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Signaleringsrapport Beroepsziekten ’05

Het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten stelt jaarlijks het Signaleringsrapport Beroepsziekten op in opdracht van
het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Het rapport heeft als doel relevante informatie te bieden voor
beleid en praktijk.
Het Signaleringsrapport geeft een overzicht van het vóórkomen van beroepsziekten en de verspreiding binnen
sectoren en beroepen. Waar mogelijk worden sociaal-demografische kenmerken van de verspreiding van
beroepsziekten weergegeven. Ook worden trends beschreven.
Het Signaleringsrapport heeft eveneens een alert functie. Het rapport geeft signalen waarvan het NCvB het belangrijk
vindt dat beleidsmakers en professionals in de arbopraktijk ervan op de hoogte zijn, zodat ze in staat zijn erop in te
spelen. De signalen kunnen bijvoorbeeld betrekking hebben op het optreden van nieuwe ziekten en nieuwe risico’s of
op knelpunten in de zorg voor beroepsziekten.

Coronel Instituut
Academisch Medisch Centrum
Universiteit van Amsterdam
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5

Huidaandoeningen

Het aantal meldingen van contacteczeem laat een dalende trend zien. Uit de meldingen van met name
de dermatologen komt, naast bekende sectoren als de gezondheidszorg en de kappersbranche, ieder
jaar ook de metaalsector als risicobranche naar voren. De eerstgenoemde sectoren kennen in hun
arboconvenanten duidelijk prioriteit toe aan de preventie van handeczeem. Het aantal nieuwe gevallen
van latexallergie lijkt af te nemen. Toenemend gebruik van ongepoederde en latexvrije handschoenen in
de gezondheidszorg zou hiervoor een verklaring kunnen zijn. Verder blijft nat werk veruit de
belangrijkste oorzaak van handeczeem. Terugdringen daarvan is mogelijk door werkwijzen aan te
passen. Om te bereiken dat die ook toegepast worden, zal veel aandacht besteed moeten worden aan
voorlichting en instructie.
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5.1 Omschrijving beroepshuidaandoeningen
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, kleine blaasjes, schilfering en kloven.
Contacturticaria

Contacturticaria zijn jeukbulten (galbulten). Zij ontstaan na direct huidcontact met bepaalde stoffen. Soms gebeurt dat op basis van 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 (huidkanker)
kunnen het gevolg zijn van langdurige blootstelling aan ultraviolet licht,
zoals die zich kan voordoen bij mensen die veel in de buitenlucht werken.
Huidinfecties worden in hoofdstuk 9 besproken.

5.2 Omvang van de problematiek
Meldingen door bedrijfsartsen

In 2004 kwamen 233 meldingen van beroepshuidaandoeningen binnen,
tegenover 270 in 2003. Dit is 4% van het totale aantal beroepsziektemeldingen (2003: 4,5%). Bij het doornemen van de meldingen in de
categorie ‘allergische aandoeningen’, bleek dat daar ook een aantal
meldingen van huidaandoeningen bij zaten.

Figuur 5.1 Aantal meldingen van beroepshuidaandoeningen door bedrijfsartsen en het aantal met de diagnose eczeem
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Eczeem is verantwoordelijk voor 78% van de meldingen (in 2003: 90%) van
alle beroepshuidaandoeningen (figuur 5.1). In 2004 zijn 35 meldingen van
huidinfecties gedaan tegenover 10 in 2003. De stijging komt vooral door
een opvallend aantal (27) meldingen van scabiës (schurft) uit de gezondheidszorg (zie hoofdstuk 9).
Wordt rekening gehouden met het aantal werknemers dat in de
betreffende sector werkzaam is, dan is het aantal meldingen uit de bouwnijverheid het hoogst (13,8 per 100.000 werknemers), gevolgd door de
industrie (6,9 per 100.000 werknemers) en de gezondheidszorg (5,6 per
100.000 werknemers).
De aandoening is in 34% van de gevallen gesignaleerd op het arbeidsgezondheidkundig spreekuur, bij 28% tijdens de verzuimbegeleiding en bij
19% tijdens het PAGO.

Een minder bekende snelle reactie op colofonium

Een verpleegkundige krijgt na enkele uren werken last van roodheid en
zwelling in het gelaat en van benauwdheid. De klachten verdwijnen spontaan
maar keren bij hervatting terug.
Ze krijgt een antihistaminicum, waarmee de klachten blijken te kunnen
worden voorkomen. Onderzoek op latexallergie valt negatief uit, maar bij
plakproeven reageerde ze wel positief op colofonium. Op de afdeling waar
ze werkt, is recent nieuwe linoleumvloerbedekking gelegd. Producten waaruit
linoleum wordt gemaakt bevatten colofonium, evenals de lijm die bij het
leggen van de vloerbedekking is gebruikt. In de eerste weken na het leggen
van de vloerbedekking dampt daar waarschijnlijk nog colofonium uit.
Colofonium is een mengsel van harsen afkomstig van coniferen. Het wordt
aangetroffen in diverse producten zoals papier, lijm, cosmetica, drukinkt, olie
voor metaalbewerking en soldeermateriaal. Het behoort tot de top 5 van
contactallergenen, maar veroorzaakt meestal eczeem, terwijl een vroege
allergische reactie, zoals bij deze verpleegkundige, niet gebruikelijk is. Dat
zorgt bij een bekend allergeen toch weer voor een bijzondere casus.

De belangrijkste oorzaken van eczeem zijn weergegeven in tabel 5.1. Bij de
meldingen waarbij metaalbewerkingsvloeistoffen als oorzaak zijn genoemd,
is voor een deel sprake van een allergie voor het hierin aanwezige conserveermiddel.
Tabel 5.1 Oorzaken van contacteczeem bij de meldingen van de bedrijfsartsen

2003

2004

50 (21%)

34 (19%)

20 (8%)

12 (7%)

Latex

13 (5,5%)

9 (5%)

Cement en chroom

13 (5,5%)

10 (5,5%)

Kappersproducten

12 (5%)

8 (4%)

Rubberchemicaliën

7 (3%)

2 (1%)

6 (2,5%)

6 (3%)

Oorzaak
Nat werk
Metaalbewerkingsvloeistoffen

Epoxy-verbindingen
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Het ArbeidsDermatosen Surveillance (ADS) project

Het ADS project is een gezamenlijk registratieproject van het NCvB en het
Nederlands Kenniscentrum ArbeidsDermatosen (NECOD) in Groningen en
Amsterdam. Er nemen verspreid over het hele land ongeveer 25 dermatologen aan deel. Men rapporteert via een speciaal ontworpen meldingskaart
maandelijks nieuwe gevallen van beroepshuidaandoeningen. Evenals in
voorgaande jaren is ook in 2004 het aantal meldingen afkomstig van de
dermatologen een veelvoud van dat van de bedrijfsartsen. Na contacteczeem zijn bij dermatologen huidgezwellen de meest frequente diagnose.
Bedrijfsartsen melden deze aandoening niet, omdat zij zich doorgaans
voordoet op een leeftijd waarop men niet meer werkzaam is. De door de
dermatologen gemelde gevallen van contacteczeem komen in 2004 voor
51% voor bij vrouwen en in 39% van de gevallen is de patiënt jonger dan
30 jaar.

Figuur 5.2 Aantal meldingen van beroepshuidaandoeningen en het aandeel met de diagnose eczeem resp. huidgezwellen door dermatologen
in het kader van het ADS project
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Tabel 5.2 Top 10 van de beroepen met de meeste meldingen van contacteczeem in de periode 2001-2004, in het kader van het ADS project

Beroep

2001

Top 10
positie

2002

Top 10
positie

2003

Top 10
positie

2004

Top 10
positie

Kapper

94

(1)

79

(1)

59

(1)

63

(1)

Monteur (auto/ lift)

36

(5)

46

(4)

36

(3)

48

(2)

Verpleegkundige

62

(2)

48

(2)

38

(2)

35

(3)

Metaalarbeider/
metaalbewerker

43

(4)

28

(6)

30

(7)

32

(4)

Schoonmaker

59

(3)

46

(3)

34

(4)

30

(5)

Verkoper

31

(9)

18

(-)

33

(5)

25

(6)

Horeca medewerker

32

(6)

29

(5)

31

(6)

18

(7)

Verzorging
niet gespecificeerd

9

(-)

2

(-)

4

(-)

18

(8)

Schilder

8

(-)

8

(-)

10

(-)

14

(9)

Operator industrie

7

(-)

13

(-)

18

(10)

12

(10)
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Wanneer wordt gekeken naar bedrijfssectoren blijken de gezondheidszorg
(123), metaalsector (inclusief automonteurs, 98), sector cosmetica en
lichaamsverzorging (81) en in mindere mate de voedingssector (inclusief
horeca, 59) en de bouwnijverheid (55) de belangrijkste bijdrage te leveren
aan het aantal meldingen van eczeem. Het beroep met de meeste meldingen is sinds het begin van de registratie dat van kapper (tabel 5.2).
Nieuw in de ‘beroepen top 10’ is in 2004 de schilder met 14 meldingen van
eczeem. Nat werk en irriterende stoffen werden bij hen het meest frequent
als oorzaak genoemd.
Nog duidelijker dan bij de meldingen van de bedrijfsartsen, is bij de
meldingen van de huidartsen nat werk de meest frequente oorzaak van
contacteczeem (tabel 5.3). De afname van nat werk als oorzaak sinds 2003
is deels terug te voeren op een sinds dat jaar ingevoerde, nauwkeuriger,
registratie van ortho-ergische (huidprikkelende) factoren. Daardoor is nat
werk als afzonderlijke factor beter herkenbaar in de meldingsgegevens.
Het overzicht maakt duidelijk dat ortho-ergische prikkels beduidend vaker
als oorzaak genoemd worden dan allergische. Bij veel meldingen is
overigens sprake van meer dan één oorzaak en dan gaat het vaak om een
combinatie van een ortho-ergische en allergische factor.
Opvallend is de toename van het aantal meldingen van conserveermiddelallergie.
Tabel 5.3 Meest genoemde oorzaken van contacteczeem bij meldingen in het kader van het ADS Project in de periode 2002-2004

Oorzaak

2002

2003

2004

265

269

183

Irritatieve stoffen

60

88

78

Conserveermiddelen

18

25

39

Mechanische factoren

23

33

39

Zepen en detergentia

20

29

27

Haar (verf) producten

34

29

23

Rubberchemicaliën

29

24

22

Nikkel

18

31

18

Geurstoffen

16

14

17

Planten

30

23

17

Oliën/ metaalbewerkingsvloeistoffen

25

14

16

Epoxyhars

17

13

13

Latex

13

9

11

Chroom

14

9

10

Beschermende kleding

11

19

9

Nat werk

Kapperspoli

De Kapperspoli is een gezamenlijk project van de Koninklijke Algemene
Kappersorganisatie (ANKO), het Centrum voor Huid en Arbeid te Arnhem
en het Nederlands Kenniscentrum voor ArbeidsDermatosen (NECOD) met
poliklinieken in Groningen en Amsterdam. De uitbreiding van de samenwerking met NECOD vloeide voort uit het arboconvenant voor de
Kappersbranche. Sinds april 2003 is de hulpverlening uitgebreid met de
mogelijkheid van werkplekbezoek en een helpdesk.
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In de periode april 2003-april 2004 bezochten 234 vrouwen en 10 mannen
de Kapperspoli (Kapperspoli, 2004). Meer dan 50% van hen was jonger dan
20 jaar. Handeczeem bleek bij ruim 37% al meer dan een jaar aanwezig.
Bijna 12% had reeds handeczeem voor aanvang van de opleiding of het
dienstverband. Ziekteverzuim wegens eczeem kwam bij 21% van de leerlingen en 35% van de werknemers voor. Het eczeem werd bij 87% als matig
tot ernstig gezien. Van de 244 kapsters/kappers waren 235 bij hun huisarts
onder behandeling en 123 bij een dermatoloog. Slechts 18 hadden vanwege hun klachten contact gehad met de Arbo-dienst. Haarkleurstof (PPD)
en blondeerpoeder (persulfaten) gaven het vaakst positieve reacties bij het
testen op allergie, terwijl ook latexallergie regelmatig voorkwam.
Bij een herhalingsbezoek 3-6 maanden later was het eczeem bij 70% afwezig of afgenomen tot lichte klachten, terwijl dat bij het eerste bezoek
slechts voor 13% opging. Bij het herhalingsbezoek had echter 19% het vak
wegens het eczeem verlaten.
Uit het werkplekbezoek, dat in 73 gevallen werd verricht, bleek dat er op
belangrijke aspecten van de arbeidsomstandigheden nog ruimte voor verbetering was. Uit de aan de helpdesk gestelde vragen kwam een duidelijke
behoefte naar voren aan voorlichting over het risico op het ontwikkelen van
handeczeem in het kappersvak. De Kapperspoli adviseert om de QuikScan
in te zetten als hulpmiddel om jonge mensen met een verhoogd risico op te
sporen.
Bespreking van de meldingsgegevens

Het aantal meldingen van beroepshuidaandoeningen en dan vooral van
eczeem, laat over de jaren 2000-2004 een dalende trend zien. Dat geldt
zowel voor de meldingen van de bedrijfsartsen als voor die van de dermatologen. Dit suggereert dat contacteczeem minder vaak voorkomt, maar
het sluitend bewijs hiervoor ontbreekt. Beroepshuidaandoeningen worden
namelijk vaak niet onder de aandacht van bedrijfsarts en dermatoloog
gebracht, waardoor actieve opsporing de enige manier is om een betrouwbaar beeld te krijgen van de prevalentie.
De gegevens over risicosectoren, risicoberoepen en belangrijke oorzaken
zijn over de afgelopen jaren consistent.
Naast bekende risicosectoren zoals de gezondheidszorg en de kappersbranche vraagt het grote aantal meldingen van monteurs en
metaalver(be)werkers de aandacht. Terugdringing van het aantal gevallen
van contacteczeem zal onder meer moeten geschieden via preventie van de
allergie voor conserveermiddelen in metaalbewerkingsvloeistoffen. Een
belangrijk en toenemend deel van de eczeemproblematiek binnen de
metaalsector vindt hier zijn oorsprong. Overigens blijken naast conserveermiddelen ook andere allergenen in de metaalbewerkingsvloeistoffen aanwezig, zoals mono-ethanolamine, colofonium en geurstoffen (Geier, 2004).
Het aantal meldingen van latexallergie neemt af. Zeker wanneer hierin ook
de meldingen van latexallergie met luchtwegklachten worden betrokken
(zie figuur 5.3). Daarbij kan niet zonder meer vastgesteld worden of deze
daling een effect is van maatregelen voortvloeiend uit de beleidsdoelstellingen in de arboconvenanten van de gezondheidszorg en academische
ziekenhuizen. Feit is wel dat deze dalende trend zich ook in andere landen
aftekent en duidelijk is gecorreleerd aan de toename van het gebruik van
poedervrije handschoenen (Allmers, 2004). Gebruik van poedervrije handschoenen bij een groep tandheelkundestudenten, waarvan een relatief
groot aantal ook atopische kenmerken had, leidde gedurende een followup periode van vijf jaar tot geen enkel geval van latexallergie (Jones, 2004).
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Figuur 5.3 Aantal meldingen van latexallergie (huid- en luchtwegallergie) door bedrijfsartsen in de periode 1999- 2004
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5.3 Wetenschappelijke en maatschappelijke ontwikkelingen
Oorzaken en risicoberoepen

Huidklachten in de voedingsindustrie
Werken in de voedingsindustrie kent huidbelastende aspecten. Er is huidcontact mogelijk met diverse irritantia en allergenen. De handen moeten
vaak worden gewassen en er kan sprake zijn van langdurig gebruik van
handschoenen. In een zes jaar durende registratie van beroepshuidaandoeningen in een groot voedingsbedrijf, komt men tot een aantal van 131
per 100.000 werknemers per jaar (Smith, 2004). Dit ligt duidelijk hoger dan
de 6-8 per 100.000 die op basis van de EPIDERM-registratie werd aangegeven. Het verschil kan verklaard worden uit de gehanteerde registratieopzet, waarmee meer gevallen werden opgespoord, en uit de nauwkeurige
informatie over de omvang van de blootgestelde populatie. Het hoogste
risico deed zich voor bij werkzaamheden met gekoelde of bevroren
producten. Contact met voedselingrediënten werd verantwoordelijk
gehouden voor 36% van de gevallen, handen wassen voor 22% en het
dragen van handschoenen voor 9% van de huidaandoeningen.
Huidklachten door ultraviolet licht
Voor keukenpersoneel zijn nat werk en contact met voedingstoffen
bekende risicofactoren voor het ontwikkelen van huidklachten door het
werk. Echter, bij onderzoek naar een cluster van huid- en oogklachten in
een groep keukenmedewerkers van een groot hotel, bleek sprake van een
geheel andere oorzaak. Boosdoeners bleken twee in de keuken geplaatste
elektrische vliegendoders, waarin een verkeerde UV-lamp was aangebracht
(Oliver et al., 2005). De toegepaste UV-lampen waren bedoeld voor desinfectie van lucht, water of een oppervlaktebehandeling. De onderzoekers
pleiten voor betere labeling van de lampen ter voorkoming van verkeerd
gebruik.
Ook bij lassers kan bij onvoldoende bescherming huidblootstelling aan UVlicht optreden, maar er zijn tot nu toe geen duidelijke aanwijzingen dat bij
hen daardoor vaker huidtumoren worden gesignaleerd (Dixon en Dixon,
2004).
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In het ADS-project worden door de dermatologen relatief veel huidtumoren
gerapporteerd. Op basis van de ontwikkeling van het aantal gevallen van
huidtumoren in de periode 1989-2000, verwachten de Vries et al. (de Vries
et al., 2005) een toename van 80% in 2015. Deels is de vergrijzing hieraan
debet. De studie zegt niets over het aandeel werkgerelateerde huidtumoren in deze toename, maar de te verwachten omvang van de problematiek
en het aantal mensen dat buitenwerk verricht, rechtvaardigen blijvende
aandacht voor preventieve maatregelen en goede voorlichting over de
risico’s van UV-straling.
Preventie en reïntegratie

Prognose van contacteczeem
De prognose van door het beroep veroorzaakt contacteczeem is matig.
Cahill et al. (2004) beoordeelden de resultaten van 15 vervolgstudies,
gepubliceerd tussen 1958 en 2002. Volledig herstel werd slechts waargenomen bij 18-40% van de patiënten. Later uitgevoerde studies lieten een
naar verhouding wat betere prognose zien.
De bevindingen over de invloed van diverse factoren op het herstel waren
niet consistent. Een slechtere prognose werd over het algemeen gezien bij
patiënten met atopie, een geringere kennis bij de patiënt van het ziektebeeld en een langere duur van de symptomen voordat de diagnose werd
gesteld. Verandering van werk bleek in diverse studies geen invloed op de
prognose te hebben. Slechts een kwart tot een derde van de patiënten met
aanhoudende klachten ontving een beroepsziekte-uitkering. Snelle
diagnostiek, verbetering van het kennisniveau bij zowel patiënt als werkgever en veel aandacht voor maatregelen die de blootstelling reduceren,
zijn de belangrijkste wapens in het terugdringen van de gevolgen van
contacteczeem.
Deze resultaten worden min of meer bevestigd in twee recent uitgevoerde
vervolgonderzoeken. Bij een groep van 124 patiënten met ortho-ergisch
contacteczeem had, vijf jaar na het stellen van de diagnose, nog de helft
een matige en 32% een ernstige vorm van eczeem (Jungbauer et al., 2004).
Hoewel 57% van de patiënten van werk veranderde, was bij meer dan de
helft van de totale groep nog sprake van matige tot forse huidbelasting in
het werk. En hoewel alle patiënten deel hadden genomen aan een speciaal
instructieprogramma over huidverzorging, bleek 38% in het geheel geen
verzorgende crèmes te gebruiken. Degenen die dat wel deden, leken het
meer als een vorm van behandeling dan als preventieve maatregel te zien.
Bijna de helft van de patiënten met fors huidbelastend werk, gebruikte
minder dan driemaal per dag handschoenen. Zes procent van de patiënten
ontving op het moment van de follow-up een WAO-uitkering in verband
met de aandoening.
Ook bij allergisch contacteczeem treedt na het staken van de blootstelling
aan het allergeen niet altijd volledig herstel op. In een vervolgonderzoek bij
20 patiënten met contacteczeem door epoxy-allergie trad bij slechts 56%
volledig herstel op. De anderen bleken nog steeds klachten te hebben
(Cahill et al., 2005).

47

SIGNALERINGSRAPPORT BEROEPSZIEKTEN ’05

Huidbescherming bij nat werk
Nat werk is veruit de belangrijkste oorzaak van contacteczeem. Het doet
zich in diverse beroepen voor, zoals bij verpleegkundigen en schoonmakers. Frequentie en duur van het natte werk zijn door Jungbauer et al.
door middel van directe observaties vastgelegd in twee afzonderlijke
studies (Jungbauer, 2004; Jungbauer, 2004).
Bij schoonmaakpersoneel van kantoren was er in 50% van de schoonmaaktijd sprake van nat werk, waarbij 68 episoden geregistreerd werden. Het
gebruik van handschoenen en de wijze van handen wassen waren duidelijk
voor verbetering vatbaar. Verpleegkundigen bleken de duur van het natte
werk te overschatten, maar de frequentie te onderschatten. Duur en
frequentie waren het hoogst bij verpleegkundigen in verpleeghuizen, terwijl de frequentie van handschoenengebruik hier het laagst was.
Bij een groep gezonde vrijwilligers, zonder atopie en in beroepen zonder
nat werk, werd gedurende een aantal weken het effect onderzocht van het
kortdurend dragen van handschoenen bij handelingen zoals wassen en van
het gebruik van handalcohol in plaats van zeep en water (Jungbauer et al.,
2004). Bij de groep die het preventieprotocol (handschoenen, handalcohol)
hanteerde, trad significant minder waterverlies door de huid op. Dit waterverlies is een maat voor de aantasting van de barrièrefunctie van de huid.
Op grond van deze uitkomst mag verwacht worden dat door deze wijze van
werken preventie mogelijk is. Daarom is het zaak haar op grotere schaal te
implementeren en zorgvuldig te bekijken of daarmee daadwerkelijk minder
vaak handeczeem optreedt.

5.4 Conclusies
A

Daling contacteczeem

Het aantal meldingen van contacteczeem daalt. Dit zou kunnen wijzen op
een daling in het optreden van contacteczeem, maar dat kan alleen met
zekerheid vastgesteld worden aan de hand van actieve opsporing van
beroepshuidaandoeningen.

A

Daling aantal meldingen latexallergie

Het aantal meldingen van latexallergie neemt in Nederland af, overeenkomstig de trend in andere landen. Het gewijzigde handschoenenbeleid
binnen de gezondheidszorg lijkt hiermee zijn vruchten af te werpen. Dit
beleid verdient navolging in andere sectoren waar ook regelmatig latexhandschoenen worden gebruikt.

A

Implementatie preventiemaatregelen nat werk

Er zijn mogelijkheden om in sectoren zoals de gezondheidszorg en de
schoonmaaksector de effecten van nat werk met een beperkt aantal maatregelen terug te dringen. Om dit te bereiken zal aandacht besteed moeten
worden aan goede voorlichting en instructie.

A

Monteurs en metaalbewerkers risicoberoepen

(Auto)monteurs en metaalbewerkers zijn beroepen waaruit frequent
meldingen komen van contacteczeem. Preventie van handeczeem verdient
in deze sectoren nadrukkelijk aandacht.

