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Huidaandoeningen

De al enige jaren bestaande tendens van een dalend aantal meldingen zowel bij bedrijfsartsen als bij
dermatologen die deelnemen aan het ArbeidsDermatosen Surveillance project (ADS), heeft zich in 2005
voortgezet. Gezien de resultaten elders in Europa lijkt het aannemelijk dat een deel hiervan te danken
is aan succesvolle interventies in de kappersbranche en in ziekenhuizen ten aanzien van latexallergie en
wellicht ook nat werk.
De in eerdere signaleringsrapporten genoemde organisatorische, financiële en wettelijke factoren
die het verschil in aantal meldingen tussen bedrijfsartsen en dermatologen verklaren, blijven echter
onverminderd aanwezig.
Latexallergie wordt steeds minder gemeld bij werkers in de gezondheidszorg. Dat geldt (nog) niet voor
beroepsgroepen buiten de ziekenhuizen, met name in het midden- en kleinbedrijf waar arbodiensten en
bedrijfsartsen met minder succes kunnen opereren. Daar speelt ook in toenemende mate het probleem
van inadequate handschoenen ter voorkoming van contacteczeem door acrylaten.
De successen van projecten en studies in eigen land (latexallergie, kappers), maar meer nog die in
Duitsland (metaalbewerkers, autobranche, tandtechnici, nat werk) lijken te bewijzen dat systematische
scholing en interventies op branche- of bedrijfsniveau zeer succesvol kunnen zijn wanneer de partners
(werkgevers, arbodiensten en universitaire klinieken) hun rol goed spelen.
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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, blaasjes, schilfering en kloven.
Contacturticaria

Contacturticaria zijn jeukbulten (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 (huidkanker)
kunnen het gevolg zijn van langdurige blootstelling aan ultraviolet licht,
bijvoorbeeld bij mensen die veel in de buitenlucht werken.
Huidinfecties worden in hoofdstuk 9 besproken.

5.2 Omvang van de problematiek
Meldingen door bedrijfsartsen

In 2005 kwamen 208 meldingen van beroepshuidaandoeningen binnen
tegenover 233 in 2004. Dit is 3,6% van het totale aantal beroepsziektemeldingen (2004: 4%).

Figuur 5.1

Aantal meldingen van beroepshuidaandoeningen door bedrijfsartsen en het aantal met de diagnose eczeem
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Eczeem is verantwoordelijk voor 66% van de meldingen (in 2004 78% en
in 2003 90%) van de beroepshuidaandoeningen (Figuur 5.1). In 2005 is 34
maal melding gemaakt van huidinfecties, dit is nagenoeg gelijk aan 2004,
met opnieuw scabiës (schurft) bij medewerkers uit de gezondheidszorg als
voornaamste oorzaak (18 meldingen).
Wordt rekening gehouden met het aantal werknemers dat in de betreffende sector werkzaam is, dan is het aantal meldingen uit de milieudienstverlening, cultuur en recreatie het hoogst (9,4 per 100.000 werknemers),
gevolgd door de landbouw, bosbouw en visserij (9,1 per 100.000 werknemers) en de bouwnijverheid (8,7 per 100.000 werknemers). Opvallend is
het nagenoeg ontbreken van meldingen uit de horeca (1 in 2005) terwijl er
op basis van de risico’s (nat werk) meer verwacht mochten worden. Dit was
ook in voorgaande jaren het geval en heeft waarschijnlijk te maken met de
geringe toegang die veel horecamedewerkers, gezien hun type arbeidscontract, hebben tot de bedrijfsgezondheidszorg.
De huidaandoening is in 40% van de gevallen gesignaleerd op het arbeidsgezondheidskundig of arbeidsomstandighedenspreekuur (in 2004: 34%),
bij 33% tijdens de verzuimbegeleiding (in 2004: 28%) en bij 14% tijdens het
PAGO (19% in 2004).

Eczeem door formaldehyde in het MKB

Een man van middelbare leeftijd heeft sinds 2 jaar persisterend eczeem
aan beide handen. Hij werkt vanaf zijn 17e jaar in een eigen broederij voor
fokkuikens, maar is nu sinds 5 maanden arbeidsongeschikt. Zelf legt hij een
verband met het gebruik van formaldehyde.
Contactallergologisch onderzoek bracht een contactallergie voor formaldehyde en verwante stoffen aan het licht. De patiënt kreeg het advies om contact met deze stoffen te vermijden, zowel in het werk als in contact met zeep,
toiletartikelen, zalven of crèmes. Probleem is dat toepassing van desinfectie
met dit type verbindingen essentieel is voor het rendement van het bedrijf.
Gedurende het gehele productieproces is expositie mogelijk zowel via de
lucht als door direct huidcontact. Bij het merendeel van de werkzaamheden
waren huid en ademhaling onvoldoende beschermd. De observaties tijdens
het werkplekbezoek door de klinisch arbeidsgeneeskundige en de dermatoloog boden voldoende aanknopingspunten om de expositie drastisch te
reduceren. De hier beschreven situatie is niet ongewoon in het midden- en
kleinbedrijf. Men gaat pas bij ernstige klachten naar de behandelend arts en
de preventief werkende bedrijfsarts wordt niet of nauwelijks ingeschakeld.

Tabel 5.1

Oorzaken van contacteczeem bij de meldingen van de bedrijfsartsen

Oorzaak		

2003

2004

2005

34 (19%)

25

(18%)

Nat werk			

50

(21%)

Metaalbewerkingsvloeistoffen			

20

(8%)

12

(7%)

11

(8%)

Latex			

13 (5,5%)

9

(5%)

7

(5%)

Cement en chroom			

13 (5,5%)

10 (5,5%)

9

(6%)

Kappersproducten			

12

(5%)

8

(4%)

5

(3%)

Rubberchemicaliën			

7

(3%)

2

(1%)

3

(2%)

Epoxy-verbindingen			

6 (2,5%)

6

(3%)

3

(2%)
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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, opgezet naar analogie van het zusterproject EPIDERM in
Groot-Brittannië. Er nemen verspreid over het hele land ongeveer 25 dermatologen aan deel, die maandelijks opgave doen van het aantal nieuwe
gevallen van beroepsgerelateerde huidaandoeningen. Evenals in voorgaande jaren meldt deze selecte groep van geïnteresseerde dermatologen
een veelvoud van dat wat alle bedrijfsartsen in Nederland melden. In deze
meldingen nemen na eczemen (478; 81%), huidgezwellen (38; 6%) en contacturticaria (netelroos 14; 2,4%) de 2e en 3e plaats in. Dit is onveranderd
ten opzichte van voorgaande jaren.
Het aantal meldingen daalt fors. Voor een deel kan dit verklaard worden
door een afnemende incidentie van beroepsgebonden huidaandoeningen,
maar vrijwel zeker liggen er ook andere factoren aan ten grondslag, zoals
een afnemende meldingsdiscipline. Via directe contacten en bezoeken
aan de deelnemende dermatologen zal hier in 2006 nader aandacht aan
besteed worden.
In 2005 zijn er iets meer meldingen van contacteczeem gedaan van mannen dan van vrouwen (respectievelijk 53% en 47%). Alleen in 2003 was dit
ook het geval. Hoewel bij het stijgen van de leeftijd het absolute aantal
meldingen bij mannen duidelijk toeneemt, blijft het aantal na correctie voor
het aantal werkenden per leeftijdsklasse, het hoogst in de jongste leeftijdscategorie (zie figuur 5.3). Bij vrouwen is nog duidelijker te zien dat contact
eczeem vooral een aandoening is die zich bij jonge mensen voordoet en
daarmee dus waarschijnlijk al in de eerste jaren van de blootstelling. Ook in
eerdere Signaleringsrapporten is hier al melding van gemaakt.

Figuur 5.2 Aantal meldingen van beroepshuidaandoeningen en het aandeel met de diagnose eczeem respectievelijk huidgezwellen door
dermatologen in het kader van het ADS-project
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Figuur 5.3 Aantal meldingen contacteczeem per leeftijdsklasse en geslacht per werkzame beroepsbevolking (CBS, 2004)
in het kader van het ADS-project
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Tabel 5.2

25-44 jaar

45-64 jaar

Top 10 van de beroepen met de meeste meldingen (absolute aantallen) van contacteczeem in de periode 2002-2005

Beroep

2002

2003

2004

2005

Kapper		

79		

72		

63		

43

Verpleegkundige		

48		

52		

35		

29

Monteur (auto / lift)		

46		

43		

48		

25

Schoonmaker		

46		

35		

30		

25

Metaalarbeider / metaalbewerker		

28		

30		

32		

17

Horecamedewerker		

29		

35		

18		

16

Inpakker / lopende band / 		
productiemedewerker

9		

13		

11		

16

Verkoper		

20		

36		

25		

15

Nagelstyliste / pedicure / manicure		

21		

12		

9		

14

Kok		

23		

25		

10		

13

Wanneer wordt gekeken naar bedrijfssectoren blijken de gezondheidszorg (78), metaalsector (inclusief automonteurs, 59), sector cosmetica en
lichaamsverzorging (58), de industrie, de voedingssector (inclusief horeca,
54) en in mindere mate de bouwnijverheid (34) de belangrijkste leveranciers
van contacteczemen. Het meest gemelde beroep is sinds het begin van de
registratie kapper (Tabel 5.2). De nagelstyliste is in 2005 teruggekeerd in
de ‘beroepen top 10’ met 14 meldingen van eczeem. De combinatie van
de populariteit van acrylaat kunstnagels samen met beperkte scholing en
gebrekkige voorzieningen in eenmansbedrijven ligt hieraan ten grondslag.
Kapperspoli

De Kapperspoli is een gezamenlijk project van de Koninklijke Algemene
KappersOrganisatie (ANKO), het Centrum voor Huid en Arbeid in Arnhem
en het Nederlands Kenniscentrum voor ArbeidsDermatosen (NECOD). 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.
In 2004 (april 2004 - april 2005) bezochten 184 vrouwen (2003: 234) en 19
mannen (2003: 10) de Kapperspoli (Kapperspoli, 2005). Meer dan 50% van
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hen was jonger dan 20 jaar. Het handeczeem bleek bij 40% (2003: 37%) al
meer dan een jaar aanwezig. Bijna 6% (2003: 12%) had al handeczeem voor
aanvang van de opleiding of het dienstverband. Ziekteverzuim wegens
eczeem kwam bij 22% (2003: 21%) van de leerlingen en 29% (2003: 35%)
van de werknemers voor. Langdurig verzuim (>30 dagen) werd nagenoeg
niet meer gezien.
Slechts 17 (6%) hadden vanwege de klachten (telefonisch) contact gehad
met de arbodienst. Bij een herhalingsbezoek 3-6 maanden later was het
eczeem bij 71% afwezig of afgenomen tot lichte klachten. Bij die controle
had 18% (2003: 19%) het vak wegens het handeczeem verlaten.
De resultaten van het allergisch onderzoek weerspiegelen voor een deel
de modieuze ontwikkelingen in de kapperswereld. Positieve reacties bij
allergologisch onderzoek werden vooral gezien op haarkleurstof (PPD)
en blondeerpoeder (persulfaten). Er is een sterke daling van latex (handschoen) allergie, maar een duidelijke stijging van eczeem waarbij atopie
(kindereczeem, ook wel dauwworm genoemd, en astma) een rol speelt.
Als onderdeel van het Arboconvenant is de kappersbranche in 2003 gestart
met een VASt-pilot (Versterking Arbeidsomstandighedenbeleid Stoffen).
Een van de resultaten daarvan is de lancering van twee websites in 2005:
een kapperswebsite (www.isditproductveilig.nl – praktische informatie voor
op de werkvloer) en een deskundigenwebsite (www.kapperscosmetica.
nl – gezondheidsaspecten en preventieve maatregelen). Het is vooralsnog
onduidelijk wat het vervolg zal zijn van dit succesvolle convenant dat in
2006 afloopt.
Bespreking van de meldingsgegevens

Het aantal gemelde beroepsdermatosen door bedrijfsartsen is en blijft in
Nederland laag in vergelijking met bijvoorbeeld de Scandinavische landen
en Duitsland. Het is waarschijnlijk dat dit in belangrijke mate berust op de
verschillen in sociale wetgeving (bijvoorbeeld het ontbreken van een ‘risque

Tabel 5.3

Meest genoemde oorzaken van contacteczeem bij meldingen in het kader van het ADS-project in de periode 2002-2005

Oorzaak

2002

2003

2004

2005

Nat werk		

266		

269		

183		

154

Irritatieve stoffen		

60		

88		

78		

70

Mechanische factoren		

23		

33		

39		

23

Rubberchemicaliën		

27		

24		

22		

21

Conserveermiddelen		

16		

25		

39		

17

Zepen en detergentia		

20		

29		

27		

16

Acrylaten		

21		

15		

7		

16

Haar (verf) producten		

34		

29		

23		

14

Chroom		

14		

9		

10		

11

Planten		

30		

23		

17		

10

Oliën /		
metaalbewerkingsvloeistoffen

17		

13		

15		

10

Nikkel		

20		

31		

18		

8

Klimaat		

11		

13		

9		

8

Geurstoffen		

16		

14		

17		

6

Epoxyhars		

17		

13		

12		

6
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professionel’) en de wijze waarop de gezondheidszorg is ingericht. Huidklachten gaan vaak niet gepaard met verzuim en de toegang tot en organisatie van de bedrijfsgezondheidszorg is in het midden- en kleinbedrijf
over het algemeen minder goed dan in andere sectoren. Terwijl de risico’s
voor eczeem hier vaak duidelijker aanwezig zijn getuige de meldingen in
het kader van het ADS-project. Het gevolg hiervan is dat de bedrijfsarts de
belangrijkste risicopopulaties niet meer ziet. Denk aan kappers, nagelstylistes, tandtechnici, agrariërs, horecapersoneel, veelal werknemers uit het
midden- en kleinbedrijf en zelfstandig ondernemers. Het ADS-project is in
dit opzicht een noodzakelijke aanvulling van het meldingssysteem. Complicerende factor voor het verkrijgen van een compleet beeld van arbeidsgebonden huidaandoeningen is dat een belangrijk deel van het vuile en natte
werk structureel uitbesteed wordt aan de ‘onderkant van de arbeidsmarkt’
waar de bedrijfsgezondheidszorg ook vaak niet goed is geregeld.
Belangrijk is dat de daling in het aantal meldingen zich in 2005 heeft voortgezet, zowel bij dermatologen als bedrijfsartsen. Het type aandoeningen,
de verdeling, incidentie, risicogroepen en risicofactoren blijven echter
consistent.
Ondanks de kleine getallen lijkt het aannemelijk, mede gezien de resultaten
elders (Diepgen, 2005a), dat de daling van meldingen bij kappers en van
latexallergie in ziekenhuizen, een weerspiegeling is van een daadwerkelijke
afname van de incidentie en prevalentie. Van snijdende specialisten en
verpleegkundigen werd in het verslagjaar door bedrijfsartsen geen enkele
melding van latexallergie gedaan. Voorlichting en vervanging door poedervrije vinylhandschoenen lijken voor deze beroepsgroepen succesvol te zijn
geweest. Dat geldt echter niet voor verloskundigen, tandtechnici, doktersassistenten en vuilsorteerders.

5.3 Wetenschappelijke en maatschappelijke ontwikkelingen
Oorzaken en risicoberoepen

Acrylaten en handschoenen
Methacrylaten worden in toenemende mate gebruikt in verschillende
beroepen. Klassiek is de toepassing in de tandheelkunde (tandprotheses),
maar nieuwer zijn het gebruik bij autoruitreparatie en in nagelstudio’s
(kunstnagels). Evenals bij tandartsen en tandtechnici (prevalentie 2%,
Munksgaard, 2000) wordt bij monteurs en nagelstylistes allergie geconstateerd voor (meth)acrylaten (Jappe et al., 2005; Rustemeyer, 2004; Moed,
2005).
In de dagelijkse praktijk blijkt de combinatie van voldoende lange bescherming met fijn technisch werk een groot probleem. Latex- en vinylhandschoenen beschermen slechts seconden tot enkele minuten (Lönnroth en
Ruyter, 2002), de ‘ondoorlaatbare’ 4-lagige handschoenen met polyetheen
aan beide kanten en 2 lagen polyvinylalcohol daartussen passen slecht en
geschikte nitrilhandschoenen zijn al snel te dik. Gecontroleerd onderzoek
zal duidelijkheid dienen te verschaffen.
Handeczeem en roken
Over de relatie tussen handeczeem en roken zijn de meningen verdeeld. In
1988 werd een relatie beschreven tussen roken en vesiculair eczeem aan
de handpalmen bij Zweedse mannen, maar niet bij vrouwen (Edman, 1988).
Een Deense studie uit 2003 vond een sterke relatie tussen roken en nikkelallergie bij mannen en vrouwen (Linneberg et al., 2003). Bij leerlingen in de
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metaalbewerkingssector werd echter geen relatie gevonden tussen roken
en handeczeem (Berndt et al., 2000).
Recent werden de resultaten gepubliceerd van de eerste studie over de
relatie tussen roken en handeczeem in een algemene populatie (Montnémery et al., 2005). Met een transversaal vragenlijstonderzoek werd in 2000
de prevalentie onderzocht van (zelf gerapporteerd) handeczeem in een
populatie van 11.798 volwassenen in Zweden en de relaties met geslacht,
leeftijd, rookgewoontes en beroep. Gecorrigeerd voor andere factoren
bleek de kans op langdurig handeczeem (>1 jaar) bij rokers met 35% verhoogd te zijn.
Nikkelallergie en muntgeld
Bij dermatologisch onderzoek wordt dikwijls een allergie voor nikkel gevonden zonder dat duidelijk is of dit relevant is voor beroepsmatige blootstelling aan nikkel of dat het is ontstaan door blootstelling aan nikkel (sieraden
etc.) in het verleden. Inmiddels is een eenvoudige methode ontworpen om
de hoeveelheid nikkel op de huid te bepalen en op deze wijze de expositie in diverse werksituaties te kwantificeren (Staton et al., 2006). De studie
suggereert dat de ‘normale’ nikkelconcentratie op de huid minder dan 10
ng/cm² bedraagt. In een pilotstudie werden huidconcentraties gevonden
van minder dan 0,9 tot 7160 ng/cm². De concentraties bij kassiers, winkelbediendes, barkeepers en kapsters lagen onder het blootstellingsniveau
voor wateroplosbaar nikkel dat nodig blijkt om een reactie op te wekken
bij personen met een nikkelallergie. Bij medewerkers uit de nikkelindustrie
werden gedeeltelijke overschrijdingen van deze concentratie gevonden.
Verbindingen met niet in water oplosbaar nikkel geven significant lagere
concentraties nikkelionen af.
Preventie en re-integratie

VASt
Het ministerie van SZW wil het bedrijfsleven ondersteunen bij het adequaat
beheersen van de blootstelling aan gevaarlijke stoffen. Hiertoe is in 2003
het Programma VASt (Versterking Arbobeleid Stoffen) van start gegaan.
Het programma wil de toepassing bevorderen van bestaande middelen en
maatregelen tegen blootstelling aan gevaarlijke stoffen bij bedrijven en
instellingen. Om de uitgangspositie vast te stellen, is er in branches een
nulmeting uitgevoerd bij werkgevers en werknemers. De nulmeting onder
werkgevers betrof een telefonische enquête, de nulmeting onder werknemers bestond uit een schriftelijke enquête. De benaderde werkgevers en
werknemers zijn niet representatief voor alle werkgevers en werknemers
in Nederland, maar wel een afspiegeling van bedrijven en werknemers die
werken met chemische stoffen. Op de website van het VASt project (www.
vast.szw.nl) staan het aantal bedrijven per branche dat deelneemt en een
overzicht van de branches die een actieplan hebben opgesteld.
Uit de nulmeting komt naar voren dat bij 54% van de werknemers de huid
tijdens de werkdag voortdurend of vaak in contact komt met water of
waterige oplossingen. Bij 69% van de werknemers wordt de huid blootgesteld aan gevaarlijke stoffen. De eindmeting in 2007 zal uitwijzen of en in
welke mate de doelstellingen van het programma VASt zijn behaald.
Prognose

Beroepsgebonden huidaandoeningen (eczemen) vertonen een duidelijke
neiging tot chroniciteit. Dit werd bevestigd in een studie naar de lange
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termijn prognose van arbeidsdermatosen in Zweden (Meding et al., 2005).
In 1999 werden 623 personen die in 1987 een beroep deden op het Sociaal Verzekeringsfonds in verband met een arbeidsdermatose onderzocht,
hetzij via een vragenlijst, hetzij telefonisch (de non-responders). Twaalf
jaar na dato rapporteerde het merendeel van de onderzochte mensen nog
steeds huidklachten. Bij 82% had aanpassing van het werk plaatsgevonden,
meestal een verandering van beroep, en 15% verloor het contact met de
arbeidsmarkt.
Ondanks inspanningen van de Deense regering om blootstelling aan
beroepsgebonden allergenen te verminderen, is het aantal beroepsgebonden handeczemen vrijwel onveranderd gebleven sinds het midden van de
jaren negentig (Cvetkovski, 2005). Onderwerp van studie waren alle nieuwe, erkende gevallen van beroepsgebonden handeczeem in Denemarken
van oktober 2001 tot november 2002. De totale incidentie bedroeg 30,6
per 100.000 werkenden, met een grote variatie tussen de verschillende
beroepen. De hoogste incidenties werden gevonden bij bakkers, kappers,
tandartsassistenten, keukenpersoneel en koks. Kwantitatief domineerden
gezondheidszorgmedewerkers met 21% van de totale studiepopulatie. Na
een jaar was bij 25% het eczeembeeld ernstig of verergerd, 34% vertoonde een onveranderd mild tot matig eczeem en bij 41% was het eczeem
verbeterd. Patiënten met een atopische dermatitis hadden een 1,5 maal
verhoogd risico op verergering of voortduren van ernstig handeczeem. De
beste voorspeller voor het verlies van een baan bleek bij de follow-up na
12 maanden de ernst van het eczeem bij het begin van de studie. Bij ernstig handeczeem bleek het relatieve risico voor het verlies van werk 14,0.
Opmerkelijk genoeg rapporteerden patiënten met een hoge of gemiddelde
sociaaleconomische status geen verlies van baan.
Scholing

Optimistischer zijn de signalen uit Duitsland. Diepgen (2005b) benadrukt
de noodzaak en effectiviteit van maatregelen bij personen met beroepsgebonden huidaandoeningen (vooral contact- en handeczeem). In Duitsland
bestaat een intensieve samenwerking tussen de universitaire kliniek en
de Berufsgenossenschaft für Gesundheidsdienst und Wohlfahrtspflege. In
tegenstelling tot niet beroepsgebonden aandoeningen gaan directe medische zorg en medische revalidatie hier hand in hand. In combinatie met
een projectmatige, systematische scholing van beroepsgroepen (primaire
preventie) blijkt dit niet alleen bij kappers succesvol, maar ook in andere
beroepsgroepen zoals metaalbewerkers, tandtechnici en beroepen met nat
werk.
Löffler et al. (2006) doen verslag van een interventiestudie bij 521 leerling-verpleegsters van 14 opleidingsinstituten, at random verdeeld in twee
groepen. De interventiegroep kreeg een speciaal scholingsprogramma met
aandacht voor primaire preventie en werd gedurende 3 jaar (1999-2002)
vergeleken met de controlegroep. Aan het einde van deze periode werd
een significant betere conditie van de huid van de handen vastgesteld in
de interventiegroep. Primaire preventie van huidziekten door regelmatige
scholing gedurende de opleidingsperiode van medisch personeel kan het
risico op de ontwikkeling van irritatieve afwijkingen effectief verminderen.
Van gelijke aard zijn de uitkomsten van een Deense interventiestudie bij
schoonmakers van varkensdarm in slachthuizen (Flyvholm et al., 2005) met
een follow-up na 1 jaar. De interventie bestond uit scholing en aanbevelingen. In deze high riskgroep werd met dit preventieprogramma een reductie
met 27% van beroepsgebonden eczeem bereikt.
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NVAB-richtlijn ‘handelen van de bedrijfsarts bij de preventie van contacteczeem’

In 2006 zal bovenstaande NVAB-richtlijn van kracht worden. Hierin krijgen
bedrijfarts en arbodienst een actieve rol bij de opsporing, diagnostiek en
behandeling van contacteczeem. Of dit succes zal hebben, lijkt niet zozeer
afhankelijk van de inhoud van de richtlijn, want deze formule bleek elders
in Europa al succesvol. Voor de implementatie van de richtlijn is de bedrijfsarts echter sterk afhankelijk van de bereidheid van werkgevers om aan
deze actieve benadering mee te werken.
Afgezien van de convenanten in de kappersbranche, de succesvolle afspraken in de ziekenhuizen over handschoenengebruik en de focus op de
beheersing van nat werk, is in de diverse Arboconvenanten betrekkelijk
weinig plaats ingeruimd voor preventie van arbeidsdermatosen. Er dienen
zich echter nieuwe mogelijkheden aan. Het al besproken VASt-programma
(toxische stoffen) biedt een andere ingang voor beheersing van arbeidsomstandigheden en expositie aan toxische stoffen. Verder moeten in dit verband de Arbocatalogi genoemd worden waarin op brancheniveau afspraken
gemaakt moeten worden over de wijze waarop het doel – preventie van
contacteczeem – bereikt gaat worden. De toepassing van de NVAB richtlijn
kan hierbij een belangrijke rol vervullen.

5.4 Conclusies
A

Daling van het aantal meldingen van beroepshuidaandoeningen

De daling in het aantal meldingen van beroepshuidaandoeningen heeft zich
in 2005 voortgezet. Gezien de resultaten elders in Europa lijkt het aannemelijk dat een deel hiervan te danken is aan succesvolle interventies in de
kappersbranche en in de ziekenhuizen waar het gaat om latexallergie en
wellicht ook nat werk.

A

Daling van latexallergie

De cijfers wijzen uit dat latexallergie steeds minder voorkomt in de verpleging en bij de snijdende specialismen. Dit is (nog) niet het geval bij
beroepsgroepen buiten de ziekenhuizen en met name in het midden- en
kleinbedrijf waar arbodiensten en bedrijfsartsen met minder succes kunnen
opereren.

A

Onvoldoende bescherming tegen (meth)acrylaten door handschoenen

(Meth)acrylaten worden steeds meer toegepast buiten de ‘klassieke’ beroepen als tandarts en tandtechnicus. Te denken valt aan nagelstylistes en
autoruitreparateurs. Het lijkt erop dat de huidige generatie handschoenen
onvoldoende bescherming biedt tegen blootstelling aan acrylaten in beroepen met fijn manueel werk.

A

Scholing als succesfactor voor preventie

Uit successen van projecten en studies in eigen land (latexallergie, kappers)
en Duitsland (metaalbewerkers, autobranche, tandtechnici, nat werk) blijkt
dat systematische scholing en interventies op branche- of bedrijfsniveau
zeer succesvol kunnen zijn wanneer de verschillende partners (werkgevers,
arbodiensten en universitaire klinieken) hun rol goed kunnen spelen.

