
3.5 Huidaandoeningen 

In tabel 20 is het aantal en percentage meldingen van beroepsgebonden huidaandoeningen 
weergegeven, onderverdeeld naar diagnose over 2007. Het grootste aandeel in de meldingen 
hebben contactdermatitis en contacteczeem (72,9%), overige vormen van eczeem (6,4%), 
allergische reacties (4,3%) en atopische dermatitis / constitutioneel eczeem (4,3%). 

Tabel 20 Aantal (%) meldingen van huidaandoeningen naar diagnose over 2007
Diagnose N=188 % 
Contactdermatitis, contacteczeem*  137 72,9
Overige vormen van eczeem 12 6,4
Allergische reactie* / ** 8 4,3
Atopische dermatitis, constitutioneel eczeem 8 4,3
Overige aandoeningen van huid en onderhuid* 7 3,7
Schimmelinfectie van huid, haar of nagels* 3 1,6
Overige lokale ontstekingen van huid en onderhuid* 3 1,6
Urticaria (galbulten) 2 1,1
Psoriasis 2 1,1
Maligne melanoom*** (huidkanker – melanoom) 1 0,5
Herpes zoster* (gordelroos) 1 0,5
Pediculose, acariasis en overige huidinfestaties (huidinfecties door 
luizen, mijten etc,) 1 0,5
Letsel van huid van overige lichaamsregio’s 1 0,5
Acute lymfadenitis* (lymfeklierontsteking) 1 0,5
Pruritus (jeuk) 1 0,5

* diagnose komt ook voor bij aandoeningen door biologische agentia 
**  diagnose komt ook voor bij longaandoeningen 
*** diagnose komt ook voor bij kanker 

In tabel 21 is het aantal en percentage meldingen van beroepsgebonden huidaandoeningen 
weergegeven, onderverdeeld naar economische sector over 2007. In totaal zijn 188 meldingen van 
beroepsgebonden huidaandoeningen geregistreerd in 2007. Het grootste aandeel in de meldingen 
hebben de bouwnijverheid, industrie en gezondheid- en welzijnszorg met respectievelijk 68 (36,2%), 
55 (29,3%) en 20 (10,6%) meldingen.  

Tabel 21 Aantal (%) meldingen van huidaandoeningen naar economische sector over 2007
Economische sector N=188 % 
Bouwnijverheid 68 36,2
Industrie 55 29,3
Gezondheid- en welzijnszorg 20 10,6
Reparatie van consumentenartikelen en handel 8 4,3
Verhuur en handel in onroerend goed, roerende goederen 7 3,7
Landbouw, jacht en bosbouw 6 3,2
Milieudienstverlening, cultuur, recreatie en overige dienstverlening 5 2,7
Horeca 4 2,1
Vervoer, opslag en communicatie 3 1,6
Openbaar bestuur, overheidsdiensten en verplichte sociale verzekeringen 3 1,6
Onderwijs 2 1,1
Visserij 1 0,5
Winning van delfstoffen 1 0,5
Productie en distributie van elektriciteit, aardgas en water 1 0,5
Onbekend 4 2,1
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In tabel 22 is het aantal en percentage meldingen van beroepsgebonden huidaandoeningen 
weergegeven, onderverdeeld naar beroepsklassen over 2007. Het grootste deel van de meldingen 
komt voor bij vakkrachten uit de bouwnijverheid / delfstofwinning (25,5%), metaalbewerkers / 
monteurs (10,1%) en operators van fabrieksinstallaties (8%).  

Tabel 22 Aantal (%)meldingen van huidaandoeningen naar beroepen over 2007
Beroepsklasse N=188 % 
Vakkrachten in delfstoffenwinning en bouwnijverheid 48 25,5
Metaalbewerkers, monteurs 19 10,1
Operators fabrieksinstallaties 15 8,0
Hogere en middelbare landbouw, paramedisch, middelbaar verpleegkundigen 13 6,9
Arbeiders in mijnbouw, bouwnijverheid, industrie en transport 12 6,4
Technici, informatici 8 4,3
Handwerks- en ambachtslieden  8 4,3
Elementaire beroepen  8 4,3
Andere handwerkers en aanverwante vakkrachten 7 3,7
Lagere dienstverlenende en commerciële beroepen  5 2,7
Arbeiders in landbouw, visserij 5 2,7
Parlementariërs, landsbestuurders, leidinggevenden  4 2,1
Onderwijsgevenden 4 2,1
Administratieve medewerkers 4 2,1
Bedieners fabrieksinstallaties en machines en montagemedewerkers 4 2,1
Elementaire beroepen in verkoop en dienstverlening 4 2,1
Andere hogere en middelbare vakspecialisten 3 1,6
Precisiehandwerkers, ambachtslieden, grafici 3 1,6
Machinebedieners en montagemedewerkers 3 1,6
Bestuurders auto, trein, kraan, landbouwmachine etc. en  zee 3 1,6
Verleners van persoonlijke diensten, veiligheidsemployees 2 1,1
Vakkrachten in landbouw en visserij  2 1,1
Wetenschappelijke beroepen landbouw, medici en hogere verpleegkundigen 1 0,5
Hogere en middelbare technici en vakspecialisten 1 0,5
Administratieve beroepen 1 0,5
Onbekend 1 0,5

In tabel 23 is het aantal en percentage meldingen van beroepsgebonden huidaandoeningen 
weergegeven, onderverdeeld naar leeftijdsklasse en geslacht over 2007. Bij de meldingen van 
mannen (79%) was 57% ouder dan 40 jaar. Bij de meldingen van vrouwen (21%) was 32% ouder 
dan 40 jaar. 

Tabel 23 Aantal (%) meldingen van huidaandoeningen naar leeftijdsklasse en geslacht over 2007
man vrouw totaal 

Leeftijdsklasse n % n % N=184* %
< 21 jaar 5 3,4 4 10,5 9 4,9
21-30 jaar 30 20,5 10 26,3 40 21,7
31-40 jaar 28 19,2 12 31,6 40 21,7
41-50 jaar 46 31,5 7 18,4 53 28,8
>50 jaar 37 25,3 5 13,2 42 22,8

* van 4 meldingen is leeftijd en/of geslacht onbekend
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In tabel 24 is het aantal en percentage meldingen van beroepsgebonden huidaandoeningen 
weergegeven, onderverdeeld naar arbeidsgebonden factoren over 2007. Het grootste deel van de  
meldingen wordt veroorzaakt door industriële factoren, materialen en producten (35,6%) en 
anorganische (21,8%) en organische chemische agentia (10,1%). 

Tabel 24 Aantal (%) meldingen van huidaandoeningen naar arbeidsgebonden factoren over 2007
Oorzaak N=188 % 
Industriële factoren, materialen en producten 67 35,6
Chemische agentia, anorganisch 41 21,8
Chemische agentia, organisch 19 10,1
Fysische agentia 13 6,9
Overige chemische agentia 11 5,9
Planten 8 4,3
Biomechanische factoren 7 3,7
Overige biologische agentia 6 3,2
Bacteriën 3 1,6
Schimmels 1 0,5
Dieren 1 0,5
Psychosociale factoren 1 0,5
Andere oorzaak 5 2,7
Onbekenden 5 2,7

In tabel 25 is het aantal en percentage van beroepsgebonden huidaandoeningen weergegeven, 
onderverdeeld naar ernst van de aandoening over 2007. Van 92 (48,9%) van de meldingen is de 
ernst van de aandoening onbekend. Van de meldingen waarbij de ernst van de aandoening wel is 
gerapporteerd (96 meldingen), zijn 53 (55,2%) werknemers tijdelijk arbeidsongeschikt en 21 
werknemers (21,9%) blijvend arbeidsongeschikt. 

Tabel 25 Aantal en percentage meldingen van huidaandoeningen naar ernst van de aandoening 
 over 2007

Tijdelijke of blijvende arbeidsongeschiktheid N=188 %
Ernst van de aandoening onbekend 92 48,9
Tijdelijke arbeidsongeschiktheid, verzuim niet gespecificeerd 18 9,6
Tijdelijke arbeidsongeschiktheid, verzuim 0-3 dagen 7 3,7
Tijdelijke arbeidsongeschiktheid, verzuim, 4-6 dagen 3 1,6
Tijdelijke arbeidsongeschiktheid, verzuim 7-13 dagen 4 2,1
Tijdelijke arbeidsongeschiktheid, verzuim14-20 dagen 3 1,6
Tijdelijke arbeidsongeschiktheid, verzuim 21 dagen tot 1 maand 6 3,2
Tijdelijke arbeidsongeschiktheid, verzuim 1 tot 3 maanden 9 4,8
Tijdelijke arbeidsongeschiktheid, verzuim 3 - 6 maanden 3 1,6
Blijvende arbeidsongeschiktheid, % onbekend 8 4,3
Blijvende arbeidsongeschiktheid, minder dan 10% 5 2,7
Blijvende arbeidsongeschiktheid, 15 % tot 19% 1 0,5
Blijvende arbeidsongeschiktheid, meer dan 50% 7 3,7
Ernst van de aandoening, niet hierboven genoemd 22 11,7

Rapportage meldingen uit peilstation arbeidsdermatosen surveillance 

Bij het peilstation arbeidsdermatosen zijn in 2007 in totaal 419 meldingen binnengekomen. De 
meldingen zijn weergegeven naar diagnose (tabel 26), economische sector (tabel 27) en belangrijkste 
oorzakelijke factoren (tabel 28). Het aantal meldingen via bedrijfsartsen (tabel 20) is met 188 
meldingen lager dat via het peilstation (419 meldingen). Galbulten (urticaria) en huidgezwellen worden 
door de bedrijfsarts nauwelijks gemeld. Zowel in de nationale registratie als in het peilstation is 
contacteczeem de meest gemelde diagnose. 

In vergelijking tot voorgaande jaren is er sprake van een afname van het aantal meldingen bij het 
peilstation. Wel blijft in 2007 contacteczeem met 81,1% van de meldingen de belangrijkste 
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beroepsgebonden huidaandoening, gevolgd door beroepsgebonden huidgezwellen met 9,9% en 
galbulten (urticaria) met 2,6%. 

De meeste meldingen komen uit de voedingssector (15%), gevolgd door metaalindustrie (13,1%) en 
de gezondheidszorg (12,4%). Monteur (auto/lift), kapper en verpleegkundige zijn met respectievelijk 
8,4%, 5,7% en 5,3% de meest gemelde beroepen. 

Bij de meldingen van mannen (56%) was 54% ouder dan 40 jaar. Bij de meldingen van vrouwen 
(44%) was 43% ouder dan 40 jaar. Van de meldingen waarbij verzuim is gerapporteerd (334 
meldingen), heeft 26% verzuimd voor werk. 

De meeste beroepsgerelateerde huidaandoeningen worden veroorzaakt door blootstelling aan nat 
werk (25,5%), overige irriterende stoffen (10%) en ultraviolette (UV)-straling (10%).  

Tabel 26 Aantal en percentage meldingen van huidaandoeningen binnen het peilstation 
arbeidsdermatosen naar aard van de diagnose over 2007 

Diagnose N=419 % 
Contacteczeem 340 81,1
Huidkanker, keratosis (verhoorning) 30 7,2
Overige huidaandoeningen 20 4,8
Contact urticaria (galbulten door contact met stoffen) 11 2,6
Huidkanker, basaalcel carcinoom 7 1,7
Huidkanker, plaveiselcel carcinoom 4 1,0
Acne / Folliculitis (ontsteking van het haarzakje) 4 1,0
Infecties 2 0,5
Nagels, dystrofie (abnormaal uitgroeiende nagels) 1 0,2

Tabel 27 Aantal en percentage meldingen van huidaandoeningen binnen het peilstation 
arbeidsdermatosen naar economische sector over 2007 

Economische sector N=419 % 
Voeding 63 15,0
Metaal 55 13,1
Gezondheidszorg 52 12,4
Agrarisch 45 10,7
Cosmetica en lichaamsverzorging 42 10,0
Bouwnijverheid 38 9,1
Industrie 36 8,6
Schoonmaak 21 5,0
Detailhandel 17 4,1
Transport 10 2,4
Onderwijs 6 1,4
Publieke dienstverlening 3 0,7
Overige sectoren 31 7,4

Tabel 28 Oorzakelijke blootstellingen bij de meldingen van huidaandoeningen binnen het peilstation 
arbeidsdermatosen over 2007 

Oorzakelijke blootstelling N=419 % 
Nat werk 107 25,5
Overige irriterende stoffen 42 10,0
UV straling 42 10,0
Rubber chemicaliën en materialen 16 3,8
Conserveermiddelen 15 3,6
Planten 14 3,3
Wrijving , mechanisch trauma 13 3,1
Zepen en schoonmaakmiddelen 12 2,9
Parfums en geuren 10 2,4
Overig 148 35,3
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