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Deodorant en borstkanker
Wat is bekend over de relatie tussen parabenen 
en kanker?

Door ir. Willem Koert, wetenschapsjournalist

Volgens alarmerende mediaberichten is er een verband tussen het gebruik van deo-
dorant en borstkanker. Een zoektocht naar de wetenschappelijke onderbouwing van 
die alarmerende berichtgeving voert naar de studies van één specifieke onderzoeker. 
Maar volgens toxicologen bewijzen die studies niet dat het gebruik van deodorant 
daadwerkelijk het risico op borstkanker vergroot.

“Bijna iedereen gebruikt dagelijks deo‐
dorant, maar weinig mensen weten dat 
er een luchtje aan niet-natuurlijke deo’s 
zit”, waarschuwt een Nederlandsta‐
lige website zijn lezers. “Deo’s gebrui‐
ken allerlei chemicaliën om je fris te 
houden. De huid onder je oksels neemt 
alles supersnel op, en zo kan er na jaren 
gebruik van deodorant een gevaarlijke 
dosis gif in je lichaam opgeslagen zijn.” 
Parabenen behoren tot die “potentieel 
gevaarlijke ingrediënten” in deodorants, 
vervolgt de website, die vervolgens 
meldt dat Brits onderzoek heeft aange‐
toond dat vrouwen die niet-natuurlijke 
deodorant gebruiken vaker borstkanker 
krijgen dan vrouwen die dat niet doen. 
“De boodschap is duidelijk”, luidt de 
conclusie. “Kies in het vervolg voor 
natuurlijke deodorant en gooi die oude 
deo meteen weg.” Lezers die op zoek 
willen gaan naar producten die wel door 
de beugel kunnen en geen parabenen 
bevatten, zijn bij de bewuste website 
aan het goede adres, en vinden in de  

 
webwinkel die aan de site is verbonden 
een ruim assortiment van deo’s zonder 
parabenen en andere verdachte stoffen.

Op honderden plaatsen op het internet 
waarschuwen websites voor het gebruik 
van cosmetica die stoffen als parabe‐
nen, aluminiumverbindingen, triclosan 
of propyleenglycol bevatten. Dezelfde 
berichten verschijnen in gezondheids‐
bijlagen van kranten en tijdschriften. 
Het gebruik van dergelijke producten 
zou niet alleen het risico op borstkan‐
ker vergroten, maar, bij vrouwen die 
borstkanker hebben overleefd, ook de 
kans op terugkeer van de ziekte. Veel 
vrouwen met borstkanker krijgen zulke 
berichten doorgestuurd van bezorgde 
vrienden of familieleden, uiteraard met 
de beste intenties. 
Dit artikel vat samen wat er op dit 
moment bekend is over de relatie tussen 
deodorant en borstkanker. Het probeert 
te achterhalen of er inderdaad aanwij‐
zingen zijn dat het gebruik van deodo‐



rant het risico op 
borstkanker ver‐
groot. Het accent 
ligt daarbij op de rol 
die parabenen zou‐
den spelen. 

Philippa Darbre
De nieuwe en oude media 
zuigen de berichten over kwa‐
lijke rol van parabenen niet uit 
hun duim. Ze zijn gebaseerd op 
wetenschappelijke studies, die zijn 
verschenen in peer-reviewed tijd‐
schriften zoals de Journal of Applied 
Toxicology, Breast Cancer Research en 
de Journal of Steroid Biochemistry and 
Molecular Biology. Bijna alle studies 
komen uit de koker van de Engelse bio‐
chemicus Philippa Darbre, die als hoog‐
leraar is verbonden aan de universiteit 
van Reading. 
Darbre bestudeert al vanaf de jaren 
tachtig van de vorige eeuw hoe het 
vrouwelijke geslachtshormoon estra‐
diol, en stoffen die daar op lijken, borst‐
kanker kunnen veroorzaken. “Al in het 
oude Egypte en Griekenland kregen 
vrouwen borstkanker”, vertelde Dar‐
bre in 2014 tijdens een bijeenkomst van 
een cosmeticaproducent die zich profi‐
leert door uitsluitend natuurlijke grond‐
stoffen in zijn producten te verwerken. 
“Maar de laatste veertig jaar zien we in 
ontwikkelde landen als Groot-Brittan‐
nië een verdubbeling van de aantallen. 
Een belangrijke factor in die toename 
is waarschijnlijk het gebruik van chemi‐
caliën in cosmetica die de werking van 
estradiol imiteren.” Parabenen behoren 
tot die groep van verdachte chemica‐
liën, aldus Darbre.

Para‐
benen 
zijn syn‐
thetische 
conserve‐
ringsmiddelen, 
die niet alleen in 
cosmetica zitten maar 
ook in levensmidde‐
len. In levensmiddelen 
kan bijvoorbeeld methyl- 
(E218) of ethylparabeen 
(E214) zitten, terwijl propyl‐
parabeen (E216) vooral wordt 
gebruikt in shampoo, crèmes en 
lotions. Parabenen remmen de 
groei van schimmels en bacteriën, en 
kunnen in minuscule hoeveelheden de 
houdbaarheid van levensmiddelen en 
cosmetica merkbaar verlengen. 
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Relatie parabenen - borstkanker
In de jaren negentig van de vorige eeuw 
stuitte Darbre in haar laboratorium op de 
eerste aanwijzingen dat parabenen een 
hormonale werking kunnen hebben, en 
beet zich vervolgens in het onderwerp 
vast. In de jaren die volgden ontdekte de 
onderzoeker dat parabenen in bijzonder 
hoge concentraties eenzelfde effect op 
estradiolgevoelige borstkankercellen in 
reageerbuizen hadden als het vrouwe‐
lijke geslachtshormoon estradiol zelf.1 
Hetzelfde bleek uit experimenten met 
proefdieren, die injecties met hoge 
doses parabenen kregen toegediend.2 
In 2004 verscheen het onderzoek van 

Darbre op de radar van de massame‐
dia, nadat de hoogleraar een onderzoek 
publiceerden in de Journal of Applied 
Toxicology, waarin Darbre vertelde 
dat ze in menselijke borstkankertumo‐
ren parabenen had gevonden.3 Volgens 
haar metingen en berekeningen waren 
de concentraties zo hoog waren dat ze 
effect op de tumorgroei konden hebben.
Oncologen en toxicologen wezen er op 
dat Darbre niet had bewezen dat para‐
benen borstkanker kon veroorzaken of 
stimuleren. “We staan bloot aan ver‐
schrikkelijk veel soorten chemicaliën”, 
vertelde de oncoloog Karol Sikora, toen‐
tertijd als hoogleraar verbonden aan 
Imperial College London, op 11 januari 
2004 in een interview met de Engelse 
krant The Guardian. “Maar dat wil nog 
niet zeggen dat ze ook allemaal kanker‐
verwekkend zijn.”
Philip Harvey, de redacteur van het 
wetenschappelijke tijdschrift waarin 
Darbres onderzoek was verschenen, liet 
zich tegenover het tijdschrift New Scien‐
tist op 12 januari 2004 ontvallen dat Dar‐
bres onderzoek helemaal niets bewees, 
en hooguit suggereerde dat parabenen 
misschien een factor waren bij het ont‐
staan van borstkanker.4 “Omdat borst‐
kanker de grootste doodsoorzaak onder 
jonge vrouwen is, en omdat veel van die 
jonge vrouwen deodorant gebruiken, 
denk ik wel dat hier verder onderzoek 
naar zou moeten gebeuren”, zei hij. 
Tenslotte maakte ook de kritische 
onderzoeker Stephen Antczak zich geen 
zorgen. Antczak, de auteur van Cosme‐
tics Unmasked, had al eerder onderzoek 
gedaan naar potentieel riskante stoffen 
in cosmetica, en had daarbij geen aan‐
wijzingen gevonden dat parabenen een 
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gevaar zouden kunnen vormen. “Zowel 
Amerikanen als Japanners zijn staan 
relatief veelvuldig bloot aan parabe‐
nen”, zei Antczak op 8 mei 2004 in een 
interview met The Guardian. “Maar in 
Japan komt borstkanker betrekkelijk 
weinig voor.” In Amerika is dat anders, 
maar volgens Antczak blijkt uit die sta‐
tistieken dat bij borstkanker “cosmetica 
geen rol van betekenis kunnen spelen”. 
De media lieten Philippa Darbre zelf 
uiteraard ook aan het woord. Zij was 
minder genuanceerd. Ze gebruikte al 
sinds de jaren negentig geen cosmetica 
meer, zei ze op 12 januari in een inter‐
view met New Scientist, en ook geen 
deo’s. En ”zolang de veiligheid van die 
producten niet overtuigend is bewe‐
zen”, riep Darbre alle vrouwen op om 
hetzelfde te doen. 
Populaire en alternatieve media namen 
de uitspraken van Darbre grif over, en 
schoven de commentaren van weten‐
schappers en onderzoekers als Sikora, 
Harvey en Antczak terzijde. 

Vervolgonderzoek
In de jaren na de mediastorm van 2004 
vervolgde Darbre haar onderzoek. Ze 
bestudeerde bijvoorbeeld mengsel van 
parabenen, en ontdekte die elkaars sti‐
mulerende werking op borstkankercel‐
len konden versterken.5 Ze ontdekte 
door reageerbuisonderzoek dat para‐
benen niet alleen kankercellen prikkel‐
den om zich te ontwikkelen, maar ook 
om zich uit te zaaien.6

Darbre deed eveneens reageerbuis‐
onderzoek waarin ze de effecten van 
verschillende parabenen met elkaar 
vergeleek. De moleculaire structuur van 
een parabeen laat zich omschrijven als 

een schroef met een sliert eraan. Darbre 
ontdekte dat hoe langer die sliert was, 
hoe sterker het stimulerende effect was 
op kankercellen.7

In het lichaam knippen enzymen die 
lange sliert echter snel van de schroef. 
Het resultaat is een molecuul die che‐
mici 4-hydroxybenzoëzuur noemen. 
In 2005 publiceerde Darbre een studie 
waarin ook die stof, als de concentratie 
maar hoog genoeg was, de werking van 
estradiol kon imiteren – en volgens Dar‐
bre dus ook een rol kon spelen bij het 
krijgen van borstkanker.8

Europese overzichtsstudie
Toen de ophef over het onderzoek 
van Darbre doordrong tot Brussel, gaf 
de Europese Commissie in 2004 een 
groep toxicologen de opdracht om alle 
beschikbare informatie over de gezond‐
heidseffecten van parabenen te ver‐
zamelen - inclusief de publicaties van 
Philippa Darbre - en na te gaan in hoe‐
verre die ophef gegrond was. Het eind‐
resultaat verscheen in de vorm van twee 
Extended Opinions, die de Europese 
Commissie integraal publiceerde op het 
internet.9,10

De onderzoekers waren allereerst kri‐
tisch over Darbres onderzoek. Het was 
op punten slordig uitgevoerd, oordeel‐
den ze. De hoge concentraties para‐
benen die de hoogleraar in menselijke 
borstkankertumoren zou hebben 
gevonden waren bijvoorbeeld, in ieder 
geval in bepaalde gevallen, het gevolg 
van verontreiniging. Bovendien vonden 
de onderzoekers de door Darbre ver‐
onderstelde link tussen deodorants en 
parabenen vergezocht: op het moment 
dat de toxicologen hun commentaar 
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schreven bevatte slechts twee procent 
van de producten op de Europese markt 
parabenen. 
De toxicologen oordeelden uiteinde‐
lijk dat Darbres onderzoek geen aanlei‐
ding gaf tot zorgen over de veiligheid 
van parabenen. De hoogleraar had con‐
centraties van parabenen gemeten in 
en had geëxperimenteerd met kan‐
kercellen in reageerbuizen. Dat type 
onderzoek zegt weinig over de vraag of 
parabenen borstkanker in de hand kun‐
nen werken.
Daarvoor zijn allereerst dierstudies 
nodig, waarin proefdieren kanker ont‐
wikkelen na blootstelling aan parabe‐
nen. Darbre had zulk onderzoek nooit 
uitgevoerd, maar collega’s van haar wel. 
In wetenschappelijke tijdschriften von‐
den de toxicologen studies waarin mui‐
zen, ratten en honden in astronomische 
doses waren blootgesteld aan para‐
benen. Zelfs bij een dagelijkse inname 
van honderden milligrammen para‐
benen per kilogram lichaamsgewicht 

gebeurde er in die studies niets wat wijst 
op gezondheidsschade. Hoe konden de 
microgrammen parabenen die vrouwen 
via cosmetica binnenkrijgen dan schade‐
lijk zijn?
Een ander type onderzoek dat kan aan‐
tonen of deodorantgebruik kan leiden 
tot borstkanker zijn epidemiologische 
studies. Daarin vergelijken onderzoe‐
kers bijvoorbeeld vrouwen met borst‐
kanker met gezonde vrouwen, en kijken 
ze vervolgens of de eerstgenoemde 
groep vaker gebruikmaakt van deodo‐
rant. Zulke studies waren wel eens in uit‐
gevoerd, en gaven geen aanleiding tot 
zorg. In 2002 publiceerden oncologen 
van het Amerikaanse Fred Hutchinson 
Cancer Research Center bijvoorbeeld 
een onderzoek onder achthonderd 
vrouwen met borstkanker en een verge‐
lijkbare groep vrouwen zonder kanker.11 
In dat onderzoek speelde het gebruik 
van deodorant geen rol van betekenis. 
Nadien hebben andere epidemiologi‐
sche studies deze onderzoeksresultaten 
bevestigd.12

De geschiedenis herhaalt zich
Volgens de overzichtsstudies van de 
Europese Commissie is er dus geen ver‐
band tussen parabenen en borstkanker. 
Hoewel organisaties als de Nederlandse 
KWF Kankerbestrijding en de Ameri‐
can Cancer Society en National Cancer 
Institute eenzelfde standpunt hebben 
ingenomen, is de onrust over deodo‐
rant en borstkanker op internet nog 
springlevend. Dat komt gedeeltelijk 
door Philippa Darbre. Nadat teams van 



 ∙ April 2016 ∙ Pagina 9

Deodorant en borstkanker

wetenschappers haar verontrustende 
studies en uitspraken over parabenen 
relativeerden, brengt de hoogleraar 
nog steeds haar eigen, en afwijkende 
standpunt, met verve voor het voet‐
licht. Bovendien heeft ze haar werk‐
veld uitgebreid. Darbre bestudeert nu 
ook de rol van aluminiumverbindingen 
in deodorant. 
Die aluminiumverbindingen remmen 
de activiteit van de zweetklieren, en 
verminderen de afgifte van transpi‐
ratievocht. Volgens Darbres studies 
bevonden zich in borstweefsel van vrou‐
wen forse concentraties aluminium, 
afkomstig uit deodorants. Net als para‐
benen waren de aluminiumverbindin‐
gen kennelijk in staat om door de huid 
door te dringen, en zich op te hopen in 
borstweefsel.13,14 In proeven met borst‐
kankercellen kon Darbre bovendien 
aantonen dat die verbindingen waar‐

schijnlijk de uitzaaiing van borstkanker‐
cellen door het lichaam stimuleren.15

Hoewel sommige wetenschappers 
Darbres bezorgdheid over aluminium 
voorzichtig onderschrijven,16 doet de 
American Cancer Society dat niet. “Het 
is nog maar de vraag of aluminium in 
relevante hoeveelheden door de huid 
het lichaam kan binnendringen”, vertelt 
de organisatie op zijn website cancer.
org. “In een studie waarin onderzoe‐
kers keken naar de opname van alumi‐
niumchloorhydraat bleek dat slechts 
een minuscule fractie van 0,012 procent 
werd opgenomen. De hoeveelheid alu‐
minium die we binnenkrijgen via onze 
voeding is beduidend groter.“ 
Niet iedereen heeft zich daardoor laten 
overtuigen. De onrust over deodorant is 
permanent.  ∞

Parabenen, kanker en allergie
De meeste wetenschappers delen de angst van Darbre over deodorants dus niet. Volgens de huidige weten‐
schappelijke inzichten verhoogt het gebruik van deodorant het risico op borstkanker niet, en verhogen deodo‐
rants bij borstkankeroverlevers ook niet de kans op terugkeer van de ziekte. Desondanks kunnen mensen, en dus 
ook borstkankeroverlevers, in enkele gevallen verkeerd reageren op deodorants met parabenen. 
Dat concludeerden onderzoekers van het Amerikaanse Cosmetic Ingredient Review Panel, een organisatie voor 
de cosmetische industrie, in 2010.17 Volgens de onderzoekers hadden parabenen geen hormonale werking van 
betekenis, en bleek uit tientallen studies dat parabenen zelden leidden tot huidirritaties - maar ‘zelden’ is niet het‐
zelfde als ‘nooit’. Studies melden wel degelijk gevallen waarin cosmetische producten met parabenen wel dege‐
lijk leidden tot huidirritaties. In die gevallen was vaak sprake van huidbeschadiging. Bij enkele procenten van de 
patiënten waarbij parabenen leidden tot huidirritaties was sprake van sensisitatie, en tot allergische reacties. 
De kans daarop is waarschijnlijk verhoogd bij kankeroverlevers die chemobehandelingen ondergaan. Die kun‐
nen het immuunsysteem tijdelijk ontregelen, waardoor de kans op het ontstaan van allergie tijdelijk toeneemt. 
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