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Summary

Various types of cancer are thought to be related to dietary habits, but the
epidemiologie evidence (mostly from case-control studies) is not always consistent. A
prospective cohort study avoids at least one of the possible sources of inconsistency,
namely retrospective assessment of dietary habits, which may introduce recall or
information bias. However, required budget and time or feasibility considerations often
preclude the conduct of such a study. In the Netherlands, the opportunity existed to
efficiently recruit a cohort from the general population and, more importantly, to use
the newly established cancer registries and PALGA (a computerized database of
pathology reports) for follow-up. This thesis describes a prospective cohort study on
dietary habits and the risk of cancer, conducted in the Netherlands since 1986 among
more than 120,000 men and women. Methodological issues, such as the design of the
study and the development and validation of methods used, form a substantial part of
the thesis. First results after 3.3 years of follow-up are also presented.

The design of the prospective cohort study is presented in Chapter 2. In September
1986, a cohort of 58,279 men and 62,573 women, aged 55-69, was recruited from 204
municipal population registries. The participants completed a self-administered
questionnaire on dietary habits and potential confounders (e.g., smoking, occupation,
education, reproductive variables); about two-thirds of them also provided toenail
clippings, which were used to assess their selenium status. The initial interest was in
stomach, colorectal, breast and lung tumors. To reduce costs, a case-cohort approach
was applied in which a subcohort of 3500 subjects (1688 men, 1812 women) was
randomly sampled from the cohort and followed up for vital status biennially to
estimate the person-time accumulated in the entire cohort. The 204 municipalities were
selected on the basis of two criteria: (a) availability of a computerized population
registry - for practical reasons - and (b) sufficient coverage by cancer registries and/or
PALGA to minimize loss to follow-up. The estimation of the coverage of the
municipalities by these registries using hospital discharge data is being described in
Chapter 3. It was estimated that the mean coverage degree of the cohort sample was
98.5% at the start of the study and was 100% complete in 1988.

Chapter 4 describes the development of a protocol, in collaboration with the IKL-
cancer registry, to link the cohort to the cancer data contained in the cancer registries
and PALGA. The optimal procedure starts with a computerized linkage using a key
consisting of encrypted information on the first four characters of the family name, date
of birth and gender to match a cohort member to a cancer patient. Subsequent visual
verification with additional identifying information (place of birth, migration, first
initial) is used to separate computer matches into true and false positive matches. In
the pilot linkage with this protocol, a sensitivity of 98% was achieved, whereas the
predictive value of (definitely) accepted matches was 100%. The protocol has
subsequently been adopted by all cancer registries and PALGA which have performed
record linkages periodically.

An important aspect of this study was the assessment of usual dietary intake. In a
pilot study in 1984-85 detailed dietary history interviews had been conducted among 169
men and women in the age range of the cohort. Regression analysis was employed to
select from the data set those food items that contributed most to interindividual
variation in intake of the 15 nutrients of primary interest. A total of 150 selected food
items were incorporated in a semi-quantitative food frequency questionnaire, which was
pretested twice. The validity and the reproducibility of the self-administered food
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frequency questionnaire (FFQ) are described in Chapters 5 and 6, respectively. The
validity was investigated in a subgroup of the cohort (59 men and 50 women) two years
after the baseline questionnaire was completed. A dietary record, kept over three 3-day
periods, four to five months apart, served as reference method. Pearson correlation
coefficients between nutrient intakes assessed by the record and the FFQ completed
afterwards ranged from 0.40 for vitamin B-l to 0.86 for alcohol intake, with correlations
for most nutrients between 0.6 and 0.8. Adjustment for energy intake and sex did not
materially affect these correlations, except that for fat intake, which changed from 0.72
to 0.52. To evaluate the representativeness of the validation study population for the
entire cohort, their baseline questionnaires were compared to those of a random sample
of the cohort. Correlation coefficients were only slightly modified when the results were
extrapolated to the cohort at large.

The reproducibility of the FFQ was determined from five annually repeated
questionnaire administrations in independent random samples from the cohort. Pearson
correlation coefficients between the baseline and the repeated measurement of nutrient
intake were calculated for each time interval, i.e. ranging from one to five year. Linear
regression of the correlation coefficients on time interval provided estimates of the test-
retest correlation of the FFQ (intercept of the regression line) and of the decline in
correlation over time (slope). The test-retest correlation averaged over all nutrients was
0.66. The decline in correlation amounted on average to 0.07 after five years. It was
concluded that the food frequency questionnaire is able to rank subjects according to
intake of food groups and nutrients and that this capacity was maintained over time.
Thus, a single baseline measurement with the FFQ is a good indicator of dietary habits
over a period of at least five years.

Besides exposure information obtained by questionnaire, we also collected toenail
clippings as a biomarker of the nutritional status of certain trace elements, in particular
selenium. Toenail selenium levels and questionnaire data of subcohort members were
used to identify potential determinants of toenail selenium in men and women, which
may act as potential confounders in subsequent analyses of selenium and cancer risk
(Chapter 7). Toenail selenium data were available for 2459 subcohort members. This
analysis revealed that smoking, gender and selenium intake were independently
associated with toenail selenium levels, whereas age, alcohol intake and Quetelet index
were not. Current smokers showed lower selenium levels than non-smokers or past
smokers; men showed lower levels than women. Selenium intake was weakly positively
associated with toenail selenium levels.

When collection of biomarkers on a large scale is not feasible, biomarkers may be
used to validate other exposure measurements. In this respect, nitrate levels from two
overnight urine specimens were compared with nitrate intake information obtained by a
semiquantitative food frequency questionnaire in a comparable cohort study on diet and
cancer in the United States (Chapter 8). After correction for within-person variation in
urinary excretion, the partial coefficient between dietary and urinary nitrate was 0.59.
These data suggested that a self-administered questionnaire may provide useful
information on usual nitrate intake. In addition, these results were used in the
construction of the Dutch cohort questionnaire.

In case-control studies, cancer cases may recall previous dietary habits (i.e., before
diagnosis) differently from control subjects without cancer, leading to information bias.
One of the reasons this might occur is that dietary habits were altered due to the
disease. To test this assumption, we compared a cross-sectional analysis of the
association between meat consumption and the prevalence of breast or colorectal
cancer (both at the time of baseline measurement in the cohort) with a longitudinal
analysis taking timing of a change in meat consumption frequency in relation to the
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date of cancer diagnosis into account (Chapter 9). These analyses revealed that meat
consumption decreased substantially after cancer is diagnosed, which complicates the
interpretation of cross-sectional and possibly case-control studies, since the recall of
past dietary habits is influenced by current habits.

The method of statistical analysis of case-cohort studies is presented in Chapter 10.
The chapter concentrates on methods for stratified analysis and regression analysis. The
proposed methods were illustrated with the analysis of a well-known association in
cancer epidemiology, namely that between smoking habits and lung cancer. The case-
cohort analysis of our cohort data confirmed the strong positive dose-response
relationship between smoking and lung cancer. Compared to never smokers, the
incidence rate of lung cancer was estimated to be 3.6 and 9.8 times higher for past and
current smokers, respectively.

In Chapters 11-17, analyses of diet and cancer relationships are presented. For this
thesis cancer follow-up data are used from the period September 1986-December 1989.
In this 3.3 year period, the following numbers of microscopically confirmed incident
cancer cases were detected in the cohort: 155 stomach, 313 colon, 166 rectal. 471 breast
and 552 lung cancer cases. Regarding person-time, there were no subcohort members
lost to follow-up in these 3.3 years.

Chapter 11 deals with the association between dietary fat and breast cancer. For
this analysis dietary data were available for 437 incident breast cancer cases. No
significant associations with breast cancer risk were detected for total fat,
monounsaturated or polyunsaturated fat. For saturated fat, there was some evidence for
a weak positive association but its statistical significance was inconsistent. While this
analysis did not support a major role of dietary fat in the etiology of breast cancer, it
confirmed previously reported associations with nondietary breast cancer risk factors.
Elevated risks were found for women with a family history of breast cancer, a history of
benign breast disease, an early menarche and a late menopause, while decreased risks
were observed for those with an early first pregnancy and high parity.

Chapters 12 and 13 describe the relationship between colorectal cancer risk and the
consumption of alcohol and meat respectively. After exclusion of cases diagnosed in the
first year of follow-up, the analysis of alcohol consumption was based on 217 incident
cases of colon cancer and 113 cases of rectal cancer. For colon cancer, no association
with intake of alcohol nor with the consumption of beer or wine could be
demonstrated; for liquor a statistically significant decreasing risk with increasing
consumption was observed. For rectal cancer in men, positive trends were observed for
alcohol, beer and liquor. Multivariate models including alcohol intake and one beverage
type at a time showed that the increased risk was mainly restricted to consumption of
beer; the relative rate (RR) of beer drinkers compared to non-beer drinkers was 1.9.
Results for rectal cancer in women were consistent with those in men, but data were
too scarce to provide stable estimates. It was concluded that only consumption of beer
appeared to increase risk of rectal cancer, but not colon cancer. It was speculated
whether the high nitrosamine content of beer in the past has caused the increased risk.

The association between the consumption of meat and cancer of the colon was
based on 215 incident cases, excluding those diagnosed in the first year of follow-up. No
trends in relative rates were detected for intake of energy nor for energy-adjusted
intake of fats, protein, fat from meat and protein from meat. Consumption of (fresh)
meat, beef, pork, minced meat, chicken and fish was not associated with risk of colon
cancer either. Meat products, however, were shown to increase risk in men and women
(RR = 1.17 per 15 g/day).
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Risk of colorectal carcinoma after previous gallbladder surgery was investigated in
478 incident cases of colorectal cancer, 64 of whom reported at baseline to have
undergone previous gallbladder surgery (Chapter 14). The relative rate for colorectal
cancer in subjects who had undergone cholecystectomy compared to subjects who had
not resulted in an RR of 1.8 in men and l.S in women. In women, the highest RR (1.9)
was detected in the right colon, whereas in men, no site within the large bowel
accounted specifically for the increased relative rate. In both men and women, the
relative rate appeared to increase from approximately six years after cholecystectomy
onward. According to the TNM stage of the disease, cholecystectomized patients were
not detected in an earlier stage than the other patients. It was concluded that the
positive association between colorectal cancer and cholecystectomy could not be
explained by detection bias or ascertainment bias and was not confounded by risk
factors for gallstone disease or by dietary factors.

In Chapters 15-17 results are presented on the association between toenail selenium
and the risk of lung, stomach, colon, rectal and breast cancer. Toenail selenium data
were available for 370 incident lung, 104 stomach, 234 colon, 113 rectal and 355 breast
cancer cases. After controlling for smoking and various other factors, a significant
inverse association was observed between toenail selenium levels and lung cancer risk
(Chapter 15), with a RR of 0.50 for those in the highest selenium quintile compared to
those in the lowest quintile. The inverse association was found in both men and women
and persisted after excluding cases diagnosed in the first year of follow-up. The
protective effect of selenium was concentrated in subjects with a low intake of B-
carotene and, in particular, vitamin C. This effect modification by vitamins with
antioxidnnt properties supports the hypothesized anticarcinogenic effect of selenium
based on its role in the cellular antioxidant system. For stomach cancer, suggestive, but
inconsistent, evidence was found for an inverse relationship with toenail selenium
(RR=0.6 for highest vs. lowest selenium category). The effect was only seen in men
(RR=0.4), but the number of female cases was too small to draw more definitive
conclusions about a possible gender specificity of the effect (Chapter 16). Although
there was some evidence for modification of the effect of selenium on stomach cancer
risk by the level of vitamin C intake, this was less clear than for lung cancer. This may
be related to differences in etiology of lung and stomach cancer and in the importance
of smoking as a risk factor. For colon and rectal cancer, no association was found
between toenail selenium status and cancer risk. As for colon cancer (but not for lung,
stomach and rectal cancer), breast cancer cases diagnosed in the first year of follow-up
showed lower toenail selenium levels than cases diagnosed in subsequent years,
suggesting an influence of prediagnostic disease (Chapter 17). After taking this into
account, there was no association between toenail selenium and breast cancer risk. The
observations on the tumors studied are in line with those of other reports and suggest
that selenium status is inversely related to cancers of the upper digestive tract, as well
as to lung cancer, which are associated with smoking. Our observations on the possible
influence of prediagnostic disease also illustrate the need to interpret case-con trol
studies on selenium and certain tumors with caution because of the likelihood of
information bias.

While this thesis is limited to results of several diet-cancer analyses after 3.3 years
of follow-up, continued follow-up of the cohort will enable the investigation of various
other associations between diet (nutrients, non-nutritive factors, foods, dietary patterns)
and the risk of common as well as rare cancers. Also, interactions between dietary
factors or between diet and other factors (e.g., smoking, occupation) in relation to
cancer risk can be investigated in more detail.
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Samenvatting

Een aantal soorten kanker wordt in verband gebracht met voedingsgewoonten,
maar resultaten van epidemiologisch onderzoek (meestal patiënt-controle onderzoeken)
zijn niet altijd consistent. Een prospectief cohortonderzoek vermijdt tenminste één van
de mogelijke bronnen van inconsistentie, namelijk het vaststellen van iemands
voedingsgewoonten in het verleden dat tot vertekening van het onderzoeksresultaat kan
leiden (informatiebias). De kosten, de tijdsduur en de praktische uitvoerbaarheid
verhinderen echter meestal dat zo'n onderzoek wordt opgezet. In Nederland bestond
gelegenheid om op een efficiënte wijze een cohort uit de algemene bevolking samen te
stellen en - van nog groter belang - voor het vaststellen van kanker gebruik te maken
van de pas opgezette kankerregistraties en PALGA (een computerbestand van p.a.-
rapporten). Dit proefschrift beschrijft een prospectief cohortonderzoek naar de relatie
tussen voedingsgewoonten en het risico voor het krijgen van kanker, dat sinds 1986
wordt uitgevoerd onder meer dan 120.000 Nederlandse mannen en vrouwen.
Methodologische onderwerpen, zoals de onderzoeksopzet en de ontwikkeling en
validering van methoden die in het onderzoek worden gebruikt, vormen een belangrijk
onderdeel van het proefschrift. Tevens worden de eerste resultaten na een follow-up
periode van 3,3 jaar gepresenteerd.

De opzet van het prospectief cohortonderzoek staat weergegeven in hoofdstuk 2.
Het cohort omvat 58.279 mannen en 62.573 vrouwen van 55-69 jaar, afkomstig uit 204
gemeentelijke bevolkingsregisters. De cohortdeelnemers hebben in september 1986 een
schriftelijke vragenlijst ingevuld over hun gewoonlijke voedselconsumptie en potentiële
confounders (bijv. rookgewoonten, beroep, opleiding, medische informatie); circa
tweederde van hen stuurde ook teennagelknipsels in, waarmee de seleniumstatus in het
lichaam gemeten kan worden. In eerste instantie gaat de aandacht uit naar
maligniteiten van de maag, colon en rectum, borst en long. Om kosten te besparen is
een case-cohort benadering gebruikt waartoe aselect een subcohort van 3500 mensen
(1688 mannen, 1812 vrouwen) is getrokken uit het cohort; door dit subcohort elke twee
jaar aan te schrijven wordt ingeschat hoeveel persoonsjaren 'at risk' in het totale cohort
worden opgebouwd. De 204 deelnemende gemeenten werden doelbewust gekozen op
grond van twee criteria: (a) de aanwezigheid van een geautomatiseerd
bevolkingsregister - om praktische redenen - en (b) voldoende dekking van de gemeente
door de kankerregistraties en/of PALGA om een zo compleet mogelijke follow-up te
bewerkstelligen. In hoofdstuk 3 wordt beschreven hoe de dekkingsgraad van de
gemeenten door deze registraties is geschat met behulp van gegevens over
ontslagdiagnoses uit ziekenhuizen. De gemiddelde dekkingsgraad van het cohort werd
geschat op 98.5% bij de start van het onderzoek en op 100% in 1988.

In hoofdstuk 4 wordt de ontwikkeling (i.s.m. het Integraal Kankercentrum Limburg)
beschreven van een protocol voor de koppeling van de cohortgegevens met de gegevens
van de kankerregistraties en PALGA. De optimale procedure gaat uit van een
geautomatiseerde koppeling met een koppelingssleutel bestaande uit geëncrypteerde
informatie over de eerste 4 letters van de geboortenaam, de geboortedatum en het
geslacht, waarmee cohortleden gekoppeld kunnen worden aan kankerpatiënten.
Vervolgens vindt handmatige verificatie hiervan plaats met additionele identificerende
gegevens (geboorteplaats, migratie, eerste voorletter), waardoor de computer-
koppelingen gescheiden kunnen worden in terecht en fout-positieve koppelingen. In een
proefkoppeling werd met dit protocol een sensitiviteit van 98% bereikt, terwijl de
predictieve waarde van (definitief) geaccepteerde koppelingen 100% bedroeg. Dit
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protocol is vervolgens overgenomen door alle regionale kankerregistraties en PALGA,
die daarna periodiek koppelingen hebben uitgevoerd.

Een belangrijk onderdeel van het onderzoek was het vaststellen van de
gebruikelijke voedingsgewoonten bij de leden van het cohort. Tijdens een
vooronderzoek in 1984 en 198S werden uitgebreide mondelinge voedingsenquêtes
afgenomen bij 169 mannen en vrouwen in de leeftijd van het cohort. Met behulp van
regressieanalyse werden uit het resulterende gegevensbestand die (groepen van)
voedingsmiddelen geselecteerd die het meest bijdroegen aan de variantie in inneming
van 15 nutriënten die van mogelijk belang geacht werden voor kanker. De 150
geselecteerde voedingsmiddelen werden verwerkt in een schriftelijke zogenaamde
voedselfrcquentielijst (food frequency questionnaire, FFQ), die tweemaal werd
uitgetest.

De validiteit en de reproduceerbaarheid van de FFQ zijn respectievelijk beschreven
in hoofdstukken 5 en 6. De validiteit is onderzocht in een subgroep uit het cohort (59
mannen en 50 vrouwen) twee jaar na de afname van de lijst bij de start van het
cohortonderzoek. Gedurende drie perioden van drie opeenvolgende dagen, met
tussenpozen van vier tot vijf maanden, werd door de deelnemers een gedetailleerd
voedingsdagboek bijgehouden. De hieruit verkregen gegevens werden gebruikt als
referentie voor de voedselfrequentielijst, die twee maanden na de laatste
opschrijfperiode nogmaals werd ingevuld. De Pearson correlatiecoëfficiënten tussen de
opschrijfmethode en de FFQ varieerden van 0,40 voor de inneming van vitamine B-l
tot 0,86 voor de alcoholinneming; de meeste correlaties lagen tussen 0,6 en 0,8.
Correctie voor energieinncming en geslacht hadden weinig invloed op de correlatie,
behalve voor vet, waarvan de correlatie daalde van 0,72 naar 0,52. Om de
representativiteit van de deelnemers aan het valideringsonderzoek ten opzichte van het
gehele cohort te beoordelen, werden hun oorspronkelijke ("baseline") vragenlijsten
vergeleken met die van een aselecte steekproef uit het cohort. De
correlatiecocfficiënten veranderden slechts weinig bij extrapolatie van de resultaten uit
het valideringsonderzoek naar het gehele cohort.

De reproduceerbaarheid van de FFQ werd gemeten via vijf jaarlijkse herhalingen
van de vragenlijst bij aselecte, onafhankelijke steekproeven uit het cohort. Pearson
correlatiecoëfficiënten tussen de eerste en de herhaalde meting van de
nutriëntinneming werden berekend voor ieder tijdsinterval variërend van een tot vijf
jaar. Lineaire regressie van de correlatiecoëfficiënten op tijdsinterval leverden
schattingen op van de test/hertest correlatie van de FFQ (intercept van de regressielijn)
en van de afname van de correlatie in de tijd (helling van de lijn). De test/hertest
correlatie bedroeg gemiddeld 0,66. De gemiddelde afname in correlatie bedroeg 0,07 na
vijf jaar. De conclusie is dat de voedselfrequentielijst in staat is personen te
rangschikken volgens hun voedingsmiddelengebruik en nutriëntinneming en dat blijft
over een periode van tenminste vijf jaar. Een enkele meting met behulp van de FFQ
geeft dus een goede indicatie van de voedingsgewoonten gedurende langere tijd.

Behalve vragenlijstinformatie over de blootstelling zijn ook teennagelknipsels
verzameld als "biomerker" van de lichaamsstatus van een aantal sporenelementen, met
name selenium. Seleniumgehalten in teennagels en vragenlijstgegevens van de mensen
uit het subcohort zijn gebruikt om potentiële determinanten van
teennagelseleniumgehalten in mannen en vrouwen op te sporen, die als mogelijke
confounders op kunnen treden in de analyse van selenium en kankerrisico (hoofdstuk
7). In totaal waren van 2459 subcohortleden seleniumgehalten in nagels beschikbaar.
Deze analyse liet zien dat roken, geslacht en seleniumconsumptie onafhankelijk van
elkaar waren gerelateerd aan seleniumwaarden van de nagels; dat gold niet voor
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leeftijd, alcohol en Quetelet index. Rokers vertoonden lagere seleniumgehalten dan ex-
rokers of personen die nooit gerookt hadden: mannen lieten lagere seleniumwaarden
zien dan vrouwen.

Als biomerkers niet op grote schaal verzameld kunnen worden, kunnen ze
eventueel wel dienen om andere blootstellingmetingen te valideren. Als illustratie
hiervan werden nitraatgehalten van 2 urinemonsters, telkens verzameld gedurende de
avond en nacht, vergeleken met de nitraatconsumptie zoals gemeten met een
semikwantitatieve voedselfrequentievragenlijst in een gerelateerd Amerikaans
cohortonderzoek naar voeding en kanker (hoofdstuk 8). Na correctie voor
binnenpersoons-variatie in de urineuitscheiding bedroeg de partiële correlatiecoëfficiënt
tussen nitraat uit de voeding en urine 0,59. Uit deze bevindingen was af te leiden dat
met een schriftelijke vragenlijst bruikbare informatie over de gewoonlijke
nitraatconsumptie is te verkrijgen. Tevens konden deze resultaten gebruikt worden bij
de constructie van de Nederlandse cohortvragenlijst.

In patiënt-controleonderzoek kan informatiebias ontstaan wanneer kankerpatiënten
zich vroegere voedingsgewoonten (van vóór de diagnose) anders herinneren dan
controlepersonen zonder kanker. Dit kan onder andere gebeuren doordat
voedingsgewoonten gewijzigd kunnen zijn als gevolg van de ziekte. Om deze aanname
te verifiëren vergeleken we een cross-sectionele analyse van het verband tussen
vleesconsumptie en de prevalentie van borst of darmkanker (beide ten tijde van de
baselinemeting in het cohort) met een longitudinale analyse waarin het tijdstip van
verandering in vleesconsumptie in relatie tot het tijdstip van kankerdiagnose
verdisconteerd werd (hoofdstuk 9). Uit deze analyses bleek dat de frequentie van
vleesconsumptie in kankerpatiënten substantieel gedaald is na de kankerdiagnose. Dit
bemoeilijkt de interpretatie van dwarsdoorsnede- en mogelijk ook patiënt-
controleonderzoek, aangezien de herinnering van vroegere gewoonten beïnvloed wordt
door de huidige eetgewoonten.

In hoofdstuk 10 is de methode gepresenteerd om case-cohortonderzoeken statistisch
te analyseren. Daarbij wordt aandacht geschonken aan methoden voor gestratificeerde
analyse en regressieanalyse. De voorgestelde methoden werden geïllustreerd met een
analyse van een bekende relatie in de kankerepidemiologie, namelijk die tussen
rookgewoonten en longkanker. Onze case-cohortanalyse bevestigde de sterk positieve
dosis-responsrelatie tussen roken en longkanker. Ten opzichte van nooit-rokers werd
het relatief risico (in feite: relatieve rate, RR) op longkanker voor vroegere en huidige
rokers geschat op respectievelijk 3,6 en 9,8.

In de hoofdstukken 11-17 wordt ingegaan op resultaten uit analyses van enkele
verbanden tussen voeding en kanker. Hierbij zijn follow-up gegevens gebruikt uit de
periode van september 1986 tot en met december 1989. Gedurende deze 3,3 jaren van
follow-up werden de volgende aantallen microscopisch bevestigde incidente
kankerpatiënten gedetecteerd in het cohort: 155 maag-, 313 colon-, 166 rectum-, 471
borst- en 552 longkankerpatiënten. De follow-up van subcohortleden (persoonsjaren)
was compleet.

In hoofdstuk 11 wordt de analyse van het verband tussen voedingsvet en
borstkanker gepresenteerd. Voor deze analyse waren voedingsgegevens beschikbaar van
437 incidente borstkankerpatiënten. Er werden geen significante verbanden gevonden
tussen het risico op borstkanker en de consumptie van totaal vet, enkelvoudig- en
meervoudig onverzadigd vet. Verzadigd vet leek zwak positief geassocieerd te zijn met
borstkanker maar de statistische significantie van deze bevinding was niet consistent.
Terwijl deze analyse geen ondersteuning bood voor de hypothese dat vet sterk
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gerelateerd is aan borstkanker, bleken een aantal traditionele risicofactoren ook in ons
onderzoek gerelateerd te zijn aan het borstkankerrisico. Verhoogde risico's werden
waargenomen voor vrouwen met een positieve familieanamnese voor borstkanker, een
goedaardig borstgezwel in de voorgeschiedenis, een vroege me narene en een late
menopauze; verlaagde risico's werden gevonden voor vrouwen met een vroege eerste
zwangerschap en een hoge pariteit.

Hoofdstukken 12 en 13 beschrijven het verband tussen het risico op dikke darm
kanker enerzijds en het gebruik van respectievelijk alcohol en vlees anderzijds. De
analyse van alcoholgebruik was, na uitsluiting van patiënten die gediagnostiseerd
werden in het eerste jaar na de start van het onderzoek, gebaseerd op respectievelijk
217 en 113 incidente colon- en rectumkankerpatiënten. Voor colonkanker werd geen
verband gevonden met alcoholgebruik, noch met de consumptie van bier en wijn; voor
jenever werd een met de gebruikte hoeveelheid afnemend risico geconstateerd. Voor
rectumkanker bij mannen werd een positief verband met alcohol, bier en jenevergebniik
gevonden. Multivariate modellen, waarin alcohol en één soort drank steeds tegelijk
opgenomen werden, maakten aannemelijk dat het verhoogde risico voornamelijk
beperkt is tot biergebruik; het relatieve risico (RR) voor bierdrinkers vergeleken met
niet-bierdrinkers was 1,9. De resultaten voor rectumkanker bij vrouwen kwamen
overeen met die bij mannen, maar er waren te weinig bierdrinkende patiëntes om
betrouwbare schattingen te maken. Mogelijk, doch onbewezen, heeft het hoge gehalte
aan nitrosaminen dat vroeger in bier voorkwam bijgedragen aan het verhoogde risico.

De analyse van het verband tussen vleesconsumptie en colonkanker was gebaseerd
op 215 incidente patiënten na uitsluiting van patiënten gediagnostiseerd in het eerste
jaar. Er werd geen verband aangetoond met de inneming van energie en voor energie
gecorrigeerde inneming van vetten, eiwit en van vlees afkomstig vet en eiwit. Ook de
consumptie van (vers) vlees, rundvlees, varkensvlees, gehakt, kip en vis bleek niet
geassocieerd te zijn met het risico op colonkanker. Vleeswaren gaven echter een
verhoogd risico te zien, zowel bij mannen als bij vrouwen (RR = 1,17 per 15 g/dag).

Het risico op dikke darmkanker na een galblaasoperatie is onderzocht bij 478
patiënten, waarvan 64 in de vragenlijst hadden aangegeven die operatie ondergaan te
hebben (hoofdstuk 14). Bij mannen en vrouwen kwam respectievelijk 1,8 en 1,5 maal zo
vaak darmkanker voor na een galblaasoperatie. Bij vrouwen werd het hoogste relatieve
risico (1,9) gevonden voor het proximate deel van het colon, terwijl bij mannen geen
verschil tussen localisaties kon worden aangetoond. Zowel bij mannen als bij vrouwen
deed de stijging van het relatieve risico zich pas voor ongeveer zes jaar na de operatie.
Darmkankerpatiënten die eerder aan de galblaas waren geopereerd werden niet in een
vroeger stadium gediagnostiseerd dan de overige patiënten. De conclusie luidt dat het
waargenomen positieve verband tussen cholecystectomie en darmkanker niet verklaard
wordt door een aantal bekende bronnen van vertekening noch door samenhang met
risicofactoren voor galstenen of met voedingsvariabelen.

In de hoofdstukken 15-17 zijn de resultaten gepresenteerd van het verband russen
seleniumgehalten in teennagels en het risico op long-, maag-, colon-, rectum- en
borstkanker. Voor deze analyses waren seleniumwaarden beschikbaar van 370 incidente
longkankerpatiënten, 104 maag, 234 colon, 113 rectum en 335 borstkankerpatiënten.
Deze analyses lieten, na controle voor roken en enkele andere factoren, een significant
negatief verband zien tussen teennagelselenium en het risico op longkanker (hoofdstuk
15); het relatieve risico voor degenen uit het hoogste quintiel van selenium ten opzichte
van het laagste quintiel bedroeg 0,5. De negatieve associatie werd zowel bij mannen als
bij vrouwen waargenomen en bleef bestaan nadat patiënten waren uitgesloten die in het
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eerste jaar van follow-up waren gediagnostiseerd. Het beschermende effect van
selenium werd vooral aangetroffen bij mensen met een lage inneming van beta-caroteen
en met name vitamine C. Deze effectmodificatie door vitaminen met antioxidant-
eigenschappen ondersteunen de hypothese dat selenium anticarcinogeen kan werken via
zijn rol in het cellulaire verdedigingssysteem tegen oxydatieve schade. Voor maagkanker
werd ook een negatieve associatie met selenium gevonden maar de bevindingen waren
minder consistent (RR=0.6 voor hoogste versus laagste selenium categorie). Met effect
werd alleen bij mannen waargenomen (RR=0,4), maar het aantal vrouwelijke
maagkankerpatiënten was te gering om meer definitieve conclusies te trekken over een
mogelijke geslachtsspecifiek effect (hoofdstuk 16). Hoewel er bij maagkanker ook enige
aanwijzing was voor een effectmodificatie van het seleniumeffect door de vitamine C
consumptie, was dit minder duidelijk dan voor longkanker. Mogelijk heeft dit te maken
met verschillen qua etiologie tussen long- en maagkanker en het belang van roken
daarin. Voor colon- en rectumkanker werd geen verband gevonden tussen
seleniumconcentratie in teennagels en het kankerrisico. Evenals voor colonkanker
(maar niet voor long-, maag- en rectumkanker) vertoonden borstkankerpatiënten die in
het eerste jaar van follow-up gediagnostiseerd werden, lagere seleniumwaarden in de
nagels dan patiënten uit latere follow-up jaren, hetgeen op een invloed van preklinische
ziekte wijst (hoofdstuk 17). Wanneer hiermee rekening werd gehouden bleek er geen
verband te bestaan tussen seleniumwaarden en het risico op borstkanker. De
waarnemingen ten aanzien van deze kankervormen komen overeen met bevindingen uit
andere onderzoeken en suggereren dat selenium negatief gerelateerd is aan kanker van
het bovenste deel van de tractus digestivus, alsmede aan longkanker, kankervormen die
geassocieerd zijn met roken. Onze bevindingen ten aanzien van de mogelijke invloed
van preklinische kanker illustreren tevens dat patiënt-controleonderzoeken naar
selenium en bepaalde kankervormen voorzichtig moeten worden geïnterpreteerd
vanwege de mogelijke aanwezigheid van informatiebias.

Terwijl dit proefschrift zich beperkt tot de eerste resultaten van een follow-up
periode van 3,3 jaar, zullen na continuering van de follow-up ook andere associaties
tussen voeding (voedingsstoffen, andere bestanddelen van de voeding,
voedingsmiddelen, voedingspatronen) en het risico op zowel frequente als zeldzame
kankervormen onderzocht kunnen worden. Ook kunnen dan interacties tussen
voedingsfactoren of tussen voeding en andere factoren (bijvoorbeeld roken, beroep)
met betrekking tot kankerrisico meer in detail worden bestudeerd.




