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5. Huid-
aandoeningen

In 2015 worden 234 arbeidsdermatosen gemeld. 
Contacteczeem, vooral irritatief van aard, blijft de 
meest gemelde beroepshuidaandoening (71%). 
De meeste meldingen komen uit de bouw, gevolgd 
door de gezondheidszorg waar het aantal meldingen 
stijgt ten opzichte van 2014 en de industrie. Dit 
kan worden verklaard uit de groepsmeldingen 
van scabiës en het groeiend aantal artsen en 
verpleegkundigen met irritatief contacteczeem door 
het gebruik van handalcohol. Dit laatste vraagt om 
evaluatie van het hygiënische beleid.
Arbeidsdermatosen spelen binnen het Peilstation 
Intensief Melden (PIM) met 3% van de meldingen 
een beperkte rol. Huidkanker verdubbelde in 
Nederland in de periode 2004-2014. De bijdrage 
van werkgebonden factoren is niet bekend.
Huid- en slijmvliesklachten worden in toenemende 
mate toegeschreven aan externe factoren in de 
(werk)omgeving. Dit blijft zorgvuldige diagnostiek 
volgens het zesstappenplan van het NCvB 
rechtvaardigen. 
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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 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 (huid-
kanker) kunnen het gevolg zijn van langdurige blootstelling aan ultra-
violet licht, bijvoorbeeld bij mensen die veel in de buitenlucht werken.

5.2 Omvang van de problematiek 

Nationale Registratie
In 2015 kwamen bij de Nationale Registratie Beroepsziekten 234 meldin-
gen van beroepshuidaandoeningen binnen, met 2,9% van alle meldingen 
iets meer dan in voorgaande jaren. In absoluut aantal is sprake van een 
gelijkblijvend aantal ten opzichte van 2014, het jaar met een stijging van 
een derde en meer ten opzichte van voorgaande jaren. 

Diagnose 
Contacteczeem blijft de meest gemelde beroepshuidaandoening, met 
name irritatief van aard. Ruim 40% van het contacteczeem werd gemeld 
door bedrijfsartsen in de bouw. 

De stijging van het aantal huidinfecties wordt evenals in 2011 (NCvB, 
2012) verklaard door de (33) meldingen van scabiës in verschillende 
clusters bij verpleegkundigen, verzorgenden, specialisten, fysiotherapeu-
ten en (ambulance)chauffeurs na besmetting door patiënten in klinieken, 
bij spoedeisende hulp (SEH afdelingen en ambulancedienst) en in zorg-
instellingen. De (regie)rol van de bedrijfsarts bij dergelijke uitbraken 
werd beschreven door Bruggeman 36.
Bij de negen meldingen van huidkanker betrof het in alle gevallen buiten-
werkers in de bouw, evenals in 2014 met name timmerlieden. Eenmaal 
betrof het een maligne melanoom, achtmaal overige maligne nieuw-
vormingen van huid en adnex. Om de kwaliteit van de meldingen te 

 verhogen en de communicatie tussen meldende bedrijfsarts en ontvan-
gende en duidende ‘beroepsziektespecialist’ van het NCvB te faciliteren 
zijn de registratierichtlijnen Werkgebonden Huidmaligniteiten (F001) en 
Beroepscontactdermatosen (F002) per 1 januari 2016 verfijnd. Het is nu 
mogelijk naast maligne melanoom ook actinische keratosen, basocellulair 
carcinoom en spinocellulair carcinoom specifiek te melden 37, 38. 

Economische sectoren en beroepen
De verdeling van de meldingen over de drie belangrijkste economische 
sectoren is aangegeven in figuur 5.1.

Tabel 5.1
Het-aantal-meldingen-van-huidaandoeningen-verdeeld-naar-diagnose-over-2011-2015

2011 2012 2013 2014 2015

Diagnose N=188 % N=145 % N=173 % N=236 % N=234 %

Irritatief-contacteczeem* 68 36,2 101 69,7 74 42,8 96 40,7 101 43,2

Allergisch-contacteczeem 56 29,8 31 21,4 49 28,3 42 17,8 60 25,6

Combinatie-irritatief-en-
allergisch-contacteczeem

- - - - 8 4,6 31 13,1 6 2,6

Huidinfecties 48 25,5 8 -5,5- 17 9,8 26 11,0 48 20,5

Huidkanker 5 2,7 1 -0,7- 10 5,8 14 5,9 9 3,8

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

Overige-aandoeningen 9 4,8 1 -0,7- 12 6,9 22 9,3 8 3,4

*-Bij-9-meldingen-werd-expliciet-vermeld-dat-het-een-exacerbatie-betrof-van-atopisch-eczeem.

Tabel 5.2
Het-totaal-aantal-meldingen-van-contacteczeem-over-2011-2015

2011 201 2013 2014 2015

N % N % N % N % N %

Contacteczeem-totaal 124 66,0 132 91,0 131 75,7 169 71,6 167 71,4
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Het aandeel uit de bouw bleef het grootst, maar daalde ten opzichte van 
2014. Het aantal meldingen in de gezondheidszorg steeg ten opzichte 
van 2014 en passeerde daarmee de industrie (zie figuur 5.1). Uit de 
metaalindustrie kwamen acht meldingen, de helft minder dan het voor-
gaande jaar. De meest genoemde beroepen uit de bouw zijn evenals de 
laatste vier jaar timmerlieden, op afstand gevolgd door metselaars, schil-
ders en uitvoerders. In de gezondheidszorg betreft het vooral verpleeg-
kundigen en verzorgenden (driekwart van de meldingen).
Van de grootste risicogroep, de kappersbranche, kwamen slechts drie 
meldingen, tweemaal van allergisch contacteczeem en eenmaal van een 
combinatie van irritatief en allergisch contacteczeem. Er is weinig reden 
om aan te nemen dat de problematiek in deze branche nu beheerst is, 
maar deze komt niet meer in de meldingen aan het licht, mogelijk als 
gevolg van het opheffen van de Kapperspoli door het staken van de bij-
drage van de sociale partners bij verwijzing. 

Oorzaken 
Het eczeem in de bouw is meestal irritatief van aard (80%), terwijl 
bij de meldingen uit de industrie bij 50% sprake was van een contact-
allergie. Negenmaal werd een allergie voor penicilline gemeld, vast-
gesteld bij 13% van de deelnemers aan Preventief Medisch Onderzoek 
in een farma ceutisch bedrijf. Naast scabiës (40% van de meldingen in de 
gezondheidszorg) bleek in deze economische sector met name irritatief 

 contact eczeem een toenemend probleem door (overmatig) gebruik van 
handen alcohol (33% van de meldingen). Een opvallende groep in dit 
kader vormden de verpleegkundigen en specialisten in opleiding voor 
de ‘snijdende vakken’. Door de combinatie van aanlegfactoren (atopisch 
eczeem in het verleden), bovengenoemd alcoholgebruik en langdurig 
gebruik van occlusieve handschoenen ontstaat chronisch irritatief con-
tacteczeem dat dwingt tot het maken van andere beroepskeuzes. De 
keuze van een ander beroep wordt lastig wanneer een ziekenhuis dan 
aangeeft alleen plaats te willen bieden aan ‘allround’ verpleegkundigen. 
Nikkelsulfaat is het belangrijkste contactallergeen in Europa met pre-
valenties van contactallergie variërend van 19,7% (Centraal-Europa) 
tot 24,4% (Zuid-Europa). Contactallergie voor nikkel lijkt redelijk gelijk 
verdeeld over Europa. Meestal is het een toevalsbevinding bij contact-
allergologisch onderzoek, verworven door het dragen van goedkope sie-
raden. Soms vormt nikkelallergie voor de beroepsbeoefening een groot 
probleem 39, 40. 

Nikkelspottest
Bangsgaard et al. presenteren 
een 32-jarige vrouw met een 
handeczeem sedert vijf jaar, 
eerst vesiculeus maar later chro-
nisch en hyperkeratotisch. Als 
medewerkster van een bedrijf 
dat elektronica produceert komt 
zij vaak in contact met metalen 
onderdelen en gereedschappen. 
Tijdens de zwanger schap ver-
dwijnt het eczeem volledig maar 
recidiveert snel na hervatting van 
het werk. Plakproeven met de 
Europese standaardreeks laten 
een heftige (+++) reactie zien 
op nikkelsulfaat. Met behulp van 
de dimethylglyoxime test, ook 
wel nikkelspottest genoemd, kon 
ze aantonen dat nikkel vrij kwam 
uit verschillende werkmaterialen. 
Met behulp van dezelfde test op 
de huid, voor en na het werk, kon 
afzetting van nikkel door het werk 
worden bevestigd. Bij gebruik van 

nitril handschoenen kon afzetting 
van nikkel worden aangetoond aan 
de buitenkant, maar niet aan de 
binnenkant. Gebruik hiervan leidt 
tot een duidelijke verbetering van 
het eczeem 41. 
Julander et al. toonden de waarde 
aan van de test bij onderzoek van 
de huid na contact met metalen 
voorwerpen. Met de nikkelspot-
test, te koop via internet, kunnen 
in de klinische praktijk arts en 
patiënt binnen enkele seconden 
bepalen of uit materialen een hoe-
veelheid nikkel vrijkomt die vol-
doende is om bij een persoon met 
een contactallergie het eczeem 
te provoceren. Het detectie-
niveau van de test bedraagt 
0.13 µgram/ cm 2, maar nikkel kan 
gemaskeerd worden door vuil op 
de huid. Dat leidt tot negatieve 
testresultaten 42.0

20

40

60

80

100

120

20152014201320122011

--Bouwnijverheid- - --Gezondheidszorg,-maatschappelijke-dienstverlening- - --Industrie

Figuur 5.1
Meldingen-van-huidaandoeningen-voor-de-top-3-economische-sector-over-2011-2015
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Geslacht en leeftijd
Het aandeel van de meldingen van beroepshuidaandoeningen bij vrouwen 
(30%) blijft in de range van de laatste vier jaar. Het beeld van ‘jongere 
vrouwen’ (<40) en ‘oudere mannen’ (>40) lijkt iets te veranderen. Ook 
bij de vrouwen blijkt meer dan de helft boven de 40 jaar. 

Verzuim en kosten 
Het aantal meldingen zonder verzuim steeg van 46% in 2014 naar 56% in 
2015. Van blijvende arbeidsongeschiktheid, geheel of gedeeltelijk, bleek 
sprake bij 12% van de gemelde beroepsziekten, onveranderd ten opzichte 
van de voorgaande twee jaren. 

Peilstation Intensief Melden 
Arbeidsdermatosen spelen met 3% van de meldingen binnen het Peil-
station Intensief Melden (PIM) een beperkte rol. Vergeleken met vorig 
jaar meldt niet een op de vijf maar nu slechts een op de acht van de 
bedrijfsartsen een arbeidsdermatose. De incidentie daalde naar 5 per 
100.000 werknemersjaren. 

Helpdesk 
In 2015 hadden 55 vragen aan de NCvB-helpdesk betrekking op arbeids-
dermatologie, nagenoeg gelijk aan 2014, eveneens substantieel (30%) 
meer dan in de periode 2011-2013. In toenemende mate (ruim de 
helft) kiest de vraagsteller voor rechtstreeks telefonisch overleg. Zestig 

Figuur 5.2
Verdeling-meldingen-beroepshuidaandoeningen-naar-leeftijd-en-geslacht
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procent van de vragen is afkomstig van bedrijfsartsen, gevolgd door 
overige medici (dermatologen, allergologen en huisartsen). De vragen 
hebben meestal betrekking op een of meer van de volgende thema’s: 
toepassing van de registratierichtlijnen, problemen met de uitvoering 
van het zesstappenplan voor de melding van beroepsziekten, dilemma’s 
bij het plan van aanpak in het kader van de Wet Poortwachter en mini- 
epidemieën van sick building problematiek. Waarschijnlijk mede door 
publicaties in de laatste jaren en casuïstiek via de Polikliniek Mens en 
Arbeid AMC en het ArbeidsDermatologisch Centrum VUmc worden ook 
vragen gesteld over Idiopathic Environmental Intolerances waaronder 
klachten vallen die geduid worden als electromagnetic sensitivity, WIFI 
allergy en multiple chemical sensitivity. Vaak leidt dit tot verwijzing voor 
nadere diagnostiek met soms opmerkelijke, onverwachte resultaten.

Verbouwingseczeem
Op verzoek van de bedrijfsarts van 
een universiteit wordt op de poli 
van een arbeidsdermatologisch 
expertise centrum een dertigjarige 
medewerkster gezien van de per-
soneelsdienst met heftig eczeem 
in het gelaat en hals na verhuizing 
naar een recent gerenoveerd kan-
toor. Het eczeem ontstond bin-
nen 24 uur na het betreden van 
het pand en verdween langzaam 
binnen twee weken. Noch de der-
matologische en allergologische 
voorgeschiedenis noch arbeids-
hygiënische metingen boden 
aanknopingspunten en collega’s 
gaven geen klachten aan in de 
maanden erna. De resultaten van 
het contact-allergologisch onder-
zoek (type IV contactallergieën 
voor isothiazolinonen en epoxy-

verbindingen) gaven aanleiding 
tot het vermoeden dat aerogene 
blootstellingen aan deze verbindin-
gen uit lijmen en watergedragen 
verven direct na de verbouwing 
de klachten zouden kunnen ver-
klaren. Patiënte durfde het aan 
om in gezelschap van de klinisch 
arbeidsgeneeskundige en de lei-
dinggevende het gewraakte pand 
weer te betreden. Tot opluchting 
van allen bleef het eczeem uit op 
dat moment en ook in de werk-
week daarna. De casus illustreert 
het belang van allergologisch en 
werkplekonderzoek en is karak-
teristiek voor contacteczeem en 
urticaria op blootgestelde delen 
door aerogene blootstelling van 
voorbijgaande aard tijdens en na 
verbouwingen.

--Man- - --Vrouw
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5.3 Wetenschappelijke en maatschappelijke ontwikkelingen 

Nederland
Van der Molen et al. rapporteren over de jaarlijkse incidentie van 
beroepsziekten in een dynamisch prospectief cohort over een periode 
van vijf jaar (2010-2014). De gegevens komen van de meldingen vanuit 
het periodiek medisch onderzoek in de bouw. In de beschreven periode 
kon geen significante verandering worden vastgesteld in het totaal van de 
beroepsziekten. Bij beroepsslechthorendheid en contacteczeem werden 
echter stijgingen geconstateerd van respectievelijk 7 en 19% 6. 
Dit wijkt af van de Europese dalende trend in de incidentie in de periode 
van 2000-2012 van aandoeningen als contacteczeem en astma waarbij 
de tijd tussen blootstelling en gezondheidseffect betrekkelijk kort is. De 
dalende tendens wordt hier verklaard door het effect van maatregelen in 
Europees verband om blootstelling aan allergene en toxische stoffen te 
reduceren 43. 

Timmerman et al. constateerden in de bouw een hoge prevalentie van 
contacteczeem aan de handen. Genetische variaties, met name in het 
filaggrine-gen (FLG genotype) dat leidt tot een verminderde aanmaak 
van de stoffen die normaliter de huid soepel houden (de zogenaamde 
filaggrine loss-of-function mutaties) blijken het risico hierop significant 
te verhogen. Deze mutaties blijken echter niet geassocieerd met respi-
ratoire verschijnselen of atopie 44. Brown (2016) geeft aan dat bekend is 
dat het FLG genotype het risico op ernstig contacteczeem met een factor 
acht verhoogd. Waarschijnlijk door zelfselectie bij de beroepskeuze bezit 
slechts 6,3% van de onderzochte deelnemers in de bouwstudie dit geno-
type. Dit betekent dat andere etiologische factoren verantwoordelijk zul-
len zijn voor de hoge prevalentie van contacteczeem 45. 

Prof. T. Rustemeyer, sinds maart 2015 hoogleraar Dermato-Allergologie 
en Arbeidsdermatologie, geeft aan pre-employment screening niet 
onsociaal te achten en maakt daarbij de vergelijking met Duitsland 
waar een aanstellingskeuring verplicht is bij huidbelastend werk. In 
Nederland vormt dit een onderdeel van de NVAB-Richtlijn Preventie 
van Contacteczeem, maar is het vrijwel nergens in gebruik. Dit wreekt 
zich bijvoorbeeld bij de opleidingen in de ‘snijdende vakken’ in de 
Gezondheidszorg. Arts-assistenten en verpleegkundigen met een atopi-
sche constitutie wordt door onvoldoende onderkenning van de noodzaak 
tot extra zorg en begeleiding ernstig te kort gedaan 46, 47. 

Europa
Bensefa-Colas et al. analyseerden de data van het Frans Nationaal 
Netwerk voor vigilantie en preventie van beroepsziekten (RNV3P) tus-
sen 2001 en 2010 naar trends in de incidentie van beroepsgebonden 

 contacturticaria. Deze maakten 3,5% uit van alle gemelde arbeidsderma-
tosen, vallend binnen de range van 1 tot 8% zoals eerder geconstateerd 
door Nicholson et al., met name bij jonge vrouwen (70%) in de zorgsec-
tor en bij kapsters. De helft van alle contacturticaria werd veroorzaakt 
door een allergie voor latex. Na de introductie van poedervrije, latexarme 
en latexvrije handschoenen daalde het aantal in de zorg met 19% per 
jaar. Deze daling trad niet op bij contacturticaria met een andere etiolo-
gie 48, 49. 

Malte John brak op 20 april 2016 in het Europese parlement namens 
de European Academy of Dermatology and Venereology (EADV) een 
lans voor de bescherming van buitenwerkers tegen huidkanker door 
UV-straling; wetgeving hiervoor ontbreekt nog in Europa 35. In Nederland 
wordt de incidentie van huidkanker onder andere geregistreerd door het 
Koningin Wilhelmina Fonds en het Integraal Kanker Centrum Nederland. 
In haar notitie ‘1,2,3 Slim in de zon’ geeft het KWF aan dat in 2014 in 
totaal 15.000 nieuwe gevallen van spinocellulair carcinoom en melanoom 
zijn geregistreerd naast een geschat aantal van 37.000 gevallen van baso-
cellulair carcinoom. Ten opzichte van 2004 betekent dit een verdubbe-
ling. Niet bekend is wat hierin de bijdrage is van werkgebonden factoren. 
De doelstellingen 2015-2018 van het KWF richten zich in de notitie “slim 
in de zon” op gezinnen met kinderen van 4-12 en hun omgeving. Het 
KWF wil het aantal zonverbrandingen op jeugdige leeftijd, een belang-
rijke risicofactor voor het ontstaan van melanomen en basaalcelcarcino-
men, terugbrengen 50, 51. 

In Finland heeft het Finnish Institute of Occupational Health (FIOH) in 
2012 en 2013 op verzoek van patiënten- en belangenverenigingen die 
streefden naar erkenning en compensatie uitgebreid onderzoek verricht 
naar de eerder genoemde Idiopathic Environmental Intolerances (IEI). 
Erkenning heeft plaatsgevonden in de vorm van de nieuwe ICD 10 code-
ring 68.81: Environmental Sensitivity. Zonder een bijkomende medische 
reden voor ‘onbekwaamheid’ geeft dit echter geen recht op compensa-
tie in enigerlei vorm. De resultaten van het FIOH worden beschreven 
door het Nordic Institute for Advanced Training in Occupational Health.
Wanneer bij het NCvB een soortgelijke melding van beroepsziekte bin-
nenkomt volgt altijd nader overleg met de meldend bedrijfsarts 52. 
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5.4 Conclusies 

Handenalcohol niet onschuldig
De-toename-van-irritatief-contacteczeem-bij-medewerkers-in-de-
gezondheidszorg-door-veelvuldig-gebruik-van-handenalcohol-vraagt-om-
evaluatie-van-het-hygiënisch-beleid.

Verdubbeling van gevallen van huidkanker
Het-aantal-gevallen-van-huidkanker-verdubbelde-in-Nederland-in-de-periode-
2004-2014.-Onbekend-blijft-de-bijdrage-van-werk.

Medische diagnose blijft van belang 
Huid--en-slijmvliesklachten-worden-de-Scandinavische-landen-in-toenemende-
mate-toegeschreven-aan-externe-factoren-in-de-(werk)omgeving,-vaak-geduid-
als-IEI.-Dit-blijft-zorgvuldige-diagnostiek-volgens-het-zesstappenplan-van-het-
NCvB-rechtvaardigen.

6. Long- en 
luchtweg- 
aandoeningen


