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Voorwoord

Kerncijfers beroepsziekten 2021 is opge-
steld door het Nederlands Centrum voor 
Beroepsziekten (NCvB), Amsterdam UMC in 
opdracht van het Ministerie van Sociale Zaken 
en Werkgelegenheid. Het doel is een overzicht te 
geven van het vóórkomen van beroepsziekten in 
Nederland in 2021 en de verdeling hiervan bin-
nen sectoren en beroepen. 

De doelgroepen van ‘Kerncijfers beroepsziek-
ten 2021’ zijn organisaties en professionals die 
beleid en preventie op het gebied van beroeps-
ziekten als aandachtsgebied hebben, zoals over-
heid, werk gevers- en werknemersorganisaties en 
instellingen voor arbodienstverlening en gezond-
heidszorg. ‘Kerncijfers beroepsziekten 2021’ is 
bruikbaar bij de risico-inventarisatie en -evaluatie 
(RIE) om te zien welke nadelige gezondheids-
effecten door werk kunnen worden voorkómen. 
Nagegaan kan worden of de risicofactoren voor 
de gemelde beroepsziekten in branches en beroe-
pen ook in Arbocatalogi, RIE’s en bijbehorende 
plannen van aanpak zijn meegenomen. Ook zijn 
deze gegevens aangeleverd aan Eurostat waar-
door Nederland voldoet aan de Europese regel-
geving betreffende statistieken over beroeps-
ziekten conform Verordening (EG) nr.1338/2008 
van het Europese Parlement en de Raad van 
16 december 2008.

Het NCvB werkt aan het verbeteren van de kwali-
teit van activiteiten op het gebied van signalering, 
vaststelling, registratie en preventie van beroeps-
ziekten door kennisverspreiding via internet 
(www.beroepsziekten.nl), helpdesk, publicaties, 
nieuwsbrieven, scholing, onderwijs en lezingen.

http://www.beroepsziekten.nl
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4. Huid-
aandoeningen

In 2020 zijn 77 beroepsziekten van de huid gemeld. De  incidentie 
bedroeg 2 per 100.000 werknemersjaren. Met ruim 80% betreft 
het merendeel van de meldingen een allergisch en/of  irritatief 
contact eczeem. Allergieën voor handschoenen (rubber), 
 handen alcohol en conserveermiddelen zijn afgelopen jaar het 
meest gemeld. 
De NVAB richtlijn ‘Contacteczeem: preventie, behandeling en 
begeleiding door de bedrijfsarts’ uit 2006 is geüpdatet. Het 
accent hierbij ligt op de implementatie van de richtlijn door 
 bedrijfs artsen. 
In 2020 is het Academisch Kenniscentrum Klinische 
Arbeidsgeneeskunde Long- en Huidaandoeningen opgericht 
in het Amsterdam UMC. Hiervan maken de Polikliniek Mens 
en Arbeid (PMA), het ArbeidsDermatologisch centrum (ADC), 
longziekten Amsterdam UMC en het Kenniscentrum Arbeid en 
Longaandoeningen (NKAL) deel uit.

Omschrijving en definitie van de 
aandoeningen

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

Contacturticaria
Contacturticaria zijn jeukbulten (netelroos, gal-
bulten). 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 wrat-
ten, die kunnen ontstaan door contact met 
bepaalde virussen. Kwaadaardige huid gezwellen 
(huidkanker) kunnen het gevolg zijn van lang-
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durige blootstelling aan ultraviolet licht, bij-
voorbeeld bij mensen die veel in de buitenlucht 
werken.

Omvang en duiding problematiek

Meldingen door bedrijfsartsen

In 2020 zijn 77 meldingen gedaan van beroeps-
ziekten van de huid. Dit is 2,6% van het totaal 
aantal meldingen (2.938, exclusief COVID-19 
meldingen). De incidentie van beroepsziekten 
van de huid is 2 per 100.000 werknemersjaren 
(95% BI: 1-3). De meerderheid van de meldingen 
betreft contacteczemen ontstaan door werk. In de 
meeste gevallen was een allergie aantoonbaar.

Bij allergisch contacteczeem worden vaak meer-
dere allergieën gevonden. Deze zijn deels relevant 
voor de werksituatie maar ook deels voor de 
thuissituatie.

Dit jaar valt op dat er veel meldingen zijn geko-
men uit de gezondheidszorg met allergieën voor 
rubberversnellers (handschoenen)(n=6), hand-
desinfectiemiddelen (n=5) en mond maskers 
(n=3). Zorgelijk zijn twee meldingen van latex-
allergie uit respectievelijk de thuiszorg en de 
voedingsindustrie. Latex-handschoenen zijn in 
de meeste zorginstellingen verboden in verband 
met de kans op het ontwikkelen van een ernstige 
inhalatieallergie en het risico op een anafylac-
tische shock. Uit deze meldingen blijkt dat het 
lastig is latex-handschoenen in Nederland hele-
maal uit te bannen.

Ook in 2020 komen de meldingen uit de bekende 
risicoberoepen. De metaalbewerking (n=9) 
met allergieën voor bestanddelen van metaal-
bewerkingsvloeistoffen of de metalen zelf; 
 kappers, kwekers, een tegelzetter, een schoenma-
ker, een spuiter, een schilder en diverse functies 
in de industrie.

Er zijn minder meldingen van irritatief contact-
eczeem gedaan dan van allergisch contact-
eczeem, hoewel uit de literatuur blijkt dat irrita-
tief contacteczeem veel meer voorkomt.19 Gaan 
eczeemklachten met algemene adviezen niet over 
dan is het van belang om uit te laten zoeken of 
allergieën een rol spelen. Bij een allergie zal ieder 
contact met het allergeen het contacteczeem 
weer doen opvlammen. Dan zijn interventies 
nodig, aan de hand van de arbeidshygiënische 
strategie. Opvallend zijn dit jaar vier meldingen 
van irritatief contacteczeem bij vliegers door een 
nieuwe headset.

In 2020 zijn vijf huidinfecties gemeld. Driemaal 
een erythema migrans bij de ziekte van Lyme, 
eenmaal huidafwijkingen bij chikungunya infectie 
vanuit de luchtvaartsector en eenmaal scabiës bij 
een vrijwilligster in een verzorgingstehuis. 

Eenmaal is een basaalcelcarcinoom gemeld bij 
een buiten werkende kabellegger.

Tweemaal is bilbroei (sinus pilonidalis) gemeld 
bij heftruckchauffeurs. Eenmaal een nagelpro-
bleem en eenmaal ontstoken hielen door slecht 
passend veiligheidsschoeisel. Verder zijn er mel-
dingen van een eczeem rond de mond (dermatitis 

Tabel 4.1
Het aantal meldingen van huidaandoeningen verdeeld naar diagnose over 2016-2020.

Diagnose

2016 2017 2018 2019 2020

N=215 % N=103 % N=77 % N=122 % N=77 %

Allergisch contacteczeem 30 14,0 28 27,2 29 37,7 39 32,0 28 36,4

Irritatief contacteczeem 71 33,0 29 28,2 10 13,0 29 23,8 18 23,4

Combinatie irritatief en allergisch 
contacteczeem

28 13,0 20 19,4 17 22,1 18 14,8 17 22,1

Huidinfecties 67 31,2 19 18,4 10 13,0 13 10,7 5 6,5

Huidkanker 9 4,2 2 1,9 3 3,9 3 2,5 1 1,3

Urticaria 2 0,9 2 1,9 1 1,3 4 3,3 1 1,3

Overige aandoeningen 8 3,7 3 2,9 7 9,1 16 13,1 7 9,1
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perioralis) door het mondkapje bij een verpleeg-
kundige; een ontsteking van het vetweefsel (pan-
niculitis) op de onderbenen bij een medewerker 
koelcel en psoriasis ten gevolge van wrijving bij 
een autopoetser. 

De meeste meldingen van de huidaandoeningen 
komen uit de industrie, gevolgd door de gezond-
heidszorg en de bouw (figuur 4.1).

Er zijn 41 mannen gemeld en 36 vrouwen. Bij 
de mannen was de leeftijdsklasse 51-60 jaar het 
meest vertegenwoordigd, gevolgd door 41-50 
jaar. Bij de vrouwen 41-50 en 51-60 jaar in gelijke 
getallen gevolgd door 21-30 jaar.

Bij 10 werknemers is blijvende arbeids-
ongeschiktheid gemeld, bij 41 werknemers tijde-
lijke en bij 26 geen arbeidsongeschiktheid.

Helpdeskvragen
In 2020 zijn 26 helpdesk- en ‘Bel-me-terug’-
vragen gesteld. Vragen gingen over beroepsge-
relateerde huidklachten en hoe deze te onder-
zoeken en hoe interventies te plegen op de werk-
vloer. Veel vragen gingen over huidklachten naar 
aanleiding van het intensieve handschoen- en 
maskergebruik tijdens de COVID-19 pandemie.

Wetenschappelijke en maatschappelijke 
ontwikkelingen

Arbo Expert Groep Dermatologie (AEGD) 
en het Academisch Kenniscentrum 
Klinische Arbeidsgeneeskunde Long- en 
Huidaandoeningen
De Arbo Expert Groep Dermatologie (AEGD) 
bestaat uit arbeidsgeneeskundige expertise-
centra dermatologie, te weten de Polikliniek 
Mens en Arbeid (PMA www.mensenarbeid.
nl), de afdelingen arbeidsdermatologie van het 
UMCG, Erasmus MC en het Centrum voor Huid 
en Arbeid te Arnhem. Tweemaal per jaar overlegt 
de AEGD over richtlijnen, trends en casuïstiek. 
In 2020 hebben deze bijeenkomsten vanwege de 
Coronapandemie geen doorgang kunnen vinden.

De PMA werkt voor huidaandoeningen samen 
met het ArbeidsDermatologisch Centrum (ADC), 
beiden zijn inmiddels onderdeel van het van het 
Amsterdam UMC en bevinden zich op locatie 
AMC. In 2020 is het Academisch Kenniscentrum 
Klinische Arbeidsgeneeskunde Long- en 
Huidaandoeningen opgericht in het Amsterdam 
UMC. Hiervan maken deel uit de Polikliniek Mens 
en Arbeid (PMA), het ArbeidsDermatologisch 
centrum (ADC), longziekten Amsterdam UMC en 
het Kenniscentrum Arbeid en Longaandoeningen 
(NKAL).
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Figuur 4.1
Meldingen van huidaandoeningen voor de top 3 economische sectoren over 2016-2020.

http://www.mensenarbeid.nl
http://www.mensenarbeid.nl
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Update richtlijn contacteczeem NVAB
De ‘Richtlijn Contacteczeem: Preventie, behande-
ling en begeleiding door de bedrijfsarts’ uit 2006 
is geüpdatet.

In westerse landen is contacteczeem verantwoor-
delijk voor ongeveer 30% van de klachten door 
beroepsziekten. Toch zien de meeste bedrijfs-
artsen zelden werknemers met contacteczeem. 
Actief opsporen van werkenden met contact-
eczeem is daarmee van groot belang. Daarom is 
de huidige richtlijn (herziening 2020) vernieuwd 
op onderstaande punten:

 – De richtlijn beschrijft hoe een 
Handeczeemspreekuur kan worden opgezet en 
uitgevoerd;

 – De richtlijn geeft een overzicht van argumen-
ten naar werkgevers voor het opzetten van 
een Periodiek medisch Onderzoek (PMO) 
gericht op huidbelasting;

 – De richtlijn geeft een overzicht van aandachts-
punten bij het opzetten van een PMO-huid;

 – De richtlijn is uitgebreid met een dermato-
logische beeldgids (‘Photographic guide for 
severity of hand eczema’), te gebruiken bij 
onder andere een PMO.

Geactualiseerd zijn onder andere de adviezen 
over preventie, huidverzorging, handcrèmes, 
handschoenen en behandeling van eczeem.19

Huidklachten tijdens de COVID-19 pandemie 
bij zorgverleners
De PMA, het ADC Amsterdam UMC en de 
Arbodienst AMC hebben voorjaar 2020 tijdens 
het begin van de COVID-19 pandemie de han-
den ineengeslagen en een helpdesk opgericht. 
Medewerkers van het Amsterdam UMC konden 
gratis advies vragen over hun (verergering van) 
huidklachten. Het toegenomen gebruik van han-
dendesinfectie, handschoenen en maskers zorgde 
voor huidklachten en vragen. Met adviezen over 
goede verzorging konden de meeste klachten 
worden opgelost. Bij onderzoek bleken allergieën 
voor bestanddelen van handendesinfectie en/of 
handschoenen de klachten te kunnen verklaren. 
De Arbodienst vergoedde dit aanvullend aller-
gologisch onderzoek en therapeutische zalven. 
Op het intranet zijn bestanden met adviezen 
geplaatst.

Metalen en type-1 allergieën
Een metaalbewerker met slijmvliesklachten 
(rhinitis) is gebaat bij een goede diagnose. 
Blootstelling aan metalen zoals chroom, 
kobalt, nikkel en platina kan een type-1 allergie 
 veroorzaken en daarmee slijmvliesklachten en 
astma. Werknemers met een allergie en ernstige 
klachten zullen niet in staat zijn om op betref-
fende afdeling te blijven werken. Zij hebben een 
beroepsziekte opgelopen en zullen mogelijk 
ander werk moeten zoeken. Heeft een werkne-
mer klachten ten gevolge van blootstelling aan 
irriterende stoffen dan zijn hier oplossingen voor 
door de blootstelling te verminderen volgens de 
arbeidshygiënische strategie. Type-I onderzoek 
bij een vermoede metaalallergie is maatwerk dat 
vaak alleen in expertisecentra kan worden uit-
gevoerd. Dat komt omdat daar de specifieke ver-
dunningsreeksen kunnen worden gemaakt van de 
verdachte metalen.20




