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1. INLEIDING

TNGVoeding Zeist en de Rijksuniversiteit Limburg voeren samen een prospectief
casecohort onderzoek uit naar de relatie tussen kanker en voeding.
Uit recente buitenlandse onderzoeken is gebleken dat er mogelijk een inverse
reiatie bestaat tussen colon-kanker en lichamelijke (beroepsmatige) activiteit. Om
de (mogeliike) reiatie van lichamelijke activiteit en colon-kanker ook biruren het
Nederlandse cohort onderzoek te kunnen onderzoeken, werd de Vakgroep Huma-
ne Epidemiologie en Gezondheidleer van de Landbouwuniversiteit Wageningen
gevraagd om voor alle CBS-beroepscodes de fysieke belasting in kaart te brengen.
Dit verslag geeft een kort overzicht van de literatuur betreffende fysieke belasting
en colon-kanker en de methode van codering van het CBS beroepenbestand.



2. LITERATUUR

Tabel 2.1 geeft een overzicht van de literatuur betreffende fysieke belasting m
colon-kanker en geeft een beeld. welke variabelen voor fysieke belasting kunnen
worden gebruikt
Aan de hand van dit overzidrt werd besloten het CBS beroepen bestand voor twee
fysieke variabelen te coderen, nl. tiid die zittend wordt doorgebracht (F1) en
energie-besteding (F2), volgens de definitie van HettingeiT:

F1= Fysieke variabele 1:

1= 6-8 uur/dag wordt zittend doorgebracht
2= 2-6 uur/dag wordt zittend doorgebracht
3= <2 uur/dag wordt zittend doorgebracht

F2= Fysieke variabele 2:

l= <8 kllmin Buro-arbeid, lichte sorteerarbeid., besttrren auto
2= 8-12 kllmin Staan en lopen tot 3 km/uur, zware éénarmige arbeid,

middelmatige twee-armige arbeid
J= >12 kl/min Staan en lopen > 3 km/uur, zware twee-arrtige arbeid,

lichaamsarbeid (graven, zagen, bukkm, tillen rwaÍe last, etc)



Tabel 2.L Literatuuroverzicht fysieke belasting en colon-kanker

Auteur (iaar) Shrdic en populatie Fysieke variebele(n) Werk-historie en
codering

Biizonderheden

Garabrant (19&4) Cohort snrdie
population based,
2950 mannelijke
colonkanker ce"es

Activiteitsniveau:
hoog >807o,

middel 2040 ï",
zittend <20 7o

fysieke activiteit
van de werktiid

Job-title op
mommt van diag-
nose. Census 1970
Index
Elke job-title apart
gecodeerd

Mate van fysieke
belasting geschat
door o<perts

Vena (1985X1987) Case-control studie
210 manneliike co-
lonkanker cases

276 vrouw. rectum
kanker cases

5 categorieën van f.a.
volgeru Dept. of
Labor
zittend.licht,medi-
um,zwiEr.erE zwaar

Cehele werkhistorie
(max 6 beroepen)
gecodeerd volgens
US 196() Census
Index

Indeling op basis
van omschriiving
werkzaamhedm

Gerhardsson
(198ó)

Cohort studie
l9-jaar follow up
1.1 miljoen
Zweedse mannen

Hoeveelheid 'zitten'
in 4 groepen
<20,20495É79,
>807o van de werk-
tijd 'zitten'

Alleen info over
beroepen dd. 1968
245 unieke codes
Na codering voor f.a.
nog 114 over

Onafh. gecodeerd
door 2 experts.
Alleen bii dezelfde
codering meegeno-
men in analyse
Codering gevali-
deerd!

Slattery (1988) Case<onnol srudie
119 vrouweliike
cases, 110 manndijke
cases colonkanker

Energy-expenditure
kCal/week

Gevraagd naar acti-
viteiten in huidige
baan, actiyiteiten
ingedeeld in drie
categorieën, omreke-
ning naar kCal per
week

Ook activiteit in
vrijetiid is in kaart
gebracht. lnformatie
op basis van inter-
views thuis
Referentie periode
2 iaar voor diagnose

Paffenberger (1987) vergeliiking van 4
shrdies aangaande
liclu activiteit in
reLatie met kanker.
Populaties:Dokwer-
kers en studeÍrten

EElwel of niet ge-
sPort op college,/e
nergie verbruik in
vrije tijd

Totale work-history
van de dokwerkers
Studenten Éppor-
teerden zelf activitei-
ten

Vaag hoe EE È

Semeten bij dok-
werkers. Afkappunt
85fi) kcal/week

Wu (198fl Cohort studie
Prospectieve studie
onder 118E8 gepensi-
oneerden , 4.5 jaar
follow-up

Zelfgerapporteerde
mate van beweging
in uren per dag
(vragenliist)

ILv.t. Prospectieve karak-
ter
Logistische regressie

Gerhardsson (198E) Cohort studie
14 jaar follow-up
1642 'rwin-rndividu-
als'

3 groepen mate van
activiteitàttend,
gemiddeld, fsiek
zwaar belastend

Vragenliist over
werk en vriie riid

Informatie per indi-
vidu verzameld
Ook wouwen in
studie

Brownson (1989) Case<ontrol studie
1993 blanke mannen

idem Garabrant et al.
19&1

IoFritle op moment
van oPname

Slattery (1990) Casecontrol studie
vergelijking ttrssen
zeifgerapporteerde
mate van activiteit
(werk m vnje tiid)
m codenng op basis
van job-ritle

Levels of intensity
lberoep) in 5 groe-

Pen
Zelf gerapporteerd
in 3 acbviteiten-

8ÍoePen

Dictionary of Occ
titles. Most frequent
full time Occ.
estimates of worker
trait

Dosemeci (1993) Case control
40fl) respondenten

EE en sitting tirne
Indeling in 3 groe
penvolgens methode
van Hettinger

Gehele werk-histone
aanwezig

Gewogm gemiddel-
de fysieke belasting
over gehele werk-
historie

Whiaemore (1990) Casecontrol studie
905 cases uit China
mVS

2tl-uurs dagrndeling
omgerekend naar EE
Zittiid n.a.v. jobtrtle
(volgens Garabrant)
Specifieke belasting
over 2 dagen

Iob-ntle uit referentie
jaar=ljaarvoor
diaggrose voor cases

3 versóillende
methodes voor
bepaling van fysieke
belasting

Chow (1993) Ocorpational studie
2000 cases colon
cancer'80-'84

Zit-riid (Garabran0
EE volgens Hettinger
(drie groepen)

Beroep op riidstip
van diagnose

AUe iobtitles inge-
deeld door experts



3. METHODE VAN CODEREN

Het CBS beroepen-bestand bestaat uit 4-cijferige codes, waaronder diverse
synoniemen vallen (zie ook bijlage 2).
EIk CBS synoniem (in totaal ruim 14000 'E'le) moest uiteindelijk voor vier variabe-
len gecodeerd worden. Naast de eerder genoemde fysieke variabelen (F1 en F2)
werd besloten fwee 'variatie variabelen' V1 en V2 te introduceren. Deze variabelen
geven een indicatie van de variatie van FL en F2 biruren een beroep.

V1 en V2:

0: Variatie binnen een beroep wordt verwacht minimaal te ziin op basis van
de beschikbare informatie.

1: Er is veel variatie (mogelijk) binnen het beroep of er is te weinig informatie
van het desbetrefffende beroep voorhanden om een uitspraak te doen over
deze variatie.

Besluitvoruringsproces bii coderen

Bif het coderen voor de fysieke variabelen is gebruik gemaakt van de voigende
informatie-bronnen:

- t-DC beroepskeuze-bestand20 (zie ook bijlage 3)
- Energie bestedingstabellen van HettingerlT
- CBS beroependassificatiesrs're
- Beroep-specifieke kennis van codeur. Deze is werkzaam als arbeids-

hygiënist en heeft in die hoedanigheid kennis van beroepen binnen diverse
industrietakken.

op basis van deze informatie werden de beroepen in 5 stappen gecodeerd

1. Van &cijferige beroepscode werden alle voorkomende synoniemen in CDL
bestand opgezocht.

2- In combinatie met kermis van codew en bestedingstabellen van Hettinger
werden bovenstaande synoniemen gecodeerd voor F1 en F2.

3. V* gI9lge synoniemen onder 4ryferige CBS code werd ingeschat of een
vergeiijkbare ffsieke inspanrring werd geëist.

4. Codering overige synoniemen voor F1 en F2 in combinatie met kennis
codeur en bestedingstabellen van Hetfinger.

5. Toekenning VL en V2 per synoniem.

4
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BIILAGE 2

Voorbeeld van gecodeerde CBS synoniemen

4 cijferige CBS code Synoniemen

3399 i FACTURTSTE
3399 2 MARKTMEESTER (INCASSEREN VAN MARKTGELDE
3399 3 FACTURIST
3399 4 AGENT-INCASSEERDER (zrn«riVrONDS)
3399 5 MARKTGAATTDER
3399 6 METEROPNEMER-INCASSEERDER (ELEKTRTCITEI
33ee T INNER (HUREN)
3399 8 GASMETEROPNEMER
3399 9 BAAiKLOPER
3399 LO ELEKTRICITEITSMETEROPNEMER
3399 11 KWTTAI\TilELOPER
3399 12 GELDOPFIALER
3399 lS INCASSEERDER
3399 74 VEILINGKLERK
3399 1.5 WATERMETEROPNEMER
3399 16 \ ISSELLOPER
3399 L7 TIIDSCT{RTJVER
3399 1,8 WISSELINCASSEERDER
3399 19 TTEKENFONDSBODE

3410 1 TELMACHINEBEDIENDE
341.0 2 REKENMACHINEBEDIENDE
3410 3 MACHINEBOEKHOUDER
3410 4 BOEKHOIJDTYPISTE (BOEKHOUDIvÍACHINE)
34].0 5 BOEKHOUDMACHINE-BEDIENDE
3410 6 BEDIENER : BOEKHOUDMACHINE
3410 7 MACHINEBOEKHOIJDSTER
3410 8 BEDIENER : TELMACHINE
3422 1 CONSOLE-OPERATEUR
3422 2 CONSOLE-OPERATOR-PLOEGLETDER (COMPUTER)
34N. 3 CHEF-OPERATEUR
3422 4 COMPUTEROPEI{ATOR
34n 5 CONSOLE-OPERATOR (COMPUTER)
342. 6 OPEr{ATOR-GROEPSLEIDER (COMPUTER)
3422 7 COMPUTEROPEITATEUR
3423 1 AAÀiKOMEND OPERATOR
3423 2 OPEI{ATOR : COMPUTER-RANDAPPARATIJLIR
3510 1 STATIONSCHEF : SPOOR\AIEGEN

F1 V1 F2 V2

1010
1010
1010
10L0
1010
3020
1010
3020
1020
3010
302C
3020
2110
1010
3020
2110
1010
i010
1010

1010
101.0

1010
1010
1010
1010
1010
10L0
1010
1010
1010
1010
10r.0
10L0
1010
1_010

1010
2110



BIILAGE 3

Voorbeeld van beroep uit LDC-bestand

<cbs>729
<01>afbramer/slijper giet- en smeedwerk
<we>Als afbramer/siifper giet- en smeedwerk zorg je voor de afwerking van
produkten uit een greterii of smederij. Ie krijgt opdrachten van je voorman. Verder
voer je taak zelfstandig uit. Je hebt te maken met algemene richtliinen waarin staat
dat je netjes en precies moet werken.

Je maakt gegoten of smeediizeren modellen schoon en werkt ze netjes af. Alle rest
vormzand (het gesmolten metaal wordt namelijk in een van zand geperste vorrn
gegoten), oneffenheden en bramen (scherpe randjes) moet je van de modellen
verwijderm. Dat doe je door ze te schuren, af te bramen of te slijpen met elektri-
sche slijpstenen, slijp- en schuunnachines en eiektrische slijptollen. Sommige
modeilen moeten van binnen worden uitgehakt met hamers en pneumatische (op
perslucht werkende) beitels. Dat is grof werk, waarbij je aitijd goed moet uitkifken
dat je niet te diep sliipt of hakt. Het komt ook voor dat je de oneffenhedm van de
modellen weghaait door ze te stralen. Dan richt je een krachtige straal perslucht
met grit (scherpe, harde korreitjes) op het voorwerp zodat het opperviak tot in de
kleinste hoekjes a1s het ware wordt'schoongeblazen'. Tijdens het afwerken komen
eventuele gietfouten en modelfouten aan het licht. Daarop confroleer je de
modellen dan ook. Als ju klaar bent met je werk, maak je de machines schoon en
ruim je alle slijpresten op.
<ar>]e werkt op een vaste werkplek in het bedrijf of de fabriek. Meestal sta je te
werken in de hal waar het hele giet- of smeedproces plaatsvindt. Het werk is
lichameliik zwaar. Het is ook iawaaiig werk, daarom draag je de heie dag gehoor-
bescherrners. Je beschermt je ogen en longen tegen rondvliegend stof en metaai-
deeltjes met een veiligheidsbril en een stofmasker. Omdat er zoveel lawaai is en
door alle beschermingsmiddelen, is het bijna onmogelij'k om even met iemand te
praten. Tijdens je werk ben je dus erg ge'rsoleerd van je omgeving.


