Gemiddelde leeftijd patiënt met mesothelioom stijgt
Omdat in Engeland gebleken is (Chapman et al, 2008) dat de gemiddelde leeftijd van
mesothelioompatienten stijgt, is gekeken of dit in Nederland ook het geval is. Bij vergelijking van de
sterftecijfers aan mesothelioom van het CBS blijkt ook in Nederland een verschuiving van de leeftijd
te bestaan (zie tabel)
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Tabel: Verschuiving van de leeftijdsverdeling van patiënten overleden aan mesothelioom in 1996 en
2007 (bron: CBS Statline)
De oorzaak van deze veroudering van asbestslachtoffers in de tijd moet waarschijnlijk gezocht
worden in het feit dat na 1980 de blootstelling aan asbest in arbeidssituaties drastisch is verminderd
en er geen verjonging van het aantal blootgestelden meer heeft plaatsgevonden wat voordien wel
het geval was. Of er ook een verschuiving van de verdeling van beroepen van
mesothelioomslachtoffers in Nederland bestaat, is niet bekend. Het zou interessant zijn om in de
dossiers van het IAS hierop te analyseren. In andere landen wordt gezien dat de eerste groep
mesothelioom-patiënten bestaat uit werknemers uit de primaire asbestindustrie (isoleerders, asbestcement productie werkers) naar beroepen als onderhoudstimmerlieden, slopers en
asbestverwijderaars. De laatste groep blijkt in het Verenigd Koninkrijk een fors verhoogd risico op
asbestgerelateerde kanker te hebben (Frost et al, 2008). Dergelijke gegevens zouden ook benut
kunnen worden om de Nederlandse Asbestkaart, een historische database van asbestberoepen en
werkzaamheden waarbij asbestblootstelling relevant is (Swuste et al, 2008)
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