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Samenvatting 

 

Het is in deze tijd onvermijdelijk dat mensen in de nachtdienst moeten werken, de productie 

en zorg moeten 24 uur per dag doorgaan en beschikbaar zijn. Dit terwijl het werken in de 

nachtdienst zeker niet zonder risico is. Door te werken in de nachtdienst vergroot men de 

kans op overgewicht, depressie en diabetes. Ook is het waarschijnlijk dat de kans op 

bepaalde soorten kanker groter wordt. In deze scriptie zal er gekeken worden naar de kans 

op borstkanker bij vrouwen en vooral hoe het kan dat die kans groter wordt bij vrouwen die 

in de nachtdienst werken of hebben gewerkt. Het is bekend dat hormonen van grote invloed 

zijn op het ontstaan en de groei van borstkanker. Dit zijn de geslachtshormonen zoals 

oestrogeen en progesteron maar ook het niet-geslachtshormoon melatonine lijkt sterk van 

invloed te zijn op de groei van borstkanker. Ondanks dat de geslachthormonen van vrouwen 

van grote invloed zijn op het ontstaan van borstkanker lijkt het er toch op dat borstkanker 

als gevolg van het werken in de nachtdienst meer samen hangt met de melatonine spiegels. 

Hieruit is de volgende hoofdvraag geformuleerd:  Hebben vrouwen die ‘s nachts werken 

meer kans op borstkanker en komt dat door verstoring van de melatonine spiegels? Er is 

evidentie dat het werken in de nachtdienst bij vrouwen een vergroot risico op borstkanker 

geeft. Er is vastgesteld dat de percentages melatonine van vrouwen die ‘s nachts werken 

68,6 % lager zijn dan die van vrouwen die ’s nacht slapen. Wat opvalt is dat wanneer de 

vrouwen die regelmatig in de nachtdienst werken en ‘s nachts gewoon slapen nog steeds 

41.7 % lagere melatonine concentraties hebben dan de vrouwen die ’s nachts nooit werken. 

Het is duidelijk dat het werken in de nachtdienst de melatonine concentraties tijdens het 

werken zelf verlaagt, maar ook de concentratie melatonine tijdens de nachten dat deze 

vrouwen gewoon slapen. Een onderzoek naar het verschil in melatonine suppressie tussen 

blanke en Aziatische verpleegkundigen in de verenigde staten suggereert dat Aziatische 

vrouwen minder gevoelig zijn voor de suppressie van melatonine door licht. Ook is duidelijk 

geworden dat melatonine in lage concentraties de celdeling van tumorcellen remt en in 

hogere concentraties zelfs apoptose van tumorcellen veroorzaakt. Vrouwen die in de 

nachtdienst werken hebben verlaagde melatonine concentraties wat waarschijnlijk het 

vergrote risico op borstkanker veroorzaakt. 
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Figuur 1 Percentage werkzame beroepsbevolking met nachtdiensten 2001 22 

Inleiding  

 

Het is tegenwoordig niet meer weg te denken uit de huidige maatschappij dat een grote 

hoeveelheid van de werkende bevolking ’s nachts werkt. Fabrieken moeten 24 uur per dag 

draaien, de politie en brandweer zijn paraat en de zorg moet voor veel mensen ook in de 

nacht beschikbaar zijn. In 

2001 was ongeveer 15 

procent van de werkzame 

bevolking in Nederland actief 

in de nachtdienst (zie figuur 

1) en het lijkt er op dat dit 

percentage stijgt.22 Dit 

terwijl het werken in de 

nachtdienst zeker niet 

zonder risico’s is. Door te 

werken in de nachtdienst 

vergroot men de kans op 

overgewicht, depressie en 

diabetes.  Ook is het zo dat 

de kans op bepaalde soorten 

kanker groter wordt.2,17  

In deze scriptie zal er gekeken worden naar de kans op borstkanker bij vrouwen en  

naar wat de oorzaak daarvan zou kunnen zijn.  

Het is bekend dat hormonen van grote invloed zijn op het ontstaan en de groei van 

borstkanker. Dit zijn de geslachtshormonen zoals oestrogeen en progesteron, maar ook  het 

niet-geslachtshormoon melatonine lijkt ook van invloed te zijn op de groei van borstkanker.7 

Ondanks dat de geslachthormonen van vrouwen van grote invloed zijn op het ontstaan van 

borstkanker lijkt het er toch op dat borstkanker als gevolg van het werken in de nachtdienst 

meer samenhangt met de melatonine spiegels.2,7   

Er zijn al aanwijzingen waaruit duidelijk wordt dat melatonine een belangrijke rol kan 

spelen in het tegengaan van de tumorgroei. Het gaat zelfs zover dat melatonine als 

supplement gegeven wordt bij patiënten die aan kanker lijden.23 De endogene melatonine 

afgifte in de epifyse wordt geremd door licht. Het valt te verwachten dat mensen die ‘s 

nachts werken en dus blootgesteld worden aan licht, lagere melatonine spiegels in hun 

bloed hebben. Deze verlaging in de melatonine spiegels zou ervoor kunnen zorgen dat 

tumoren makkelijker kunnen groeien. Hieruit is de volgende hoofdvraag geformuleerd. 

Hebben vrouwen die ‘s nachts werken een grotere kans op borstkanker en komt dat door 

verstoring van de melatonine spiegels? 

Als blijkt dat vrouwen die in de nachtdienst werken daadwerkelijk een grotere kans 

op borstkanker hebben, moet het duidelijk worden hoe melatonine werkt en wat er fout 
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gaat met de melatoninespiegels tijdens een nachtdienst. Het lijkt erop dat licht de grootste 

factor is die voor de melatonine suppressie zorgt, maar het gebrek aan slaap en/of de 

verstoring van het circadiane ritme zouden daarop ook van invloed kunnen zijn. Daarnaast 

zijn er studies gedaan waaruit blijkt dat er verschillen zijn tussen menselijke rassen en de 

respons van melatonine spiegels tijdens nachtdiensten.1 Tot slot zal er behandeld worden 

welke rol melatonine kan hebben in de afweer en preventie van kanker.              
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Hebben vrouwen die in de nachtdienst werken een grotere kans op 

borstkanker? 

Om de hoofdvraag van deze scriptie te beantwoorden moet men eerst bestuderen of het 

werken in de nachtdienst de kans op borstkanker vergroot. Een probleem is echter dat er 

heel veel kleine studies zijn gedaan waaruit door grote standaard deviaties moeilijk 

conclusies te trekken zijn. Ook is het moeilijk om ploegendienst werkers te matchen met 

dagwerkers, omdat er veel confounders zijn, zoals roken en gewicht, waarvoor 

gecontroleerd moet worden. 

In Denemarken is een grote studie gedaan onder 5847 vrouwen die borstkanker 

hadden. Als deelnemers voor de controle zijn 5723 vrouwen random gekozen. Van de groep 

vrouwen die borstkanker hadden waren er 434 die minimaal een halfjaar voor 20 uur per 

week in de nachtdienst werkten. Bij de random gekozen groep waren dit er 301 vrouwen die 

voor minimaal de zelfde periode in de nachtdienst hadden gewerkt. Dit geeft dus een OR 

(odds ratio) van 1,5 voor vrouwen met borstkanker die in de nachtdienst hadden gewerkt. 

De data laten zien dat de OR stijgt wanneer de lengte van de nachtdienst groter wordt.18 In 

een vergelijkbaar onderzoek is de hoeveelheid werk in de nachtdienst van 813 borstkanker 

patiënten vergeleken met 793 controles. Ook hier werd het werken in de nachtdienst 

geassocieerd met een vergrote kans op borstkanker. Hier vonden de onderzoekers een OR 

van 1,6. Ook hier werd een verband gevonden tussen de duur van het werken in de 

nachtdienst en de kans op borstkanker.8  

In 2006 zijn in een Noors onderzoek 537 vrouwelijke verpleegkundigen met 

borstkanker vergeleken met 2148 random gekozen vrouwelijke verpleegkundigen. Hier vond 

men een OR van 2.21 onder de vrouwen met borstkanker die minimaal 30 jaar werkzaam 

waren in de nachtdienst.16 In 2010 hebben de onderzoekers de zelfde data nogmaals 

bestudeerd. Er was een vermoeden dat het werken in de nachtdienst een groter risico zou 

zijn en men vond de grens van 30 jaar toch hoog. Deze keer werd gekeken naar het aantal 

nachtdiensten dat achter elkaar gewerkt werd. Wanneer vrouwen voor een periode van 5 

jaar steeds 6 op elkaar volgende nachtdiensten werkten werd er al een significant grotere 

kans gevonden op borstkanker (OR=1.8). Bij 4 op elkaar volgende nachtdiensten voor een 

periode van 6 jaar werd er nog geen significant resultaat gevonden. Deze cijfers scheppen 

dus de verwachting dat het aantal nachtdiensten dat vrouwen achter elkaar werken de kans 

op borstkanker vergroot.15 Omdat er bij deze grote datasets een kans bestaat dat dit verschil 

op toeval berust zal dit verband nog getest moeten worden in vervolgonderzoek. 

In een grote studie van E. Schernhammer is een groep van 115.022 gezonde 

verpleegkundigen voor een periode van 12 jaar gevolgd door ze te vragen om vragenlijsten 

in te laten vullen. 1352 van deze vrouwen kregen borstkanker in deze periode. Vrouwen die 

20 jaar of meer in de nachtdienst werkten (4881) hebben een kans van 1,79 hoger op 

borstkanker dan de vrouwen die nog nooit in de nachtdienst hadden gewerkt (426.119). 

Langere tijd in de nachtdienst werken lijkt bij vrouwen een risico op borstkanker te geven. 

Hier moet echter wel meegenomen worden dat er maar weinig vrouwen zijn die het 
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volhouden om 20 jaar of meer in de nachtdienst te kunnen werken. Er treedt dus een vorm 

van zelfselectie op die ook zou kunnen selecteren op een groep vrouwen met een verhoogde 

kans op borstkanker. Er hoeft hier dus niet sprake te zijn van een oorzakelijk verband. 20 

 

   



7 
 
 

Wat is Melatonine? 

 

Melatonine, N-acetyl-5-methoxytryptamine is een hormoon dat in de epifyse gemaakt wordt 

uit serotonine dat weer uit tryptofaan gesynthetiseerd word. Het is een belangrijk hormoon 

voor de regulatie van het slaap waak ritme van de mens. De afgifte van melatonine is onder 

andere gekoppeld aan licht. Als er tijdens de avond of het begin van de nacht licht op de 

retina valt wordt de afgifte van melatonine sterk geremd. Op het moment dat er geen licht 

meer op de retina valt gaat de afgifte van melatonine weer omhoog. Tijdens het einde van 

de nacht heeft licht hetzelfde remmende effect, maar zal de afgifte van melatonine niet 

meer stijgen nadat de lichtbron 

verwijderd wordt.14 De afgifte 

van melatonine heeft een 

duidelijk circadiaan ritme.  Aan 

het einde van de nacht zal de 

melatonine afgifte dalen en pas 

weer stijgen tijdens de avond. 

Als een mens tijdens de dag in 

het donker geplaatst wordt zal 

de melatonine afgifte niet 

stijgen. De beïnvloeding van 

melatonine door licht beperkt 

zich dus tot de avond en de 

nacht. Naast het feit dat 

melatonine belangrijk is voor de 

regulatie van slaap heeft het nog 

andere functies. Zo is het bekend 

dat melatonine ook een functie 

heeft als antioxidant. Hierdoor 

zou melatonine het DNA 

beschermen tegen mutaties en 

daardoor bescherming  bieden 

tegen kanker en 

neurodegeneratieve ziekten.7 

Ook zijn er aanwijzingen dat 

melatonine apoptose in 

borstkankercellen kan 

induceren.14 Een verhoging van 

de melatonine spiegels zou dus 

gunstig kunnen zijn terwijl een 

verlaging juist nadelig kan zijn.  

Daarom wordt er steeds meer 
Figuur 2 Tumor groei en melatonine afgifte onder invloed van licht tijdens 
donkerperiode3 
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Figuur 3  Weefsels in de mens met MT1 en MT2 receptoren14 

gebruik gemaakt en geëxperimenteerd met melatonine voor therapeutische doeleinden. Het 

wordt al gebruikt als hulpmiddel bij jet lag, slaap problemen en bij kanker wordt er met 

melatonine geëxperimenteerd om problemen bij mensen in die ‘s nachts werken te 

verkleinen.14 

 Melatonine kan een effect in de weefsels teweeg brengen door tenminste twee G 

eiwit gekoppelde receptoren, respectievelijk, MT1 en MT2. Deze receptoren zijn gevonden in  

tal van weefsels zoals te zien in Figuur 2.14  Het is duidelijk dat melatonine op veel plaatsen 

in het menselijk lichaam een uitwerking heeft, al is nog niet voor alle weefsels bekend wat 

de rol van melatonine daar is. 
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Wat gebeurt er met melatonine gehaltes van vrouwen die s’ nachts werken? 

 

In de westerse wereld leeft men in een 24-uurs samenleving. Vanaf het moment dat men 

ontwaakt wordt men blootgesteld aan licht. Dit is over het algemeen kunstlicht. In de 

westerse wereld is men niet meer afhankelijk van natuurlijk licht, maar kan men op elk 

moment binnen de 24 uur van een dag actief zijn dankzij kunstlicht.  Tegelijk valt op dat de 

kans op borstkanker in de westerse wereld 5 keer hoger is dan in derde wereld landen waar 

er nog veel minder gebruik gemaakt word van kunst licht.2 Doordat mensen blootgesteld 

worden aan kunstlicht zoals lampen, beeldschermen en televisies, kan men langer 

doorwerken. Deze verhoogde blootstelling aan licht zou ’s nachts ook melatonine suppressie 

tot gevolg kunnen hebben. Er is wel gesuggereerd dat de verlaging van melatonine 

concentraties oorzakelijk verbonden is met de toename in borstkanker.2 

 Melatonine spiegels worden in de regel bepaald op basis van urine monsters. 

Melatonine zelf komt eigenlijk niet voor in urine, maar het primaire metaboliet van 

melatonine 6-sulfatoxymelatonine wel.7  In een onderzoek gedaan bij verpleegkundigen die 

allemaal nog voor de menopauze waren is deze methode gebruikt. Van deze proefpersonen 

werkten er 151 alleen overdag en 172 alleen ‘s nachts.  In dit experiment zijn ‘s nachts de 

hoeveelheden  6-sulfatoxymelatonine gemeten. Dat was  voor de groep die overdag werkte 

tijdens de slaap periode en dit was voor de groep die ‘s nachts werkte tijdens de actieve 

periode.  Uit deze metingen bleek dat de hoeveelheid 6-sulfatoxymelatonine bij de vrouwen 

die ‘s nachts werkten 68,6 % lager was dan bij de vrouwen die overdag werkten. Wanneer 

beide groepen vrouwen ‘s nachts slapen blijkt de hoeveelheid 6-sulfatoxymelatonine in 

vrouwen die regelmatig in de nacht werken nog steeds 41,7 % lager te zijn dan de vrouwen 

die nooit in de nacht werken. Al deze percentages zijn significant gebleken met een P ≤ 

0.001, waarbij een tweezijdige t-toets is gebruikt.7  
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Is er een verschil in melatonine huishouding  tijdens de nachtdienst tussen 

menselijke rassen? 

 

Toen duidelijk werd dat werken in de nachtdienst een belangrijke risicofactor voor 

borstkanker bij vrouwen leek te zijn, werd er over de hele wereld onderzoek gedaan om het 

mechanisme hierachter te ontrafelen.21  Het bleek dat verlaagde melatonine concentraties 

als gevolg van licht in de avond en nacht een grotere kans op borstkanker geven.9 Echter een 

studie naar een cohort Chinese vrouwen uit de verenigde staten vond geen verband  tussen 

nachtdienst en borstkanker. Terwijl Chinese vrouwen in de verenigde staten bijna de zelfde 

kans op borstkanker hebben als blanke vrouwen.1 Het zou kunnen dat Aziatische vrouwen 

een verminderde melatonine suppressie hebben tijdens de nachtdienst en daarmee en 

minder groot risico op borstkanker lopen door het werken in de nachtdienst. 12  

 Er is een onderzoek gedaan naar het verschil in melatonine spiegels tussen   

Aziatische vrouwen en  blanke  vrouwen. Aan dit onderzoek hebben 276 verpleegkundigen 

uit Noord Amerika deelgenomen. Hiervan waren er 225  blank en 51 Aziatisch.  Bij de blanke 

vrouwen waren er 115 die uitsluitend werkzaam waren in dagdiensten en 110 werkten 

uitsluitend in de nachtdienst. 

  

 
Tabel 1 Verlaging in 6-sulfatoxymelatonine18 
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Bij de Aziatische vrouwen waren er 19 in de dagdienst actief en  32 in de nachtdienst. Alleen 

vrouwen die minimaal 20 uur per week in de nachtdienst actief waren werden toegelaten 

voor deelname in deze groep.  In dit onderzoek zijn steeds  de gemiddelde melatonine 

waarden tijdens de nacht met elkaar vergeleken. De waarden worden uitgedrukt in 

percentages dat de melatonine ’s nachts lager is dan de groep die overdag werkt. De 

onderzoekers zien hier dat bij blanke vrouwen die in de nachtdienst werken de hoeveelheid 

melatonine met 56,2 % daalt ten opzichte van de blanke vrouwen die alleen overdag 

werken.  Dit terwijl de hoeveelheid melatonine bij de Aziatische  vrouwen in de nachtdienst 

met 31.6 % daalt (zie tabel 1).18  Dit lijkt een groot verschil, maar er is bij dit experiment met 

een kleine groep Aziatische vrouwen gewerkt en een grote interindividuele variatie in 

melatonine concentraties is niet ongewoon. 

 Dit onderzoek suggereert dat in de nachtdienst werken voor Aziatische vrouwen een 

minder grote verandering in melatonine concentraties zou kunnen geven dan bij blanke 

vrouwen. Dit zou mogelijk kunnen liggen aan het feit dat de melatonine concentraties bij 

Aziatische vrouwen minder dalen tijdens het werken in de nachtdienst.  
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Hebben blinde vrouwen een kleinere kans op borstkanker? 

 

Door ’s avonds en ’s nachts blootgesteld te worden aan licht remt men dus de melatonine 

afgifte en het lijkt er op dat melatonine een rol zou kunnen spelen bij de bescherming tegen 

kanker.14 Natuurlijk wordt melatonine bij mensen die in de nachtdienst werken sterk 

geremd. Alleen treedt er bij mensen die ’s avonds achter een computer beeldscherm 

televisie of bij een lamp zitten  ook al remming van de melatonine afgifte op. Om te kijken of 

er zonder remming van licht nog minder borstkanker ontstaat kan men blinde mensen 

bestuderen. Blinden zijn wat lichtperceptie betreft in twee groepen op te delen. Er zijn 

blinde mensen die wel lichtperceptie hebben en blinden die dat niet hebben. Dit kan komen 

omdat de blindheid veroorzaakt kan worden door schade aan de ogen zelf, maar ook door 

neurologische schade. De mensen die blind zijn en geen perceptie van licht hebben, 

ondervinden ’s avonds en ’s nachts geen remming door licht op de melatonine productie en 

zouden dus hogere melatonine concentraties hebben. In 1998 was er al onderzoek gedaan 

naar de kans dat blinden kanker krijgen. In dit onderzoek is de kans op kanker bij blinden 

vergeleken met de kans op kanker bij slechtzienden en de kans op kanker bij de rest van de 

bevolking in Zweden. De groep slechtzienden dient hier als controle want deze groep kan 

wel licht registeren en dus remming ondervinden van melatonine terwijl ze niet goed zien. 

Hier zijn de beide geslachten en alle soorten kanker meegerekend. Hieruit bleek inderdaad 

dat blinden 50% minder kans op sommige soorten kanker hebben dan de rest van de 

bevolking. Bij slechtzienden werd er een veel kleiner verschil aangetroffen.9  

 

Tabel 2 NPL (geen licht perceptie) LP (Licht perceptie)10 
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 Tien jaar later is onderzoek gedaan naar borstkanker bij blinde vrouwen in Noord-

Amerika. Dit onderzoek maakte gebruik van een betere controlegroep. Bij deze groep blinde 

vrouwen is een onderscheid gemaakt naar de mate waarin de vrouwen licht konden 

registreren. Eén groep vrouwen was volledig blind en had ook geen bewuste perceptie van 

licht, terwijl de tweede groep ook volledig blind was, maar wel perceptie van licht had. Bij de 

tweede groep zou de melatonine dus wel geremd kunnen worden ondanks dat de vrouwen 

volledig blind waren wat de beeldvorming betreft. Voor de rest waren er nagenoeg geen 

verschillen tussen de groepen (zie tabel 2). In totaal was er een groep van 1367 vrouwen. 

414 vrouwen hadden geen perceptie van licht en 953 hadden dat wel. Bij de vrouwen die 

geen perceptie hadden van licht waren er 11 met borstkanker, dit terwijl er bij de vrouwen 

die wel perceptie van licht hadden 55 gevallen van borstkanker waren. Bij de groep zonder 

lichtperceptie had 2.6% borstkanker en dit verdubbelde (5.7%) bij de groep met 

lichtperceptie. Deze verschillen zijn significant met een p = 0.05. 10           

 Er is dus waargenomen dat de kans op borstkanker minder word wanneer mensen 

geen perceptie hebben van licht. Er kan alleen nog niet geconcludeerd worden dat dit door 

de melatonine spiegels komt. Wat nog mist zijn melatonine spiegels bij blinde mensen. Een 

studie waarbij niet alleen de kans op kanker maar ook de hoeveelheid melatonine gemeten 

wordt zou een goede aanvulling zijn.  
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Tumor suppressie door melatonine in ratten 

 

Het is zo dat de blootstelling aan licht tijden de nachtdienst zorgt voor suppressie van 

melatonine. Deze suppressie van melatonine word gezien als een risico op borstkanker.6  Het 

probleem is echter dat de tumorgroei in vrouwen niet te analyseren is. Om het effect van 

verlaagd melatonine op borsttumoren te zien zijn  menselijke celkweken of proefdieren 

nodig. David E. Blask is één van de weinigen die onderzoek gedaan heeft naar melatonine 

suppressie en tumorgroei. In een belangrijk experiment van Blas is eerst tumorgroei 

geïnduceerd in naaktratten. Hierna zijn de ratten opgedeeld in drie verschillende groepen 

die elke een eigen behandelmethode hadden. Bij de eerste groep ratten werd bloed van 

vrouwen ingespoten dat overdag afgenomen was. Bij de tweede groep ratten werd bloed 

ingespoten van vrouwen dat ’s nachts afgenomen was.  Bij de laatste groep ratten werd ook 

bloed van vrouwen ingespoten dat ’s nachts afgenomen was, maar deze vrouwen werden 

voor het afnemen van het bloed 90 minuten aan helder wit licht blootgesteld. Er zijn alleen 

vrouwen toegelaten bij deelname aan het onderzoek die nog niet in de menopauze waren. 

De verwachting was dat de groep waarbij bloed ingespoten was dat tijdens de dag 

afgenomen was meer tumor groei zou laten zien dan de groep die bloed kreeg vanuit de 

nacht, omdat de hoeveelheid melatonine lager is tijdens de dag. Ook werd verwacht dat de 

tumor groei sterker zou zijn bij de groep die in de nacht blootgesteld was aan licht, omdat de 

melatonine spiegels hier ook gedaald zouden zijn. Het was inderdaad zo dat er tussen de 

groei van de dag groep en de licht tijdens de nachtgroep bijna geen verschil was in de tumor 

groei. Terwijl de nacht groep significant minder tumor groei vertoonde dan de andere twee 

groepen.2 
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Wat voor invloed kan melatonine of een gebrek er aan hebben op kanker? 

 

Werken in de nachtdienst vergroot de kans op borstkanker bij vrouwen.  Daarnaast dalen de 

melatonine concentraties van vrouwen significant tijdens de nachtdienst en het is bekend 

van melatonine dat het antitumorale effecten heeft.19  Het bekendste is dat melatonine de 

groei en celdeling van tumorcellen remt.5,13 Ook wordt het steeds duidelijker dat melatonine 

apoptose induceert in een aantal kanker soorten en op deze manier een belangrijke functie 

heeft in het menselijk lichaam bij de 

bescherming tegen borstkanker.19  

 In lage concentraties heeft 

melatonine een remmend effect op de 

celdeling en groei, maar wanneer de 

concentraties melatonine verhoogd worden 

treed apoptose op in cellen. In de figuur 

hiernaast is op de eerste dag van het 

experiment dezelfde dichtheid van 

borstkankercellen op de platen aangebracht. 

Er waren drie groepen platen. De groep  met 

het dichte rondje is de controle, op de plaat 

was enkel voeding aanwezig. De platen uit 

de groep met het dichte driehoekje 

bevatten naast de voeding een 10-11 M 

melatonine en de platen van de groep met 

het open driehoekje bevatten naast de 

voeding een 10-9 M melatonine. Vervolgens 

zijn vanaf dag 1 om de twee dagen alle 

borstkankercellen per plaat geteld. Het is 

duidelijk te zien dat er meer 

borstkankercellen zijn op de platen zonder 

melatonine. Op de platen met de laagste 

concentratie melatonine zijn ook meer 

borstkankercellen aangetroffen dan op de 

platen met de hoogste concentratie melatonine.13 

Figuur 4 effect van melatonine op het aantal 
borstkanker cellen.16 



16 
 
 

Bij lage concentraties ≤ 1 nM melatonine heeft het vooral een remmend effect op de 

celdeling. Wanneer de molariteit echter verhoogd word zal melatonine een apoptotisch 

effect hebben. In figuur 5A staat de reductie van de cellen uitgezet tegen de melatonine 

concentratie. Dit zijn de resultaten na een incubatie van 24 uur. Men ziet een duidelijke 

reductie in cellen wanneer de concentraties hoger worden dan 10-5 M melatonine. In figuur 

5B zijn cellen geïncubeerd bij 1 mM melatonine en hier is de reductie weergegeven als 

functie van de tijd. Er was in figuur 5A al een reductie te zien na 24 uur en in figuur 5B is te 

zien dat deze reductie nog sterker wordt na 48 uur. In Figuur 5C is met twee foto’s onder de 

fase contrast microscoop duidelijk de vermindering in de cellen te zien.19 

  

 

Figuur 5 (A) Cellen geïncubeerd voor 24 uur bij verschillen concentraties melatonine (B) Cellen geïncubeerd bij 1 mM melatonine 
(C) Cellen voor 48 uur geïncubeerd CON zonder melatonine MEL met 1 mM melatonine 19 
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Hoe kan men voorkomen dat melatonine spiegels dalen terwijl vrouwen ’s 

nachts werken? 

 

Het is in de moderne wereld niet meer weg te denken dat er mensen in de nachtdienst 

werken. Het is dan ook geen vraag of vrouwen wel moeten blijven werken in nachtdienst, 

maar hoe kunnen vrouwen werken in de nachtdienst en zo weinig mogelijk risico’s lopen.  

 Omdat de verlaging in melatonine concentraties vooral verantwoordelijk lijken te zijn 

voor de grotere kans op borstkanker lijkt het nuttig om ervoor te zorgen dat de melatonine 

spiegels zo hoog mogelijk blijven gedurende de nachtdienst. Om de paar uur een moment 

rust nemen of een dutje doen van minder dan 20 minuten vergroot de alertheid en verhoogt 

tijdelijk de melatonine concentraties, maar de gemiddelde melatonine concentraties blijven 

nog steeds lager dan bij vrouwen die in de nacht slapen.4 Er is echter nog geen bewijs dat dit 

het risico op borstkanker vermindert. Ook is er gekeken naar verschillende soorten 

belichting. Het is bekend dat licht met een golflengte tussen de 460 en 480 nm (blauw licht) 

de grootste suppressie van melatonine veroorzaakt.11  Wanneer mensen aan rood licht 

blootgesteld worden met een golflengte tussen de 740 en 780 nm en dezelfde 

lichtintensiteit is de melatonine suppressie licht verminderd, maar bij rood licht is het 

nagenoeg niet mogelijk om enig praktisch werk te doen. Ook wanneer de licht intensiteit van 

wit licht verlaagd wordt blijkt dit praktische problemen op te leven.4 Op dit moment is er dus 

nog geen oplossing te vinden in de golflengte of de intensiteit van het licht. Het oraal 

innemen van melatonine wordt ook aangedragen als oplossing. Er is alleen nog geen 

onderzoek gedaan naar de lange termijn effecten van melatonine inname. Om een gunstig 

effect van het innemen van melatonine te bereiken is het nodig om de melatonine piek in de 

nacht per persoon vast te stellen, omdat hierdoor het circadiane ritme van deze mensen 

verstoord kan worden. Het is bekend dat er een grote variatie in melatonine concentraties 

van vrouwen is. Dit zorgt ervoor dat de inname van melatonine niet alleen per individu 

bepaald moet worden, maar ook de hoeveelheid.4 

Het werd al snel duidelijk dat er verband is tussen het aantal jaren dat vrouwen in de 

nachtdienst werken en de kans op borstkanker.20 Om te voorkomen dat vrouwen een 

grotere kans op borstkanker krijgen zou er dus een maximaal aantal werkjaren voor het 

werken in de nachtdienst vastgesteld kunnen worden. Naast het aantal jaren werd ook 

duidelijk dat het aantal op elkaar volgende nachtdiensten het risico op borstkanker vergroot. 

Dit vergrote risico was echter pas te zien vanaf 6 op elkaar volgende nachtdiensten. Men zou 

er dus goed aan doen om het aantal nachtdiensten dat elkaar direct op volgt lager dan 6 te 

houden.15 
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Conclusie 

Dat werken in de nachtdienst niet zonder risico’s is was al erg lang bekend. Het was echter 

niet altijd duidelijk om welke risico’s dat zou gaan en hoe groot die risico’s dan zijn.  Er waren 

wel duidelijke aanwijzingen voor een grotere kans op borstkanker in vrouwen door het 

werken in de nachtdienst.2,17 Melatonine is een belangrijk hormoon  voor de regulering van 

het circadiane ritme en de afweer tegen kanker.  Daarom heeft in deze scriptie de volgende 

hoofdvraag centraal gestaan: Hebben vrouwen die ‘s nachts werken meer kans op 

borstkanker en komt dat dan door verstoring van de melatonine spiegels?  

Allereerst was het dus belangrijk om vast te stellen dat vrouwen die in de nachtdienst 

werken ook daadwerkelijk een grotere kans op borstkanker hebben. Het is duidelijk te zien 

dat het werken in de nachtdienst een risico geeft op borstkanker. In eerste instantie leek het 

er wel op dat vrouwen minimaal 20 jaar in de nachtdienst actief moesten zijn om een 

vergroot risico te lopen.20 Nadat de data echter ingedeeld werd in cohorten van het aantal 

nachtdiensten dat achter elkaar gewerkt werd, bleek dat vrouwen die standaard 6 

nachtdiensten achter elkaar werken al een vergroot risico op borstkanker hebben na 5 in 

plaats van 20 jaar nachtdienst.15 Er is evidentie dat het werken in de nachtdienst bij vrouwen 

een vergroot risico op borstkanker geeft. Een onderzoek naar het verschil in risico op 

borstkanker tussen blanke en Aziatische vrouwen suggereert dat Aziatische vrouwen minder 

gevoelig zijn voor de suppressie van melatonine door licht.1 Er lijkt onder andere bij een 

onderzoek naar borstkanker bij Chinese vrouwen een minder groot verband te zijn tussen 

borstkanker en het werken in de nachtdienst.1 Een onderzoek naar melatonine waarden 

tijdens de nachtdienst geeft inderdaad aan dat de melatonine concentraties bij Aziatische 

vrouwen lager zijn tijdens de nachtdienst dan bij blanke vrouwen. Echter het onderzoek is 

gedaan met maar ongeveer 50 Aziatische vrouwen en omdat er tussen individuen al veel 

verschil zit in de melatonine concentraties zal hier meer onderzoek nodig zijn.1 

Om te kunnen beoordelen of melatonine betrokken zou zijn bij het verhoogde risico 

op kanker is er gekeken naar melatonine concentraties van vrouwen die ’s nachts werken en 

naar de invloed van melatonine op kankercellen. Er is vastgesteld dat de melatonine 

concentraties van vrouwen die ‘s nachts werken aanzienlijk lager zijn dan melatonine 

concentraties van vrouwen die nooit ’s nachts werken.7  Werken in de nachtdienst heeft dus 

grote gevolgen voor de melatonine concentraties van vrouwen. Ook is duidelijk geworden 

dat melatonine in lage concentraties de celdeling van tumorcellen remt en in hoge 

concentraties zelfs apoptose van tumorcellen veroorzaakt.13,19 In een studie met tumoren in 

ratten is bloed van vrouwen ingespoten. De groepen die bloed kregen dat overdag 

afgenomen was of ’s nachts na blootstelling aan licht bevatten hierdoor weinig tot geen 

melatonine. Het was duidelijk te zien dat de tumoren in die twee groepen sneller groeiden 

dan de groep die bloed kreek met hoge melatonine concentraties.2 Deze resultaten 

impliceren dat verlaging van melatonine concentraties nadelig kan zijn voor de bescherming 

tegen kanker.  Hiermee in overeenstemming staat dat er veel minder borstkanker gevonden 

wordt in vrouwen die blind zijn en geen perceptie hebben van licht. Men gaat er hier vanuit 
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dat de melatonine concentraties nooit geremd worden door licht en daardoor hoger zijn 

waardoor deze vrouwen een lager risico op borstkanker hebben.9,10  

Vrouwen die regelmatig en voor een langere periode in de nachtdienst werken 

hebben dus een vergrote kans op borstkanker. Ook hebben deze vrouwen verlaagde 

melatonine concentraties wat het vergrote risico op borstkanker veroorzaakt.  

Er zijn nog weinig oplossingen om de melatonine concentraties van vrouwen die in de 

nachtdienst werken minder te laten dalen. Met regelmaat een dutje doen van niet langer 

dan 20 minuten verhoogt tijdelijk de melatonine concentratie en de alertheid, maar hierover 

is nog geen onderzoek gedaan met betrekking tot borstkanker. Een andere lichtintensiteit  of 

kleur zorgt ervoor dat de melatonine suppressie minder wordt, maar dit geeft niet altijd een 

werkbare situatie en er is nog te weinig bekend over het effect van oraal ingenomen 

melatonine.4,11  
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