-B-gevoelige maïs en bonen (Ter83). Aan UV-B
aangepaste plantensoorten uit het hooggebergte vertonen meestal geen verandering in
hun flavonoïdgehalte bij blootstelling aan verhoogde UV-B straling (Sul92a).

Naast de hoeveelheid flavonoïden in de epidermiscellen van het blad blijkt ook hun
plaats in de cel de gevoeligheid voor UV-B te beïnvloeden.

Fenolen en UV straling

Verschillende fenolzuren vormen een belangrijk bestanddeel van de celwanden van
grassen. De fysiologische en biochemische eigenschappen van de celwanden worden
door deze verbindingen sterk beïnvloed. Bestraling met UV-B kan deze fenolzuren zo-
danig veranderen dat de celwanden hun strekkingsvermogen verliezen. Ook kan de
door de UV straling ontstane herrangschikking van de moleculen in de celwand de ont-
leding van grasbladeren door herkauwers verminderen en de afbraak door bodemschim-
mels vertragen.

Aantasting van de vraatbescherming

Wanneer verhoging van de UV straling de synthese of de stabiliteit van alkaloïden, be-
langrijke verdedigingsstoffen tegen herbivoren, aantast, zoals tot nu toe alleen in de UV-
B-gevoelige Aquilegia caerulea (een akelei) is aangetoond (Lar90), dan kunnen groot-
schalige veranderingen in de vegetatie het gevolg zijn. Het ontbreken van een verande-
ring van het alkaloïd-gehalte in een andere onderzochte Aquilegia-soort en in callus-
cultures van tabak (Kar90) maakt duidelijk, dat ten gevolge van soortspecifieke reacties
nog geen conclusies voor de plant-herbivoor-interacties getrokken kunnen worden. 

9.3 Veranderingen op het orgaanniveau

Onder invloed van een verhoogde UV straling kunnen zowel vegetatieve (blad) als ge-
neratieve organen (pollen, vruchtbeginsel) aangetast worden.

9.3.1 Morfologische veranderingen onder invloed van UV straling

Een gedeelte van de UV-resistentie van planten komt tot stand door UV-absorberende
structuren en lagen aan het bladoppervlak zoals haren, was en een silicium-rijke epider-
mis. Het aantal huidmondjes in de bovenste epidermislaag is eveneens van invloed op de
hoeveelheid UV die tot de dieper gelegen cellagen doordringt (figuur 9.2).

180 UV straling uit zonlicht



In sterk behaarde planten blijft de UV-absorptie hoog, ook na verwijdering van de
flavonoïden en fenolen. Verhoging van de UV straling kan de epidermisstructuren ver-
anderen, maar dit is tot nu toe slechts voor bladeren van tuinboon (Cal83) en ridderzu-
ring (Rob86) aangetoond.

9.3.2 Effecten van UV straling op reproduktieve organen

Bij de voortplanting van hogere planten is in drie fasen blootstelling aan UV straling mo-
gelijk: (1) bij de pollenkorrel, (2) bij de eicel en (3) in de bevruchtingsfase. Zolang de
pollenkorrels in een helmhok opgesloten zijn, is op grond van het hoge flavonoïd- en an-
thocyaangehalte van de helmhokken geen pollenbeschadiging te verwachten: minimaal
98% van het UV-B wordt geabsorbeerd (Cal83). Ook vrijgekomen pollenkorrels wor-
den door hun hoge flavonoïdgehalte beschermd tegen UV straling. Minimaal 80% van
het UV-B wordt door de cuticula geabsorbeerd. De meest kritieke fase is de kieming
van de pollenkorrel op de stempel. Planten met naar de hemel gerichte stempel, zoals
papaver, kruisbloemigen, schermbloemigen en composieten, lopen het grootste risico.
Helaas zijn effecten van UV straling op de levenvatbaarheid van pollen slechts bij plan-
tensoorten onderzocht die in de loop van hun levensgeschiedenis nauwelijks aan UV
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blootgesteld worden. Een extreem hoge dosis UV-B straling heeft een remmend effect
op de pollenkieming in vitro (Fli84) (figuur 9.3).

Uit deze figuur blijkt dat zelfs voor een verhoging van de UV straling in Nederland
die gepaard gaat met een vermindering van 20% van de dikte van de ozonlaag bij deze
cultivar (kweekvorm) geen significante remming van de kieming van pollen te verwach-
ten is. Het is niet bekend of deze soort voor andere plantensoorten representatief is.

Er is geen onderzoek bekend over de effecten van UV straling op eicellen en groei-
ende embryo's.

9.4 Verandering op het niveau van het individu

Veranderingen van de fotosynthese en van andere cellulaire processen bij blootstelling
aan een verhoogd UV-niveau hebben uiteindelijk hun uitwerking op de groeiprestatie
van het individu. Onder veldcondities wordt het individu tegelijkertijd aan vele andere
abiotische en biotische factoren blootgesteld. Daarom kunnen in principe alleen meerja-
rige experimenten uitsluitsel geven over de gevoeligheid van een plant voor UV straling.
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9.4.1 Eénjarige planten

Vele landbouwgewassen en pioniersoorten van jonge ecosystemen (in Nederland bij-
voorbeeld open duinen, kwelder, kapvlakten) voltooien hun levenscyclus (van zaad tot
zaad) binnen een jaar. In kasexperimenten zijn in vele landbouwgewassen zowel UV-B-
gevoelige als UV-B-resistente cultivars gevonden. Uit veldexperimenten zijn nauwelijks
negatieve uitwerkingen van UV straling bekend.

9.4.2 Meerjarige planten

De complexiteit van de effecten van een verhoogde blootstelling aan UV straling zal
aan de hand van het enige tot nu toe uitgevoerde langjarige onderzoek toegelicht wor-
den. Vier populaties van de Amerikaanse den Pinus taeda (Loblolly pine), afkomstig uit
gebieden met een gemiddelde UV straling variërend van 8,4 tot 9,7 kJ·m-2·d-1 (tabel 9.1)
zijn gedurende drie jaar blootgesteld aan de natuurlijke UV straling in Maryland (gemid-
deld 8,4 kJ·m-2·d-1, controle-behandeling) en aan een additionele UV straling van 3,1 en
5,0 kJ·m-2·d-1 gedurende 6 uur per dag (Sul92b). De reductie in groei (boven- en onder-
grondse biomassa) door additioneel UV is populatie-afhankelijk (tabel 9.1), vergelijk bij-
voorbeeld de ongevoelige North Carolina-populatie met de gevoelige Virginia-populatie,
èn afhankelijk van de leeftijd (ontwikkelingseffect).

De uit het UV-rijkste achtergrondgebied afkomstige Georgia-populatie reageerde in
het eerste jaar heel gevoelig op verhoogd UV. In het tweede jaar bleef de gevoeligheid,
maar de planten in het lage UV-niveau reageerden gevoeliger dan die in het hoge UV-
niveau. In het derde jaar was alleen nog in het hoge UV-niveau een lichte groeireductie
meetbaar. De populatie afkomstig uit Maryland daarentegen werd in het eerste jaar
door hoge UV-expositie licht in groei gestimuleerd, in het tweede jaar door dezelfde ex-
tra dosis UV straling in de groei geremd en in het derde jaar bij zowel bij lage als bij ho-
ge UV-expositie geremd.

Het is duidelijk dat op grond van deze gegevens geen voorspellingen mogelijk zijn
met betrekking tot kwantificering van de groeiverandering van planten in het algemeen.

9.4.3 Beïnvloeding van UV-gevoeligheid door andere milieufactoren

Toename van CO2

Gelijktijdige blootstelling van planten aan verhoogd CO2 en UV straling kan de
groeistimulatie door CO2 verminderen of zelfs geheel teniet doen. In principe vermindert
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een verhoging van het CO2-aanbod het effect van UV straling op planten (Ste93b,
Ter90).

Nutriënten

Gebrek aan fosfaat of aan fosfaat en stikstof maken negatieve effecten van UV stra-
ling ongedaan (Ern93). Dit kan berusten op stimulatie van het secundair metabolisme bij
een gebrek aan deze nutriënten (Mur85). Eutrofiëring van ecosystemen door hoge am-
moniumdepositie heeft een nadelig effect. Ammonium versterkt de UV-gevoeligheid
van planten, omdat het de synthese van flavonoïden en fenolen remt.

Water

Een slechte watervoorziening bij gelijktijdige verhoging van de blootstelling aan UV stra-
ling stimuleert de flavonoïd- en fenolsynthese (Mur86) en verhoogt veelal de cuticulaire
wasproduktie. Hierdoor wordt uiteindelijk de penetratie van de UV stralen tot de chloro-
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Figuur 9.3  Dosis-responsrelatie van de pollenkieming van de grote klaproos (Papaver rhoeas cv. Shirley Single) na 3 uur blootstelling
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fylhoudende bladcellen belemmerd. Bij verdrogingsgevoelige soorten treedt dit reactie-
patroon niet op. Het is te verwachten dat in deze soorten waterstress en UV-stress een
additief effect hebben.

9.5 Effecten op populatieniveau

9.5.1 Agro-ecosystemen

Akker-ecosystemen

Bij de teelt van gewassen in de landbouw wordt maximalisatie van de opbrengst nage-
streefd, waarbij, conform de wetten van de thermodynamica, de verhoogde opbrengst
alleen door verlies van andere energievragende metabolieten, meestal afweerstoffen te-
gen plagen en ziekten, gerealiseerd wordt. Dit verklaart de gevoeligheid van vele ge-
wassen voor plagen en ziekten en de noodzaak voor het gebruik van bestrijdingsmidde-
len. De grote variatie in UV-gevoeligheid bij landbouwgewassen is het resultaat van on-
bewuste co-selectie.

Als voorbeeld moge rijst (Oryza sativa) dienen, waarvan een grote hoeveelheid
cultivars onderzocht is op UV-B gevoeligheid (Ter91). Zowel groeiremming, groeistimu-
latie als geen effect zijn waargenomen (figuur 9.4). Het zojuist genoemde principe van
selectie wordt door deze gegevens bevestigd. Cultivars afkomstig uit het gebergte (600
- 2700 m, Nepal) en van de subtropische kust (6°-15° NB, Sri Lanka, Vietnam) zijn zeer
tolerant; de op hoge opbrengst geteelde cultivars van het International Rice Research
Institute (IRRI) op de Filippijnen zijn het gevoeligst (figuur 9.4).
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Tabel 9.1  Groeireduktie van Pinus taeda gedurende de eerste drie levensjaren ten gevolge van verhoging van de natuur-

lijke UV straling (8,4 kJ·m-2·d-1) met 3,1 en 5,4 kJ·m-2·d-1, 6 uur per dag. Reductie in groei ten opzichte van de controle

is aangeduid met * voor P < 0.1 en ** voor P < 0.05 (naar Sul92b, samengevat).

natuurlijke UV stra-

ling op de oorspron-

kelijke groeiplaats

(kJ·m-2·d-1)

populatie leeftijd van de planten (jaar)

1 2 3

additioneel UV
(kJ·m-2·d-1) 3,1 5,4 3,1 5,4 3,1 5,4

8,4 Maryland proefsta-

tion

- - - ** ** **

8,6 Virginia - ** - ** * **

9 North Carolina - - - - - **

9,6 Georgia * ** ** * - *



Men mag aannemen dat er een grote genetische variatie in het erfelijk materiaal
van alle belangrijke gewassen aanwezig is, zodat voor alle landbouwgewassen UV-re-
sistente cultivars geteeld kunnen worden en dus verhoging van de UV straling geen be-
lemmerende factor voor de inheemse voedselproduktie hoeft te zijn.

Voor nieuw te telen UV-resistente cultivars kan de selectiesnelheid beperkend zijn,
omdat nog niet bekend is welke fysiologische of morfologische factoren verantwoorde-
lijk zijn voor de resistentie. Uit het onderzoek aan de rijstcultivars blijkt dat noch de ver-
hoogde synthese van flavonoïden, noch veranderingen in de specifieke  bladoppervlakte
geschikte kenmerken zijn voor de beoordeling van de gevoeligheid voor UV straling.

Grasland-ecosystemen

Bij grassen uit cultuurgrasland is bijzonder weinig onderzoek verricht. In tegenstelling tot
kruiden in een grasland, lijkt voor de grassen een verandering in de binding van fenyl-
propanen in de celwand door UV straling geen consequenties te hebben, omdat de
strekkingsgroei in de door de bladschede beschermde basale zone plaatsvindt. Of de
mogelijk veranderende chemische structuur van celwanden onder verhoogd UV het
verteringsproces in dieren negatief beïnvloedt, kan op grond van de uitgevoerde experi-
menten niet beoordeeld worden, maar het lijkt, gezien de grote variatie in endo- en exo-
hydrolasen van bacteriën, niet erg waarschijnlijk.

9.5.2 Natuurlijke en half-natuurlijke ecosystemen

Bos-ecosystemen

Zoals in de inleiding van dit hoofdstuk is opgemerkt, speelt bij organismen in natuurlijke
en half-natuurlijke ecosystemen de kans op blootstelling een belangrijke rol bij de bepa-
ling van de effecten van verhoogde UV straling. De meest UV-gevoelige soorten zijn in
ecosystemen te verwachten die nauwelijks of nooit aan veel UV straling blootgesteld
worden. Hiertoe behoren grassen, kruiden en mossen uit loof- en naaldbossen, die òf
hun levenscyclus voltooien gedurende de bladloze periode van het voorjaar wanneer er
nauwelijks UV straling aanwezig is, òf die onder de bescherming van het bladerdak van
de bomen groeien.

Kiemplanten van alle boomsoorten groeien primair onder de bescherming van de
volwassen bomen, zodat negatieve reacties door blootstelling aan UV niet te verwach-
ten zijn (Ern93). Hoe volwassen bomen op een verhoogde UV-flux reageren is minder
goed voorspelbaar. Het is voorstelbaar dat het overleven van deze soorten in het Mid-
dellandse Zeegebied tijdens de laatste ijstijd geleid heeft tot in het genoom opgenomen
UV-resistentie. Deze resistentie zou slechts bij volwassen en dus aan UV blootgestelde
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exemplaren tot expressie kunnen komen (differentiële gen-activiteit). Daar staat tegen-
over, dat sommige boomsoorten in postglaciale tijd hun optimum al gepasseerd zijn.
Hierdoor is in deze soorten het genetisch potentieel sterk verminderd en daarmee ook
de mogelijkheid voor aanpassing aan veranderende milieuomstandigheden. Dit geldt ook
voor klonaal geteelde soorten zoals de populier en de iep. Evenals bij kruiden en gras-
sen, moet ook bij bomen rekening gehouden worden met individuele genetische variabili-
teit in de UV-gevoeligheid, zoals blijkt uit het voorkomen van UV-tolerante en -gevoeli-
ge kiemplanten van de esdoorn (Bog82). Zonder kennis van de herkomst kunnen alge-
mene uitspraken over gevoeligheid niet gedaan worden.

Beschadiging van boomkronen door andere milieufactoren, o.a. SO2, NH4, NOx en
O3, heeft tot gevolg dat meer UV straling tot de kruiden- en graslaag van bossen kan
doordringen. Hierdoor kan in bossen met een beschadigd kroondak het gevaar voor
UV-schade aan planten- en diersoorten in die laag toenemen.

Door de openheid van naaldbossen wordt de ondergroei aan meer UV straling
blootgesteld dan in loofbossen. Primair is de ondergroei in naaldbos (blauwe bosbes,
vossebes en heide) van hoogmontaan tot subalpiene afkomst, zodat een zekere UV-re-
sistentie te verwachten is. Populaties van deze soorten afkomstig uit loofbossen zullen
waarschijnlijk deze resistentie niet hebben (Kos81).
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Figuur 9.4  Procentuele verandering in droge stof van diverse cultivars van rijstplanten blootgesteld aan extra UV (15,7 kJ·m-2 geduren-

de 8 uur per dag) ten opzichte van controle (Ter91). Achter elke cultivar is het land van herkomst aangegeven. De met IRRI aangegeven

cultivars zijn ontwikkeld door het International Rice Research Institute op de Filippijnen.
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Het valt te verwachten dat alle dieren van de bodemfauna gevoelig zijn voor UV
straling, omdat zij nooit blootstelling aan UV hebben ondergaan. Van bovengrondse or-
ganismen - grote zoogdieren en vogels buiten beschouwing gelaten - kan alleen bij her-
bivoren van het kroondak blootstelling aan UV straling verwacht worden, bijvoorbeeld
bij larvale stadia van vlinders, kevers en hymenopteren. Hun vraatpatronen worden ech-
ter veelal door nachtactiviteit of door luchtvochtigheid bepaald. Misschien ligt alleen
voor zuigende insekten zoals bladluizen blootstelling aan UV straling het meest voor de
hand, omdat deze ook overdag en aan de bovenzijde van bladeren actief zijn. Op dit ge-
bied is geen onderzoek gepubliceerd.

Open half-natuurlijke (kalk- en blauwgraslanden) en natuurlijke ecosystemen

Er is vrijwel geen kennis over de reacties op blootstelling aan UV straling van soorten
uit open ecosystemen. De gevoeligheid voor UV straling  van plantensoorten in veel
open ecosystemen met een goed gedocumenteerde populatiedifferentiatie ten aanzien
van abiotische factoren kan niet beoordeeld worden door een willekeurig, niet nader
omschreven populatie bloot te stellen. Daarom hebben competitie-experimenten waarin
plantensoorten afkomstig uit verschillende ecosystemen worden blootgesteld aan UV
straling alleen dan waarde, wanneer men populaties met dezelfde oecologische achter-
grond vergelijkt. Dit is echter nauwelijks gebeurd.

In een vergelijking van populaties van blaassilene (Silene vulgaris, een meerjarig
kruid op (half)natuurlijke graslanden) afkomstig uit kustgebieden, uit het binnenland en
uit het hooggebergte, is gebleken dat alle populaties dezelfde resistentie tegen UV stra-
ling  hebben. Experimenten met blootstelling aan UV straling van plantensoorten uit
open ecosystemen hebben duidelijk gemaakt dat in kust-ecosystemen (duinen, kwel-
ders) en savanne-ecosystemen grassen relatief ongevoelig zijn (Ern93, Sta90). Meerja-
rige kruiden reageren òf eveneens ongevoelig (duinpopulaties van Verbascum thapsus
en Plantago lanceolata; Pai92) òf gevoelig, zoals de zeeaster (Sta90). Het is nog te
vroeg om uit deze gegevens algemene conclusies af te leiden en voorspellingen te doen.

Daarnaast kunnen ook andere factoren een invloed kunnen hebben op de samen-
stelling van ecosystemen. Zo kan bij een verhoging van het CO2-gehalte door verschui-
vingen van competitie-verhoudingen de soortsamenstelling van ecosystemen veranderen
en kan de biodiversiteit verlaagd worden.

9.6 Conclusies en aanbevelingen

UV-gevoelige cultivars en soorten van planten laten bij blootstelling aan een zodanig
verhoogd UV niveau als bij een vermindering met 20% van de ozonlaag verwacht
wordt, een vermindering van de groei zien. Bij een verhoging van het UV niveau over-
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eenkomend met 10% vermindering van de ozonlaag zijn nauwelijks of geen effecten te
meten. Andere milieufactoren, zoals de hoeveelheid fotosynthetisch actieve straling en
de water- en nutriëntenvoorziening, kunnen de negatieve UV-effecten afzwakken of
versterken.

De tot nu toe vergaarde kennis over de effecten van UV straling op soorten, popu-
laties en ecosystemen op het vaste land is te gering om een voorspelling van de effecten
van een verhoging van de UV straling te kunnen doen, laat staan deze effecten te
kwantificeren. Op grond van algemene ecologische wetmatigheden, de aanwezige ge-
netische variatie van UV-gevoeligheid op soortsniveau (populaties, cultivars, rassen), de
onzekerheid over de evolutiesnelheid van UV-resistentie en de verscheidenheid van
blootstelling van soorten in ecosystemen en tussen ecosystemen is te verwachten dat
een snelle stijging van de blootstelling aan UV straling negatieve gevolgen op compo-
nenten van ecosystemen of op hele ecosystemen kan hebben. Dit kan vooral het geval
zijn wanneer andere milieufactoren de blootstelling aan UV verhogen of de synthese
van beschermende stoffen belemmeren. Dit is ook van toepassing op ecosystemen die
uit dominante soorten bestaan waarvan door menselijk ingrijpen de genetische variatie is
gereduceerd (landbouwgewassen).

Teneinde meer inzicht te krijgen in de invloed van UV straling op met name Neder-
landse ecosystemen, zouden veldexperimenten moeten worden uitgevoerd om:

de gevoeligheid van Nederlandse cultuurgewassen over een hele groeiperiode vast
te stellen
de gevoeligheid van soorten in (half)natuurlijke open ecosystemen te meten en de
potentiële verschuivingen van de soortensamenstelling na te gaan
in langlopend onderzoek aan meerjarige grassen en kruiden, struiken en bomen po-
tentieel accumulerende effecten van UV straling te meten
de betekenis van veranderingen in de chemische samenstelling (fenolzuren, flavo-
noïden) van bladmateriaal voor herbivoren vast te stellen
de gevoeligheid van de verschillende levensstadia van blad- en bloemetende insec-
ten te analyseren.
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10 Hoofdstuk

Preventieve maatregelen

Zonlicht is een essentiële factor voor het leven op aarde. De vorming van organisch
materiaal door planten met behulp van fotosynthese staat aan de basis van vrijwel alle
voedselketens. Ook voor de mens is zonlicht van belang. De belangrijkste manier waar-
op de mens informatie uit zijn omgeving opneemt is door middel van het gezichtsvermo-
gen. Het zien begint met fotochemische processen in de retina. Zonlicht is ook van be-
lang voor de lichamelijke gezondheid. De vorming van vitamine D3 vindt plaats onder in-
vloed van de UV component uit zonlicht. Daarnaast wordt vaak ook het welbevinden
bevorderd door blootstelling aan zonlicht en zonnewarmte. Een gebruinde huid is in vele
westerse landen nog steeds een ideaalbeeld.

Wat men zich bij het zonnebaden niet altijd realiseert, is dat blootstelling aan zonlicht
ook risico's met zich mee brengt, voornamelijk door de UV straling die de huid en de
ogen bereikt. In de voorgaande hoofdstukken heeft de commissie uitgebreid beschreven
dat huidkanker, huidveroudering, oogafwijkingen en onderdrukking van het afweersys-
teem op kunnen treden. Het is duidelijk dat zeker een overmatige blootstelling aan UV
straling voorkomen dient te worden teneinde het risico van het optreden of het versnel-
len van het ontstaan van deze afwijkingen zo klein mogelijk te houden. De toename van
de UV instraling die voor de komende decennia wordt verwacht en die op sommige
plaatsen reeds meetbaar is, zal, indien de overige omstandigheden en vooral ook het ge-
drag ongewijzigd blijven, leiden tot het frequenter optreden van bovengenoemde
afwijkingen.

Ook plantaardige en dierlijke organismen kunnen beïnvloed worden door de toena-
me in UV instraling. Zij hebben zich in de loop van de evolutie aangepast aan een
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bepaald niveau van UV straling en het is de vraag of zij zich snel genoeg kunnen aan-
passen aan de veranderingen die daarin optreden. Indien dit niet het geval is kan dit, zo-
als in de voorgaande hoofdstukken is beschreven, allerlei ingrijpende consequenties heb-
ben en zelfs bijdragen aan verandering van het wereldklimaat. Er is daarom alle reden
om te streven naar het ongedaan maken van de toename van de UV instraling.

Zowel wat betreft de effecten van de toename in UV instraling op de mens als die
op (componenten) uit ecosystemen is er sprake van een toegevoegd risico. Zoals in pa-
ragraaf 1.2 beschreven is een van de onderdelen van het milieubeleid van de overheid
het beperken van het toegevoegde risico. Zij maakt hierbij gebruik van brongerichte en
effectgerichte maatregelen. De commissie geeft in dit hoofdstuk hiervoor een aantal
aanbevelingen.

10.1 Maatregelen aan de bron

Brongerichte maatregelen kunnen in het geval van UV bestraling slechts bestaan uit het
terugdringen van de toename van de UV instraling die optreedt ten gevolge van de ver-
mindering van de dikte van de ozonlaag. De enige wijze waarop dit bewerkstelligd kan
worden is stopzetting van de emissie van stoffen die de ozonlaag aantasten. 

10.2 Beperking van de blootstelling

Beperking van de blootstelling is voor natuurlijke ecosystemen practisch onmogelijk,
maar voor de mens kan het op vele manieren. Het opleggen van maatregelen om de
blootstelling aan zonlicht te verminderen is in een democratische samenleving niet aan
de orde. De overheid kan wel zorg dragen voor een adequate voorlichting.

10.2.1 Bescherming van de huid tegen zonlicht

Uit het oogpunt van het verminderen van risico's zou het het beste zijn als men zonneba-
den geheel zou vermijden. De waardering ervoor is echter zo groot dat het toch op gro-
te schaal plaatsvindt. Uitgaande van die realiteit is voorlichting nodig over de risico's en
hoe deze te verminderen. Een dergelijke voorlichting zou gericht moeten zijn op mati-
ging, althans op het vermijden van zonnebrand, vooral bij kinderen. Het gebruik van zon-
nebanken en andere kunstmatige bronnen van UV straling dient eveneens bij deze voor-
lichting betrokken te worden. De Gezondheidsraad heeft in een eerder advies al aan-
dacht geschonken aan de effecten voor de gezondheid van het gebruik van deze hulp-
middelen (GR86). Ook de niet-opzettelijke blootstellingen aan zonlicht in het dagelijkse
leven dragen in belangrijke mate aan het risico bij, zodat ook daaraan in de voorlichting
aandacht moet worden gegeven. 
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Bescherming van de huid tegen zonlicht is een belangrijke methode om primaire en mo-
gelijk ook secundaire preventie toe te passen. Bij een primaire preventie, zoals voorlich-
ting, zal het eerst een effect worden gevonden in verandering van de houding en het ge-
drag van de bevolking. Bij voorlichtingscampagnes is vooral aandacht gegeven aan
voorkomen van verbranding door zonlicht en aan het gebruik van zonnebrandcrèmes. In
Australië heeft dergelijke voorlichting een verandering in het gedrag van de bevolking
bewerkstelligd. Pas later zal dit een effect kunnen hebben op de incidentie van huidtu-
moren of oogafwijkingen, maar bij melanoomvorming zijn er nu al aanwijzingen dat ge-
richte onderwijs- en voorlichtingscampagnes effect hebben (Gir91, McK92b).

Vermijding

Het vermijden van zonlicht is vooral effectief in de zomermaanden tussen 11.00 en
15.00 uur. Zonnebaden in deze periodes dient dan ook sterk te worden afgeraden.

Zonnebrandcrème

Het gebruik van zonnebrandcrèmes is aanvankelijk beschouwd als een goed middel om
de vorming van carcinomen te voorkomen. Recent zijn er echter aanwijzingen dat zon-
nebrandcrèmes wel een goede bescherming geven tegen de door UV straling veroor-
zaakte erytheemvorming, maar dat het nog onduidelijk is in hoeverre zij ook lange-ter-
mijneffecten als veroudering van de huid en het ontstaan van huidkanker kunnen voor-
komen. De beschermingsfactor van de zonnebrandcrème, die bepaald wordt aan de
hand van erytheemvorming, heeft waarschijnlijk een andere, lagere, waarde voor effec-
ten zoals DNA-schade, immuunsuppressie en veroudering van de huid (Pra91, Pra93,
Wol93b).

De commissie concludeert dat het ongewenst is om zonnebrandcrèmes te gebruiken
om langer in de zon te kunnen blijven dan zonder deze beschermingsmiddelen. Daar-
naast wijst zij erop dat, wanneer men zonnebrandcrème incidenteel niet toepast, dit een
aanzienlijke verhoging geeft van de kans op nadelige effecten, omdat bij gebruik van
zonnebrandcrème de opbouw van de belangrijkste natuurlijke bescherming tegen UV
straling, verdikking van de huid, veel minder is. Verder is het voor het tegengaan van
andere effecten dan zonnebrand van belang dat alle blootgestelde huidgedeelten, ook die
welke niet snel verbranden, zoals de huid van het hoofd en de handen, van zonnebrand-
crème worden voorzien.
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Pigment

Natuurlijk pigment geeft een goede bescherming tegen erytheemvorming en tegen car-
cinogenese. Dit geldt vooral het pigment dat van nature aanwezig is in de donkere huid.
Het pigment dat onder invloed van UV straling gevormd wordt heeft weliswaar ook eni-
ge beschermende werking, maar bij de opwekking ervan wordt eerst schade aangericht.
Geen van beide pigmenten zou echter tegen immuunsuppressie beschermen (Ver91).

Kleding

De huid kan ook tegen zonlicht beschermd worden door het dragen van kleding. Daarbij
dient men er zich bewust van te zijn dat bepaalde soorten kleding betere bescherming
bieden dan andere. In Australië kent men daarom aan bepaalde kleding een zonbe-
schermingsfactor toe (Jev90). Het dragen van een hoed met een brede rand is bijzonder
effectief in het verminderen van de UV dosis op de huid van het hoofd en de hals en op
de ogen, gebieden waar lange-termijn risico's het grootst zijn.

10.2.2 Bescherming van de ogen

Door UV straling veroorzaakte traumatische oogaandoeningen zoals lasogen en
sneeuwblindheid, beide acute ontstekingen van het hoornvliesepitheel, zijn te voorkomen
door afdoende beschermende maatregelen te nemen. Voor lassers bestaan deze uit het
dragen van adequate beschermende voorzieningen, waaronder een lasbril. Bij winter-
sportactiviteiten is het dragen van een goede, geen UV straling doorlatende, sneeuwbril
aan te bevelen. Bij deze laatste dient er op te worden gelet dat ook aan de onder- en zij-
kanten een goede afscherming aanwezig is: een groot deel van de UV belasting in
sneeuwgebieden is het gevolg van gereflecteerde UV straling (verse sneeuw reflecteert
meer dan 80% van de opvallende straling) (Sli86).

In hoofdstuk 7 heeft de commissie aangegeven dat UV straling mogelijk een effect
heeft op het ontstaan of de ontwikkeling van schorscataract en posterieur subcapsulair
cataract. Ook voor het verminderen van de invloed van UV straling op deze of andere
chronische oogafwijkingen is het aan te bevelen de ogen zo veel mogelijk af te scher-
men tegen UV straling. De hoeveelheid directe straling kan al aanzienljk verminderd
worden door het dragen van een hoofddeksel met een rand of klep aan de voorzijde.
Een zonnebril kan ook effectief zijn, mits de glazen geen UV straling doorlaten. Wan-
neer dit wel het geval is kan het dragen van zo'n bril averechts werken. Doordat de
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hoeveelheid zichtbaar licht wordt verminderd, zal de pupil zich verwijden en kan er juist
meer UV straling op de lens vallen (Kui91, Sil86). Zelfs een zonnebril die UV straling
volledig blokkeert kan er echter niet voor zorgen dat de lens voor alle straling afge-
schermd wordt. Ten gevolge van reflectie kan ook vanaf de zij- en onderkant een aan-
zienlijke hoeveelheid UV straling het oog bereiken (Jav91, Sli80). Dit is vooral het geval
bij verblijf op of in de nabijheid van reflecterende oppervlakken als water en licht zand
(Sli86). In dergelijke gevallen is een bril aan te bevelen die, net als een goede sneeuw-
bril, ook aan de onder- en zijkanten bescherming biedt. De effecten van een hoofddek-
sel en een zonnebril zijn additief. Indien beide worden gedragen kan een reductie van de
UV blootstelling van zo'n 90% bewerkstelligd worden (Jav91).

10.2.3 Slotopmerking

De commissie verwacht, gezien de ervaringen in Australië, dat het met een goede voor-
lichting mogelijk is om een verandering in het gedrag van de bevolking te bewerkstelli-
gen. Daarmee zouden de effecten van een toename van de hoeveelheid UV straling als
gevolg van de vermindering van de ozonlaag op de mens meer dan gecompenseerd kun-
nen worden. 

Den Haag, 2 juni 1994,
voor de commissie

dr E van Rongen, prof dr JC van der Leun
secretaris voorzitter
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Afkortingenlijst 

a
experimenteertijd (muis) of leeftijd (mens)
AIDS
acquired immunodeficiency syndroom
ALM
acrolentigineus melanoom
A(λ)
actiespectrum 

BCC
basaalcelcarcinoom 
Br2

–

bromide-radicaal
c
lichtsnelheid in vacuüm
C
koolstof
Ca++

calcium-ion
CBS
Centraal Bureau voor de Statistiek
CC
cytosine dimeer
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CFK
chloorfluor koolwaterstof
CI
cumulatieve (tumor) incidentie
CIE
Commission International de l'Éclairage
CO2 
kooldioxide
CO3

–

carbonaatradicaal
COS
carbonylsulfide
Cu
koper
DMS
dimethylsulfide
DNA
desoxyribonucleinezuur
DOC
dissolved organic carbon
f
frequentie
FAMMM
familiar atypical multiple mole melanoma 
Fe
ijzer
H
dosis
H(λ)
dosis bij golflengte λ
Heff

spectraal gewogen dosis, effectieve UV dosis
HSCUP-h

effectieve dosis gewogen volgens het SCUP-h actiespectrum
HIV
human immunodeficiency-virus
H2O2

waterstofperoxide
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I
tumorincidentie
IFN-γ
interferon-γ
IRRI
International Rice Research Institute
λ
golflengte
LMM
lentigo maligna melanoom
M. Bowen
Morbus Bowen
Mn
mangaan
mRNA
boodschapper (messenger) ribonucleinezuur
MSC
melanocytic skin cancer
NH4

ammoniak
NK-cel
natural killercel
NM
nodulair melanoom
NMSC
non-melanocytic skin cancer
NOx

stikstofoxiden
N-ras
een proto-oncogen
O2

–

superoxide radicaal
O3

ozon
OH•
hydroxylradicaal
p53
een tumorsuppressor-gen
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PAK
polycyclische aromatische koolwaterstof
PALGA
pathologisch-anatomisch landelijk geautomatiseerde archief
RB-meter
Robertson-Berger meter
RNA
ribonucleinezuur
RR
relatief risico
SCC
plaveiselcelcarcinoom (squamous cell carcinoma)
SCUP
skin cancer Utrecht Philadelphia actiespectrum
SCUP-m
SCUP actiespectrum gemeten voor de muis
SCUP-h
SCUP actiespectrum gecorrigeerd voor de mens
(s)MED
(standaard) minimale erytheemdosis
SO2

zwaveldioxide
SPF
sun protection factor
SSM
superficieel spreidend melanoom (superficial spreading melanoma)
Th1 cel
T-helper-1 cel
TNF-α
tumor-necrosefactor α
TT
thymine-dimeer
UV
ultraviolet
UV-A
ultraviolette straling 315-400 nm
UV-B
ultraviolette straling 280-315 nm
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UV-C
ultraviolette straling 100-280 nm
XP
Xeroderma pigmentosum
VF
versterkingsfactor: procentuele toename in de tumorincidentie per procent afname
in ozon
VFb

biologische versterkingsfactor
VFo

optische versterkingsfactor

Eenheden
d dag
h uur
Hz Hertz
J Joule
l liter
m meter
M molair
s seconde
W Watt
DU Dobson unit

Voorvoegsels:
P Peta: 1015

G Giga: 109

M Mega: 106

k kilo: 103

c centi: 10-2

m milli: 10-3

µ micro: 10-6

n nano: 10-9
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ABijlage

De adviesaanvraag

In een brief van 19 mei 1992 (kenmerk DGM/SVS/14592003) verzocht de Minister van
Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer de Gezondheidsraad advies uit
te brengen over de risico's voor de mens en voor ecosystemen die het gevolg zijn van
blootstelling aan ultraviolette straling. De adviesaanvraag luidt als volgt.

De aantasting van de ozonlaag baart wereldwijd grote zorgen. Acties ter beperking van onder andere de

CFK-productie (Montreal-Protocol) geven expressie aan deze zorgen. De nieuwste wetenschappelijke in-

zichten geven aan dat er sprake is van een duidelijke relatie tussen de aantasting van de stratosferische

ozonlaag en een toename van ultraviolette (UV) straling in de hogere atmosfeer. Een toename van met name

UV(B) straling op het leefnivo kan leiden tot hogere blootstelling en aldus tot een toename van gezond-

heidsschade veroorzaakt door UV straling. Recente berichten over mogelijk significante veranderingen in de

stratosferische ozonlaag op het  Noordelijk Halfrond, en de mogelijk daarmee samenhangende gezondheids-

risico's, hebben gezorgd voor een toegenomen onrust onder de Nederlandse bevolking.

In een voorgaand advies van de Gezondheidsraad (1986) is uiteengezet welke gezondheidseffecten bij

de mens kunnen optreden als gevolg van blootstelling aan UV straling. Voorts werd in dat advies ingegaan

op de mogelijkheden om de ongewenste negatieve effecten van blootstelling aan niet-natuurlijke bronnen

van UV straling (bijvoorbeeld "zonnebanken") te reguleren. Sindsdien heeft op wereldschaal onderzoek

plaatsgevonden naar de relatie tussen blootstelling aan UV straling en het optreden van negatieve gezond-

heidseffecten, zoals bijvoorbeeld de incidentie van huidkanker.

Onlangs is onder auspicieën van het UNEP een rapport over milieueffecten door aantasting van de  

ozonlaag verschenen, waarin nieuwe gegevens over negatieve effecten op mens, goederen en ecosystemen

worden beschreven (Environmental Effects of Ozone Depletion: 1991 Update, november 1991).
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Ook het RIVM heeft in 1991 een rapport uitgebracht waarin getracht werd de negatieve gezondheids-

effecten op de mens ten gevolge van blootstelling aan UV straling te kwantificeren in een door menselijk

handelen veroorzaakt toegevoegd risico (rapport nr. 249104002, Blootstelling aan ultraviolette straling, Sla-

per en Eggink, oktober 1991). Hoewel behept met onzekerheden maakt deze poging tot het kwantificeren

van het risico van toenemende blootstelling aan UV straling duidelijk dat, op basis van  vergelijking met an-

dere milieurisico's, deze mogelijke toename van UV straling in het buitenmilieu, en de daarmee samenhan-

gende negatieve effecten op het milieu, beleidsmatig grote prioriteit verdient. Deze prioriteitsstelling geeft

aanleiding tot vragen inzake de kwantificering van effecten die het gevolg zijn van blootstelling aan UV stra-

ling. Ik stel het derhalve op prijs om, onder andere naar aanleiding van de resultaten van bovengenoemde

rapporten, het advies van de Gezondheidsraad te verkrijgen over een vijftal hieronder te noemen

onderwerpen.

1 Zijn er sedert het advies van 1986 nieuwe wetenschappelijke ontwikkelingen te melden die een duide-

lijker verband leggen tussen blootstelling aan UV straling en effecten op het menselijk immuunsys-

teem? Zijn deze effecten zoals bijvoorbeeld immuuunsuppressie en de daarmee samenhangende toena-

me van bijvoorbeeld infecties, indien aantoonbaar, te vertalen naar dosis-effect relaties met als indica-

tor ziekte en/of sterfte? Welke getalsfactor  kan men hanteren voor sterftekans en/of incidentie van

ziekte als dergelijke dosis-effect relaties te kwantificeren zijn?

2 Er zijn vele modelberekeningen bekend die een verband leggen tussen een procentuele aantasting van de

ozonlaag en een zekere toename van de UV straling op leefnivo met als gevolg een toename van niet-

melanome huidkankerincidentie. Bestaan er nieuwe inzichten ten aanzien van de hoogte van de risi-

cofactor die een relatie legt tussen deze kankerincidentie en blootstelling aan UV straling? Eenzelfde

vraag kan gesteld worden ten aanzien van de kwantitatieve relatie tussen sterfte aan huidkanker en in-

cidentie van kanker ten gevolge van blootstelling aan UV straling.

3 Tot voor kort was het niet duidelijk of melanomen ook (partieel) door UV straling veroorzaakt danwel

in hun ontwikkeling door UV straling gestimuleerd worden. Bestaat er momenteel, als gevolg van re-

cente wetenschappelijke onderzoeksresultaten, meer zekerheid over de relatie UV straling en de inci-

dentie van melanomen, met name over de mogelijke rol van UV straling als co-factor? Zijn dergelijke

relaties al te kwantificeren? Zijn er nieuwe ontwikkelingen te melden die van belang zijn voor de bepa-

ling van de sterftekans na het optreden van melanomen?

4 Zijn er voldoende aanwijzingen beschikbaar gekomen die duidelijk maken dat meer oogaandoeningen

dan voorheen werd aangenomen in relatie kunnen worden gebracht met blootstelling aan UV straling?

Is het mogelijk om op basis van nieuwe en bestaande kennis inzake geïnduceerde oogaandoeningen ten

gevolge van blootstelling aan UV straling te komen tot zogeheten risicogetallen?

5 In het verleden is onderzoek, dat betrekking had op effecten van UV straling, voornamelijk gericht ge-

weest op humane effecten. Steeds vaker worden vragen gesteld over mogelijke negatieve effecten van

UV straling op ecosystemen. Is de huidige wetenschappelijke kennis al zodanig ontwikkeld dat moge-

lijke negatieve effecten van UV straling op ecosystemen, bijvoorbeeld aquatische ecosystemen, te

kwantificeren zijn? Biedt de systematiek op het gebied van effecten op ecosystemen zoals die in de

notitie "Omgaan met risico's" (1989) gepresenteerd is houvast bij een dergelijke kwantificering?
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wg

De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

JGM Alders
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B Bijlage

De commissie

De voorzitter van de Gezondheidsraad heeft op 17 september 1992 de commissie 'Risi-
co's UV straling' geïnstalleerd. De commissie is als volgt samengesteld:

prof dr JC van der Leun, emiritus hoogleraar dermatologie, voorzitter
Universiteit Utrecht
prof dr W Admiraal, hoogleraar aquatische ecotoxicologie
Universiteit van Amsterdam
prof dr WHO Ernst, hoogleraar plantkunde
Vrije Universiteit, Amsterdam
dr WWC Gieskes, oceanograaf
Rijksuniversiteit Groningen
dr FR de Gruijl, biofysicus
Universiteit Utrecht
dr H de Haan, limnoloog
Afdeling Waterhuishouding Provincie Friesland, Leeuwarden
dr DWG Jung, fysicus, adviseur
Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, 
Den Haag
drs RJ van Kempen,stralingsdeskundige, adviseur
Ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur, Rijswijk
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dr H van Loveren, immunotoxicoloog
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieuhygiene, Bilthoven
dr WF Passchier, fysisch-chemicus, adviseur
Gezondheidsraad, Den Haag
dr L Roza, biochemicus
TNO Voeding, Rijswijk
dr H Slaper, biofysicus, adviseur
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieuhygiene, Bilthoven
prof dr KEWP Tan, hoogleraar oogheelkunde
Vrije Universiteit, Amsterdam
prof dr BJ Vermeer, hoogleraar dermatologie
Rijksuniversiteit Leiden
prof dr GFJM Vrensen, hoogleraar ophthalmo-morfologie
Rijksuniversiteit Leiden en Interuniversitair Oogheelkundig Instituut, Amsterdam
dr JH Vosjan, microbioloog
Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee, Den Burg, Texel
prof dr ir AA van Zeeland, hoogleraar moleculaire stralingsdosimetrie en
stralingsmutagenese
Rijksuniversiteit Leiden
dr E van Rongen, radiobioloog, secretaris
Gezondheidsraad, Den Haag

Na de installatievergadering heeft de commissie haar werk voortgezet in twee werk-
groepen, de werkgroep 'Effecten op de mens' en de werkgroep 'Effecten op ecosyste-
men'. Na afronding van de werkzaamheden van deze werkgroepen heeft de commissie
nog éénmaal plenair vergaderd.

De werkgroep 'Effecten op de mens' heeft veertien maal vergaderd. Zij was als volgt
samengesteld:

prof dr JC van der Leun, voorzitter
dr H van Loveren, vice-voorzitter
dr FR de Gruijl
dr DWG Jung, adviseur
drs RJ van Kempen, adviseur
dr WF Passchier, adviseur
dr L Roza
dr H Slaper, adviseur
prof dr KEWP Tan
prof dr BJ Vermeer
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prof dr GFJM Vrensen
prof dr ir AA van Zeeland
dr E van Rongen, secretaris

De werkgroep 'Effecten op ecosystemen' heeft vier maal vergaderd. Zij was als volgt
samengesteld:

prof dr JC van der Leun, voorzitter
prof dr W Admiraal, vice-voorzitter
prof dr WHO Ernst
dr WWC Gieskes
dr H de Haan
dr DWG Jung, adviseur
drs RJ van Kempen
dr WF Passchier, adviseur
dr H Slaper, adviseur
dr JH Vosjan
dr E van Rongen, secretaris

Administratieve assistentie werd verleend door mw R Aksel-Gauri en redactionele on-
dersteuning door drs AB Leussink, beiden werkzaam op het secretariaat van de Ge-
zondheidsraad.
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C Bijlage

Verslag workshop

Inleiding

Er bestaat onduidelijkheid over de rol van ultraviolette straling in het ontstaan van één of
meerdere vormen van cataract. In de wetenschappelijke wereld zijn er twee 'stromin-
gen'. De eerste meent dat op grond van experimenteel en epidemiologisch onderzoek
geconcludeerd kan worden dat UV straling een oorzaak kan zijn van cataract. De
tweede stroming is de mening toegedaan dat het experimenteel onderzoek geen goed
model biedt voor de mens en dat de uitkomsten van het epidemiologisch onderzoek ver-
klaard kunnen worden door aan te nemen dat er andere etiologische factoren dan UV
straling werkzaam zijn.

De commissie van de Gezondheidsraad, belast met het opstellen van het voorliggen-
de advies, voelde zich niet in staat om met de haar ter beschikking staande wetenschap-
pelijk gegevens een verantwoord oordeel te geven over de (mogelijke) rol van UV stra-
ling bij het ontstaan van cataract. Op voorstel van de commissie heeft de Gezondheids-
raad op 31 januari en 1 februari 1994 een internationale workshop georganiseerd waarin
14 experts een overzicht hebben gepresenteerd van de wetenschappelijke gegevens,
hun interpretatie daarvan hebben gegeven en met de commissieleden en enkele gasten
daarover hebben gediscussieerd.
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Deelnemers

De volgende internationale experts hebben tijdens de workshop een voordracht
gehouden:

James P Dillon, Columbia University, New York, NY, Verenigde Staten
Paul Dolin, University of London, Londen, Engeland
John W Eaton, Albany Medical College, Albany, NY, Verenigde Staten
John J Harding, University of Oxford, Oxford, Engeland
Kenneth R Hightower, Oakland University, Rochester, MI, Verenigde Staten
Otto Hockwin, St Augustin, Duitsland
Jonathan C Javitt, Georgetown University Medical Center, Washington, DC, Vere-
nigde Staten
Barbara EK Klein, University of Wisconsin Medical School, Madison, WI, Verenig-
de Staten
Masami Kojima, Kanazawa Medical University, Uchinada, Ishikawa, Japan
Janice D Longstreth, Batelle Pacific Northwest Laboratories, Washington, DC,
Verenigde Staten
David H Sliney, US Army Environmental Hygiene Agency, Aberdeen, MD, Vere-
nigde Staten
Hugh R Taylor, Royal Victorian Eye and Ear Hospital, East Melbourne, Victoria,
Australië
Gijs FJM Vrensen, Interuniversitair Oogheelkundig Instituut, Amsterdam
Alfred R Wegener, Universität Bonn, Duitsland

Voorzitter van de workshop was Simon P Wolff, University College London Medical
School, Londen, Engeland. Dit verslag is mede gebaseerd op een 'Chairman's report'
van zijn hand.

Samenvatting voordrachten en discussies

Het programma van de tweedaagse workshop was zodanig opgezet dat op de eerste
dag vooral aandacht werd geschonken aan experimentele onderzoeken, zowel met ge-
kweekte lenzen als met proefdieren, waarna op de tweede dag het epidemiologisch on-
derzoek behandeld werd en er een integrale en synthetiserende discussie plaats vond.

Bij de bespreking van het experimentele onderzoek kwamen een aantal mogelijke me-
chanismen van het ontstaan van vertroebelingen in de lens (die uiteindelijk kunnen leiden
tot cataract) aan de orde. Er is nog geen duidelijk beeld op welke manier vertroebelin-
gen precies ontstaan. Er zijn stoffen in de lens aanwezig die UV straling kunnen
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absorberen, wat het begin kan zijn van een keten van reacties die leidt tot de denaturatie
van lens-eiwitten. De belangrijkste van deze chromoforen zijn tryptofaan, kynurenines
en de verbindingen die zorgen voor de vergeling van de lens in de loop van het leven.
Volgens Dillon wordt in jonge lenzen ongeveer 95% van de UV straling geabsorbeerd
door kynurenines en zo'n 5% door tryptofaan. Kynurenines zijn relatief inefficient in het
doorgeven van de energie uit UV straling. Bij het ouder worden vindt er geleidelijk een
verschuiving plaats naar absorptie door gele pigmenten. Deze zijn eveneens niet zo ef-
fectief in het doorgeven van de stralingsenergie, maar wel in het absorberen daarvan.
Dillon postuleerde dat de schade die in oude menselijke lenzen wordt aangetroffen ont-
staat uit een accumulatie van schade ten gevolge van de absorptie door kynurenines en
gele pigmenten. Een probleem bij tryptofaan, dat veel efficienter is in het doorgeven van
UV stralingsenergie, is dat deze verbinding wel in lenzen van proefdieren, maar niet in
die van de mens is aangetoond. Volgens Hightower is echter bij de mens tryptofaan wel
aantoonbaar in het lensepitheel. Hij presenteerde een model waarin UV straling veran-
deringen in de epitheelcellen induceert die vervolgens via cellulaire interacties aan die-
perliggende cellen worden doorgegeven. Dit zou één van de problemen bij de extrapola-
tie van de dierexperimentele gegevens naar de mens oplossen.

Een ander probleem is, dat dierexperimenten vrijwel uitsluitend uitgevoerd zijn met
nacht- of schemerdieren. Volgens Vrensen zouden deze vanwege verschillen in bouw
en biochemie en vanwege verschillen in levensduur een minder goed model zijn om de
invloed van UV straling te onderzoeken. Daarnaast zijn dierexperimenten qua opzet en
uitvoering (korte, hevige bestraling) niet goed vergelijkbaar met blootstelling zoals die bij
de mens plaatsvindt (bestralingen met een lage intensiteit, maar gedurende een lange
periode).

De algehele indruk was toch wel dat uit de dierexperimenten en uit het onderzoek
aan operatief verwijderde menselijke lenzen gegevens verkregen zijn  die de hypothese
dat UV straling een rol speelt bij de vorming van cataract ondersteunen. Eén van de
voorwaarden om de resultaten van epidemiologisch onderzoek te kunnen gebruiken voor
de onderbouwing van een oorzaak-gevolgrelatie is, dat er een plausibel biologisch me-
chanisme moet zijn. In het geval van UV straling en cataract lijkt aan die voorwaarde
wel voldaan te zijn.

Voorafgaande aan de bespreking van de effecten gevonden bij de mens, gaf Sliney een
overzicht van de dosimetrie van UV straling in het oog. Hij benadrukte dat directe stra-
ling voor een belangrijk deel wordt afgeschermd als gevolg van de ligging van de ogen
in de oogkassen, de aanwezigheid van de wenkbrauwen en het fronsen als reactie op
een hoge lichtintensiteit. Verstrooide en gereflecteerde UV straling levert echter een
belangrijke bijdrage aan de totale UV belasting van het oog. Dit is van groot belang bij
de interpretatie van die epidemiologische onderzoeken waarbij niet geprobeerd is de
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individuele blootstelling zo goed mogelijk te kwantificeren, maar waarbij de mate van
blootstelling aan UV straling wordt afgeleid uit de lokale omstandigheden, zoals breedte-
graad, hoogte boven zeeniveau en terreinsoort.

Taylor gaf een overzicht van het onderzoek aan de Maryland Watermen. Dit epide-
miologisch onderzoek is een van de weinige waarin men zich veel moeite heeft getroost
de individuele blootstelling te bepalen. Omdat het hier retrospectief onderzoek betreft,
blijft het een probleem dat deze bepaling deels is gebaseerd op herinnnering van de on-
derzochte personen. Het was toch mogelijk een redelijk nauwkeurig beeld te krijgen van
de individuele blootstelling, zelfs zo dat een onderscheid gemaakt kon worden in bloot-
stelling aan UV-A, UV-B, blauw licht en zichtbaar licht. Een ander en groter probleem
met dit onderzoek is dat er niet gekeken is naar cataract, d.w.z. vertroebelingen in de
lens die het gezichtsvermogen verminderen, maar naar kleine, slechts met speciale ap-
paratuur waarneembare lokale vertroebelingen. Voor vertroebelingen in de lensschors
bleek een relatie met de gecumuleerde hoeveelheid UV-B straling te bestaan en is een
zwakke dosis-respons relatie gevonden. Voor vertroebelingen op andere plaatsen in de
lens is een dergelijke relatie niet gevonden. Relaties met UV-A, en blauw of zichtbaar
licht konden in het geheel niet worden aangetoond. In een onderzoek in dezelfde regio
aan patiënten met posterieur subcapsulair cataract kon eveneens een relatie met bloot-
stelling aan UV-B straling worden vastgesteld.

Dolin gaf een samenvatting van de resultaten van de belangrijkste epidemiologische
onderzoeken waarin de blootstelling individueel is bepaald, uitgesplitst naar de locatie
van de vertroebelingen in de lens. Naast het onderzoek aan de Maryland Watermen is
in onderzoek aan de inwoners van Beaver Dam in Wisconsin (VS) eveneens een posi-
tieve relatie gevonden tussen blootstelling aan zonlicht en vertroebelingen in de lens-
schors, maar alleen bij mannen. Volgens Klein, een van de onderzoekers, was het op-
vallend in dit onderzoek dat deze vertroebelingen vooral voorkwamen in het gedeelte
van de lens dat het dichtst bij de neus ligt, terwijl Sliney had aangegeven dat er redenen
zijn om aan te nemen dat licht dat zijdelings in de lens invalt juist daar geconcentreerd
kan worden. In een onderzoek in Parma (Italië) bleek het werken buiten en het door-
brengen van vrije tijd in zonlicht eveneens gerelateerd te zijn met afwijkingen in de
lensschors.

In geen enkel onderzoek is een relatie gevonden tussen blootstelling aan zonlicht en
het optreden van vertroebelingen in de lenskern.

Het bovengenoemde onderzoek in Maryland was het enige waarin een significante
relatie is gevonden tussen blootstelling aan zonlicht (of meer specifiek, aan UV-B) en
posterieur subcapsulair cataract. Er zijn verder nog verscheidene andere onderzoeken
waarin noch de blootstelling individueel is bepaald, noch de vertroebeling of het type ca-
taract is gespecificeerd. Over het algemeen wordt de blootstelling in deze onderzoeken
gecorreleerd aan geografische omstandigheden, zoals breedtegraad en hoogte boven
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zeeniveau. In een aantal van deze onderzoeken is ook een relatie gevonden tussen een
of andere maat voor blootstelling aan zonlicht en het voorkomen van van cataract. Zo
vond Javitt dat er relatief minder cataract-operaties in het noorden van de VS waren
uitgevoerd dan in het zuiden.

Een probleem met alle epidemiologische onderzoeken is dat er vele factoren zijn die
de resultaten kunnen vertekenen en dat niet altijd adequaat voor deze factoren wordt
gecorrigeerd. Volgens Harding is vanwege deze redenen op geen enkele wijze aange-
toond dat blootstelling aan zonlicht gerelateerd is met cataract. Voor andere factoren
zoals diabetes, ondervoeding en hygiënische omstandigheden is dit wel het geval en het
is zinvoller de aandacht daar op te richten. Een belangrijk argument tegen de rol van
zonlicht (of UV straling) in het ontstaan van cataract beschouwt Harding het ontbreken
van een relatie tussen cataract en pterygium en pinguecula, twee afwijkingen van het
hoornvlies en de harde oogrok waarvoor er wel sterke aanwijzingen zijn dat zij (mede)
veroorzaakt worden door blootstelling aan zonlicht. Daarnaast vindt hij dat het experi-
menteel onderzoek te weinig aanwijzingen geeft voor een plausibel biologisch mechanis-
me voor de vorming van cataract door UV straling.

De uiteindelijke uitkomst van de workshop was dat er toch geen algehele consensus
kon worden bereikt tussen de aanhangers en tegenstanders van zonlicht (of UV stra-
ling) als oorzakelijke factor van cataract. Alleen voor posterieur subcapsulair cataract,
de enige vorm van cataract die als zodanig is onderzocht (waarbij vertroebelingen van
de lens dus gepaard gaan met vermindering van het gezichtsvermogen) was er een ze-
kere mate van toenadering. Het feit dat voor afwijkingen aan de lensschors alleen voor
relatief kleine vertroebelingen, en niet voor schorscataract per se, een zwakke relatie
gevonden is was in ieder geval voor Harding geen reden om zijn standpunt te wijzigen.
Andere deskundigen zijn echter van mening dat deze vertroebelingen in de lensschors
zich kunnen ontwikkelen tot een schorscataract en dat er dus wel degelijk reden is om
aan te nemen dat zonlicht ook op deze vorm van cataract invloed heeft. Wat daarnaast
wel waarschijnlijk is, en daar waren alle aanwezigen het over eens, is dat als er al een
invloed is van zonlicht deze waarschijnlijk ten opzichte van andere factoren, zoals die
genoemd door Harding, niet erg groot is. Zonlicht is waarschijnlijk niet de belangrijkste
factor in het ontstaan van de grote hoeveelheid cataracten die in landen op lage geogra-
fische breedte voorkomen. Een laatste punt waarover wel consensus heerste is dat er
meer onderzoek nodig is van het type zoals uitgevoerd aan de Maryland Watermen, dus
met zo nauwkeurig mogelijke bepaling van de individuele blootstelling.
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