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‘Beroepsziekten in Cijfers 2018’ is opgesteld door het Nederlands 
Centrum voor Beroepsziekten (NCvB) / Coronel Instituut voor Arbeid en 
Gezondheid, Amsterdam UMC in opdracht van het ministerie van Sociale 
Zaken en Werkgelegenheid. Het doel hiervan is een overzicht te geven 
van het vóórkomen van beroepsziekten en de verdeling hiervan binnen 
sectoren en beroepen in Nederland in 2017.

Het overzicht is bedoeld voor organisaties en professionals die beleid en 
preventie op het gebied van beroepsziekten als aandachtsgebied hebben, 
zoals overheid, werkgevers- en werknemersorganisaties en instellingen 
voor arbodienstverlening en gezondheidszorg. ‘Beroepsziekten in Cijfers’ 
is bruikbaar bij de risico-inventarisatie en -evaluatie om na te gaan welke 
nadelige gezondheidseffecten door werk kunnen worden voorkómen.

Het NCvB werkt aan het verbeteren van de kwaliteit van activiteiten 
op het gebied van signalering, vaststelling, registratie en preventie van 
beroepsziekten door kennisverspreiding via internet (www.beroeps-
ziekten.nl), publicaties, nieuwsbrieven, scholing en lezingen. 
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Het aantal gemelde beroepshuidaandoeningen is 
gehalveerd; van 215 in 2016 naar 103 in 2017. Dit 
is met 2% van alle meldingen het laagste aantal 
van de laatste vijf jaar. Deels valt dat te verklaren 
door het wegvallen van de collectieve meldingen 
uit de bouw. De daling met 34% van niet-
bouwmeldingen wordt met name veroorzaakt door 
substantieel minder meldingen van huidinfecties 
(met name scabiës) en een daling van de 
meldingen van huidkanker. Contacteczeem blijft 
de meest gemelde arbeidsdermatose. Beroepen in 
de tandheelkundige zorg blijken voor de huid nog 
steeds zeer risicovol. Nieuwe ontwikkelingen gaan 
hier niet parallel met aandacht voor allergologie 
en toxicologie. Structurele aandacht voor werk-
gebonden huidkanker door UV-straling lijkt in 
Nederland nauwelijks van de grond te komen, 
ondanks Europese initiatieven en recente Duitse 
wetgeving. Isothiazolinonen zijn verantwoordelijk 
voor een hoog voorkomen van allergisch 
contacteczeem in Europa.

5. Huid-
aandoeningen
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Er zijn beroepshuidaandoeningen gemeld bij 46 mannen en 57 vrouwen. 
Bij vrouwen betreft het vooral de leeftijdsklasses van 21 tot 40 jaar en 51 
jaar en ouder, bij mannen met name de leeftijdsklassen van 41 tot 60 jaar. 

De meeste meldingen kwamen uit de gezondheidszorg, gevolgd door de 
industrie (figuur 5.1). In de gezondheidszorg was er met name een sub-
stantieel geringer aantal meldingen van huidinfecties en van scabiës in 
het bijzonder. 

5.1 Omschrijving en definitie van de aandoeningen

Contacteczeem 
Contacteczeem ontstaat als gevolg van huidcontact met een stof. Het kan 
ontstaan door een allergie voor een bepaalde stof en / of door langdurige 
irritatie van de huid door één of meerdere stoffen. De verschijnselen zijn 
roodheid, jeuk, blaasjes, schilfering en kloven. 

Contacturticaria 
Contacturticaria zijn jeukbulten (netelroos, galbulten). Zij ontstaan na 
direct huidcontact met bepaalde stoffen. Soms gebeurt dat op basis van 
een allergie voor de stof, maar er kan ook een ander mechanisme aan ten 
grondslag liggen. 

Huidgezwellen 
Goedaardige huidgezwellen, bijvoorbeeld wratten, kunnen ontstaan door 
contact met bepaalde virussen. Kwaadaardige huidgezwellen (huidkan-
ker) kunnen het gevolg zijn van langdurige blootstelling aan ultraviolet 
licht, bijvoorbeeld bij mensen die veel in de buitenlucht werken, evenals 
van blootstelling aan bepaalde carcinogene stoffen zoals polycyclische 
koolwaterstoffen.

5.2 Omvang van de problematiek 

Nationale Registratie
In 2017 halveerde bij de Nationale Registratie Beroepsziekten het aantal 
gemelde beroepshuidaandoeningen van 215 in 2016 naar 103 in 2017. 
Met 2% van alle meldingen het laagst van de laatste vijf jaar, zowel pro-
centueel als absoluut. Voorgaande jaren kwam 30 tot 40% van de meldin-
gen uit de bouw, in 2017 minder dan 3%. Dit staat in schril contrast met 
de door Timmerman gerapporteerde prevalentie van ruim 58% in zijn 
proefschrift “Contact Dermatitis in the Construction Industry”. Het weg-
vallen van de meldingen uit het PMO van de Stichting Arbouw ligt hier-
aan ten grondslag. De daling met 34% van de niet-bouwmeldingen wordt 
met name veroorzaakt door substantieel minder meldingen van huid-
infecties en een daling van meldingen van huidkanker. Contacteczeem 
blijft de meest gemelde arbeidsdermatose met voor het eerst nagenoeg 
gelijke percentages irritatief en allergisch contacteczeem (tabel 5.1). Ook 
dit fenomeen wordt veroorzaakt door het wegvallen van de meldingen 
van Stichting Arbouw omdat irritatief eczeem in de bouw het meeste 
voorkomt. Evenals in de kappersbranche (7 meldingen) verdwijnt ook in 
de bouw de melding van beroepsziekten als instrument voor preventie.30 

Tabel 5.1
Het aantal meldingen van huid aandoeningen verdeeld naar diagnose over 2013-2017

Diagnose

2013 2014 2015 2016 2017

N=173 % N=236 % N=234 % N=215 % N=103 %

Irritatief contacteczeem 74 42,8 96 40,7 101 43,2 71 33,0 29 28,2

Allergisch contacteczeem 49 28,3 42 17,8 60 25,6 30 14,0 28 27,2

Combinatie irritatief en
allergisch contacteczeem

8 4,6 31 13,1 6 2,6 28 13,0 20 19,4

Huidinfecties 17 9,8 26 11,0 48 20,5 67 31,2 19 18,4

Huidkanker 10 5,8 14 5,9 9 3,8 9 4,2 2 1,9

Urticaria 3 1,7 5 2,1 2 0,9 2 0,9 2 1,9

Overige aandoeningen 12 6,9 22 9,3 8 3,4 8 3,7 3 2,9

Figuur 5.1
Meldingen van huidaandoeningen voor de top 3 economische sector over 2013-2017
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Verzuim en kosten
Bij een derde van de meldingen is geen sprake van ziekteverzuim, bij 
de helft is sprake van tijdelijk verzuim en bij 1 / 8 resulteert de arbeids-
dermatose in blijvende arbeidsongeschiktheid, meestal gedeeltelijk en 
soms geheel. Dit betreft niet alle kosten die door arbeidsdermatosen 
veroorzaakt worden. John geeft aan dat de jaarlijkse kosten van arbeids-
dermatosen in Europa de vijf miljard euro overschrijven wanneer naast 
verzuimkosten ook behandelingskosten en productieverlies meegerekend 
worden.34 

Helpdesk
In 2017 werden 62 vragen aan de Helpdesk (inclusief Bel me 
Terugvragen) gesteld over huidaandoeningen door werk. Het merendeel 
van de vraagstellers was bedrijfsarts, een minderheid arbeidshygiënist, 
veiligheidskundige of arbeidsdeskundige. De helft van de vragen had 
betrekking op gezondheidsklachten in relatie met chemische stoffen. 
Een op de acht vragen had betrekking op Idiopathic Environmental 

Arbeidsdermatosen spelen met 1,2 % van de meldingen binnen het peil-
station intensief melden slechts een beperkte rol. Ongeveer een op de 
twintig PIM bedrijfsartsen meldt een arbeidsdermatose, een daling ten 
opzichte van voorgaande jaren. Meestal hebben de meldingen betrekking 
op de gezondheidszorg.

Oorzaken beroepshuidaandoeningen
De top 3 van oorzaken wordt gevormd door handalcohol (9), epoxy-
bevindingen (7) en conserveermiddelen isothiazolinonen (6). Het zijn 
de verpleegkundigen en specialisten in de ‘snijdende vakken’ die bij 
rigoureuze toepassing van de ‘5 momenten van handhygiëne’, irritatief 
en invaliderend handeczeem ontwikkelen. Dat geldt met name wanneer 
sprake is van aanlegfactoren zoals atopisch eczeem. Soltanipoor et al. 
onderzoeken op welke wijze de huidbarrière in stand gehouden kan wor-
den. In Australië geven onder andere om deze reden zorgprofessionals 
hun patiënten geen hand meer.31

De meldingen van epoxy-allergie waren het resultaat van de introductie 
van zeer reactieve epoxyverven voor booreilanden. Op de achtergrond 
speelde daarbij onvoldoende instructie en inadequate persoonlijke 
beschermingsmiddelen 

Structurele aandacht voor werkgebonden huidkanker door UV-straling 
blijkt in Nederland nauwelijks van de grond te komen, ondanks Europese 
initiatieven en recente Duitse wetgeving. Bij de twee meldingen van 
arbeidsgebonden melanomen ontbreekt het aan een onderbouwing 
van de blootstelling. Van buitenwerkers ontbreken meldingen. Diepgen 
schetst een andere situatie in Duitsland. Spinocellulair carcinoom en 
multiple aktinische keratosen zijn daar erkend als beroepsziekten, met 
recht op financiële compensatie bij relevante UV-belasting in het beroep. 
Voor iedere belangrijke beroepsgroep heeft men deze blootstelling in 
kaart gebracht als referentie.32 

Achter de drie meldingen van contactallergie voor methacrylaten bleken 
opmerkelijke ontwikkelingen in de tandheelkunde schuil te gaan. 

Aanbevelingen 5 momenten van handhygiëne

1 voorafgaand aan fysiek patiëntencontact;
2 voorafgaand aan een schone of aseptische procedure;
3  na (mogelijk) contact met lichaamsmaterialen en 

-vloeistoffen;
4 na fysiek patiëntencontact;
5 na fysiek contact met de omgeving van de patiënt.

Contactallergie in moderne mondzorg
Op de poli van een arbeids-
dermatologisch centrum werd 
een tandartsassistente gezien met 
eczeem aan de handen en in het 
gelaat, ontstaan na dertig jaar 
probleemloos werken. Dit bleek te 
berusten op contactallergie voor 
methacrylaten en isothiazolinonen. 
Bij werkplekonderzoek en analyse 
van de werkprocessen bleek het 
onmogelijk om blootstelling in de 
behandelkamer te mijden door de 
onmisbare aanwezigheid van deze 
bestanddelen in de moderne tand-
heelkundige materialen. Material 
Safety Data Sheets en kennis over 
de eigenschappen van de eigen 
materialen ontbraken in deze tand-
heelkundige praktijk. Omscholing 
bleek de enige optie. 
Doeleman citeert de website 
Business Insider waarop in 2015 
werd aangegeven dat beroepen 

in de mondzorg qua gezondheids-
risico’s op de eerste plaats komen. 
Volgens de website worden deze 
beroepsbeoefenaren meer bloot-
gesteld aan verontreinigde stoffen, 
ziektes en infectieziekten en wordt 
er veel zittend werk verricht. 
Waren het vroeger tuberculose, 
difterie, mazelen of vergiftiging 
met kwikzilver of formaline, anno 
2018 betreft het aandoeningen van 
het bewegingsapparaat, burn-out, 
infectieziekten als Hepatitis en 
HIV, allergieën en contacteczeem. 
Beroepsziekten worden echter 
niet vaak gemeld omdat deze zelf-
standigen meestal geen Arbozorg 
inschakelen. Bij allergie betreft het 
meestal handschoenbestanddelen 
als latex en rubberversnellers en 
methacrylaten in prothesemateri-
alen.33
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met meer dan tien procent bij patiënten in sommige dermato-allergologi-
sche centra. Dit was aanleiding voor Europese wetgeving die sinds febru-
ari 2017 het gebruik van MI in ‘leave-on’ cosmetica (alle producten die 
langdurig op de huid aanwezig zijn) verbiedt. In februari 2018 werden 
maatregelen van kracht die de maximale concentratie van MI in ‘rinse-
of’ producten (producten die worden opgebracht en korte tijd later weer 
verwijderd) verlaagde van 0,01% tot 0,0015%. Momenteel zijn nog geen 
veilige concentraties vastgesteld voor isothiazolinonen in welk industrieel 
product dan ook. Bijkomend probleem is dat deze conserveermiddelen 
onder zeer verschillende merknamen vermeld staan op Material Safety 
Data Sheets, als ze al vermeld worden.38 

(Contact)Urticaria
Werkgebonden (contact)urticaria (CU) blijken niet gemakkelijk herken-
baar voor de bedrijfsarts. Het Contact Urticarieel Syndroom (CUS) omvat 
een heterogene groep van ontstekingsreacties die binnen minuten na 
blootstelling verschijnen en verdwijnen binnen 24 uur, meestal na enige 
uren.39 De symptomen variëren van lokale tinteling en jeuk, lokale rood-
heid en zwelling, tot gegeneraliseerde urticaria, slijmvliesklachten als 
rhinoconjunctivitis, astma en anafylactische shock. De oorzaken kunnen 
immunologisch en non-immunologisch zijn. Immunologisch betreft het 
een type I allergie met IgE antistoffen als reactie op eiwitten. Latex is 
het bekendste voorbeeld. Voor diagnostiek komen in aanmerking prik-
testen, de gouden standaard, en RAST (bloedtest op de aanwezigheid van 
specifiek IgE immunoglobuline). Non-immunologische oorzaken betref-
fen laag moleculaire chemische stoffen, maar ook fysische factoren als 
warmte, koude en druk. Helaskoski et al., verbonden aan het Finnish 
Institute of Occupational Health evalueerden de dossiers van patiënten 
met contacturticaria of protein contact dermatitis (PCD, een potentieel 
later stadium van contact urticaria) uit de periode 1995-2011. In totaal 
stelde men bij 291 patiënten de diagnose werkgebonden contacturticaria. 
De meest voorkomende oorzaken bleken meel, huidschilfers van koeien, 
latex en zure anhydriden. Bij 60 patiënten (21%) ging dit gepaard met 
werkgebonden astma en bij 111 (38%) met werkgebonden rhinitis. De 
conclusie luidde dat bij CU en PCD altijd gevraagd dient te worden naar 
respiratoire symptomen. Preventieve maatregelen op de werkplek die-
nen gericht te zijn op zowel bescherming van de huid als van de lucht-
wegen.40

Intolerances waaronder klachten vallen die geduid worden als electro-
magnetic sensitivity, WIFI allergie, multiple chemical sensitivity en het 
aërotoxic syndrome. 

5.3 Wetenschappelijke en maatschappelijke ontwikkelingen 

Idiopathic Environmental Intolerances
Een nieuwe ontwikkeling op het terrein van Idiopathic Environmental 
Intolerances is dat naast diagnostiek (de diagnose IEI mag alleen gesteld 
worden per exclusionem nadat andere medische en technische oorzaken 
uitgesloten zijn) er ook een specifieke vorm van cognitieve psycho-
therapie is ontwikkeld.35

Europees kennisnetwerk
In het kader van het Europese COST (Cooperation in Science and 
Technology) project Standerm heeft Mahler de resultaten gepubliceerd 
van een onderzoek in 28 Europese landen. Hierbij is de huidige situatie 
ten aanzien van de wetgeving en gezondheidszorgsystemen voor arbeids-
dermatosen in Europa in kaart gebracht. Uit het vragenlijstonderzoek 
onder bedrijfsartsen en arbeidsdermatologen bleek dat nagenoeg ieder 
land naast de reguliere gezondheidszorg beschikt over een verzeke-
ringssysteem voor beroepsgebonden risico’s. Wettelijke criteria voor 
de vaststelling van beroepsgebonden huidaandoeningen waarbij ook de 
genetische aanleg een rol speelt, verschillen tussen de diverse landen. 
Onder specifieke omstandigheden kunnen in een derde van de landen 
huidtumoren door UV-licht erkend worden als beroepsziekten. De ver-
schillende definities van arbeidsdermatosen compliceren de vergelijking 
van statistische gegevens.36 

Eveneens in het kader van het COST-project Standerm is een Europees 
consensusdocument ontwikkeld door arbeidsdermatologische experts. 
Hierin staan de evidence-based standaarden voor preventie en afhan-
deling van werkgerelateerde en beroepsgebonden huidaandoeningen. 
Melding van arbeidsdermatosen wordt cruciaal geacht voor preventie van 
een chronische en recidiverend beloop. Plakproeven zijn noodzakelijk 
voor de diagnostiek wanneer de contactdermatose niet geneest of blijft 
recidiveren. De RI&E bij arbeidsdermatosen vereist volledige inventari-
satie van de etiketten van alle ingrediënten op de Material Safety Data 
Sheets.37 

Isothiazolinonen
Methylisothiazolinone (MI) en methylchloroisothiazolinone (MCI) die 
toegevoegd worden als biocide (conserveermiddel) in zeer verschillende 
cosmetische, huishoudelijke en industriële producten, zijn verantwoor-
delijk voor een hoge Europese prevalentie van allergisch contacteczeem 
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5.4 Conclusies 

Na de kappersbranche mist ook bouw kansen voor preventie 
Het wegvallen van de meldingen uit het PMO van de Stichting Arbouw 
zorgde ervoor dat het aantal meldingen uit de bouw terugliep van dertig tot 
veertig procent in voorgaande jaren tot minder dan drie procent in 2017. 
Net als eerder in de kappersbranche is nu ook in de bouw de melding van 
beroepsziekten als instrument voor preventie sterk verminderd.

Tandzorg blijft een risicovol vak
Ook voor de huid. De risico’s veranderen en komen nu vooral voort uit de 
introductie van nieuwe materialen en werkprocessen. Achter drie meldingen 
van contactallergie voor methacrylaten gingen nieuwe ontwikkelingen in de 
tandheelkunde schuil.

Isothiazolinonen risico in Europa
De in conserveermiddelen verwerkte isothiazolinonen zijn verantwoordelijk 
voor een hoog aantal gevallen van allergisch contacteczeem in Europa. 
Mogelijk kunnen ook voor conserveermiddelen striktere normering worden 
toegepast inzake blootstelling aan isothiazolinonen zoals bij de samenstelling 
van cosmetica.

6. Long- en 
luchtweg- 
aandoeningen
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