
Multidisciplinaire speurtocht. 
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Het Centrum voor Huid en Arbeid
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Het Centrum voor Huid en Arbeid 

 CHA bestaat sinds 1988.

 Sinds 1994 is de Kapperspoli onderdeel van het CHA.

 CHA is een advies- en kenniscentrum voor 

beroepshuidziekten.

 CHA is er voor werknemers met een beroepshuidziekte. 
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Casus 1

 Bij een onderneming hebben 8 van de 20 werknemers, sinds 

twee jaar last van huidklachten aan de handen.

 Er worden handmatige werkzaamheden verricht bestaande 

uit nauwkeurig draai- en freeswerk om zeer kleine 

onderdelen te kunnen produceren. 
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Maatregelen afgelopen 2 jaar

 Arbeidshygiensten van het toxicologisch expertise centrum 

werden ingeschakeld

 Werkplekanalyse werd verricht 

 Relatie met koelvloeistoffen, dan wel biociden, wordt 

gesuggereerd

 Koelvloeistof werd vervangen
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Helaas de huidklachten blijven bestaan
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 Centrum Huid en Arbeid werd 

ingeschakeld

 Werkplaats bezoek

 Epicutaan allergologisch onderzoek 

verricht
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Contactallergie
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Contactallergie
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Resultaat test en werkplaatsonderzoek

 Contactsensibilisatie voor gebruikte zeep bij een aantal 

werknemers. 

 Contactsensibilisatie voor een bestanddeel van de 

koelvloeistoffen.

 Er werd zonder handschoenen gewerkt of handschoenen 

werden hergebruikt!
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Uitgevoerde maatregelen:

 Koelvloeistof aangepast 

 Handzeep aangepast 

 Advies (eenmalig!) gebruik van handschoenen 

 Problemen op de werkvloer zijn opgelost

11



Casus 2

 Bedrijfsactiviteiten betreft overslaan en verdelen van Garnetzand.

 Garnetzand wordt sinds ca 7 jaar geleverd door een Australisch bedrijf en 

sinds ca anderhalf jaar door een Amerikaans bedrijf. 

 Afzuiging, onderdruk en andere maatregelen zijn niet mogelijk.
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Casus 2

 Bij het werken met het Amerikaanse Garnetzand zijn bij 6 van de 15 

werknemers problemen met de huid opgetreden. 

 Bij verschillende leveringen van het Amerikaanse zand traden de problemen 

op.

 Bij het delven van het zand en verwerken zouden er geen specifieke 

ontsmettings of desinfecterende middelen gebruikt zijn.

 Er wordt niet gewerkt met gezichtsmaskers of specifieke kleding op de 

Terminal, wel wordt er aangepast schoeisel gedragen.
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Casus 2
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Casus 2 maatregelen

 Analyse door CAG verricht van beide producten.

 Toegenomen concentratie van schimmels en gisten (Rhodutorula soorten) in 

het Amerikaans zand aangetoond.

 Specifieke vorm (sub-angular) en grootte (0,1-0,6 mm) van het zand zijn van 

beide producten hetzelfde in de analyse.

 Geen vervolg maatregelen, werknemers willen niet in 

de hal werken.
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Casus 2  vervolg maatregelen.

 Allergologisch onderzoek door CHA verricht.

 Bij vier van zes werknemers werd een contactsensibilisatie voor een 

fungicide/ conserveermiddel vastgesteld.

 Bij andere twee werknemers werd irritatie door het Amerikaanse zand 

vastgesteld. 

 Relevant??
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Casus 2

 Leverancier van Garnetzand uit Amerika meldde 

het gebruik van fungicide middelen ter bestrijding 

van schimmels en gisten!  

17

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwiFleG3-_ngAhWpz4UKHcqWDW4QjRx6BAgBEAU&url=https://deontdekkingdrenthe.nl/2017/04/20/po-en-vo-de-ontdekking-weer-voor-2-jaar-goedgekeurd-door-inspectie/&psig=AOvVaw3NZ7bNEMGct8d_tnpBktxz&ust=1552389393447684
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwiFleG3-_ngAhWpz4UKHcqWDW4QjRx6BAgBEAU&url=https://deontdekkingdrenthe.nl/2017/04/20/po-en-vo-de-ontdekking-weer-voor-2-jaar-goedgekeurd-door-inspectie/&psig=AOvVaw3NZ7bNEMGct8d_tnpBktxz&ust=1552389393447684
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwiFleG3-_ngAhWpz4UKHcqWDW4QjRx6BAgBEAU&url=https://deontdekkingdrenthe.nl/2017/04/20/po-en-vo-de-ontdekking-weer-voor-2-jaar-goedgekeurd-door-inspectie/&psig=AOvVaw3NZ7bNEMGct8d_tnpBktxz&ust=1552389393447684
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwiFleG3-_ngAhWpz4UKHcqWDW4QjRx6BAgBEAU&url=https://deontdekkingdrenthe.nl/2017/04/20/po-en-vo-de-ontdekking-weer-voor-2-jaar-goedgekeurd-door-inspectie/&psig=AOvVaw3NZ7bNEMGct8d_tnpBktxz&ust=1552389393447684
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwiFleG3-_ngAhWpz4UKHcqWDW4QjRx6BAgBEAU&url=https://deontdekkingdrenthe.nl/2017/04/20/po-en-vo-de-ontdekking-weer-voor-2-jaar-goedgekeurd-door-inspectie/&psig=AOvVaw3NZ7bNEMGct8d_tnpBktxz&ust=1552389393447684
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwiFleG3-_ngAhWpz4UKHcqWDW4QjRx6BAgBEAU&url=https://deontdekkingdrenthe.nl/2017/04/20/po-en-vo-de-ontdekking-weer-voor-2-jaar-goedgekeurd-door-inspectie/&psig=AOvVaw3NZ7bNEMGct8d_tnpBktxz&ust=1552389393447684
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjFnbuB_vngAhUnxYUKHQT5AqAQjRx6BAgBEAU&url=https://www.dcmr.nl/melding-maken&psig=AOvVaw3xDB7OmXyYj2YiIgpXEd2e&ust=1552390115491969
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjFnbuB_vngAhUnxYUKHQT5AqAQjRx6BAgBEAU&url=https://www.dcmr.nl/melding-maken&psig=AOvVaw3xDB7OmXyYj2YiIgpXEd2e&ust=1552390115491969
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjFnbuB_vngAhUnxYUKHQT5AqAQjRx6BAgBEAU&url=https://www.dcmr.nl/melding-maken&psig=AOvVaw3xDB7OmXyYj2YiIgpXEd2e&ust=1552390115491969
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjFnbuB_vngAhUnxYUKHQT5AqAQjRx6BAgBEAU&url=https://www.dcmr.nl/melding-maken&psig=AOvVaw3xDB7OmXyYj2YiIgpXEd2e&ust=1552390115491969
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjFnbuB_vngAhUnxYUKHQT5AqAQjRx6BAgBEAU&url=https://www.dcmr.nl/melding-maken&psig=AOvVaw3xDB7OmXyYj2YiIgpXEd2e&ust=1552390115491969
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjFnbuB_vngAhUnxYUKHQT5AqAQjRx6BAgBEAU&url=https://www.dcmr.nl/melding-maken&psig=AOvVaw3xDB7OmXyYj2YiIgpXEd2e&ust=1552390115491969
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjFnbuB_vngAhUnxYUKHQT5AqAQjRx6BAgBEAU&url=https://www.dcmr.nl/melding-maken&psig=AOvVaw3xDB7OmXyYj2YiIgpXEd2e&ust=1552390115491969
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjFnbuB_vngAhUnxYUKHQT5AqAQjRx6BAgBEAU&url=https://www.dcmr.nl/melding-maken&psig=AOvVaw3xDB7OmXyYj2YiIgpXEd2e&ust=1552390115491969
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=&url=https://www.iculture.nl/apps/ov-melding-klacht-over-openbaar-vervoer-versturen-met-iphone-app/&psig=AOvVaw3xDB7OmXyYj2YiIgpXEd2e&ust=1552390115491969
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=&url=https://www.iculture.nl/apps/ov-melding-klacht-over-openbaar-vervoer-versturen-met-iphone-app/&psig=AOvVaw3xDB7OmXyYj2YiIgpXEd2e&ust=1552390115491969


Casus 2                       Advies

 PBM : volledig bedekkend gezichtsmasker, bij voorkeur met een overdruk 

systeem en een overall die geen stofdeeltjes doorlaat.

 N.B. opletten bij het uittrekken van de kleding.

 Niet klevende barrière crème om de inwerking van de zanddeeltjes op de 

huid te verminderen.

 Geen klachten meer gemeld!
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Leerdoelen

 Multidisciplinaire aanpak is vaak noodzakelijk! 

 Testen van werknemers als er sprake is van huidproblemen, is een 

must. 

 Bij werkplekbezoek moet het gebruik van handschoenen en type 

handschoenen meegenomen worden.

 Handhygiëne vraagt een brede aanpak en een praktische insteek. 
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 Dank voor jullie aandacht!!

 Vragen?
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