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Kapperssector 

 België 

 18.000 kapsalons 

 38.000 werknemers 

 

 Hoge uitstroomgraad 

 Gezondheidsproblemen 

 Bezorgdheid om gezondheid 



Permanente haarkleuringen  

  – Aromatische diamines 

 Gezondheidseffecten 

 Allergische contactdermatitis 

 Carcinogeen? 

 Reprotoxisch / teratogeen? 

 



Permanente haarkleuringen 

 Blootstelling van kappers? 

 

 Complexe samenstelling 
 Aromatische diamines: 2,5-TDA, PPD 

 Resorcinol 

 Ammoniak 

 Waterstofperoxide 

 … 

   blootstelling meten = niet evident 

 



2,5-TDA en PPD 

 Interessante blootstellingsmerkers 

 Voorname componenten 

 Intensief bestudeerde gezondheidseffecten 

 

 Eigenschappen  

 Niet-vluchtig 

 Dermale opname 

 Urinaire excretie 

 2,5-TDA: t1/2 ± 8 uren 

 



Probleemstelling: effect handschoengebruik? 

 Cosmetica-producenten 

 Blootstelling minimaal mits handschoenen 

 

 Permeatietesten handschoenen 

 Voldoende bescherming 

 CAVE! statische testomstandigheden 

 

 Onderzoek bij kappers 

 Geen effect van handschoengebruik op 
blootstelling 

  



Onderzoeksvragen 

1. Adequaat handschoengebruik  

beperking blootstelling aan aromatische 
diamines? 

 

2. Accumulatie van aromatische diamines? 



Studieopzet: interventiestudie 

 

Week 2: handschoengebruik volgens instructies 

Observaties taken en handschoengebruik 

Urinestalen pre- en post-shift 

Interventie 

Nitril handschoenen 

Opleiding handschoengebruik 

Week 1: handschoengebruik vertrouwde wijze 

Observaties taken en handschoengebruik 

Urinestalen pre- en post-shift 



Studiepopulatie 

 Inclusiecriteria 

 ≥ 3 opeenvolgende dagen werken 

 ≥ 2 dagen vooraf niet werken 

 Exclusiecriteria 

 Geen eigen haarkleuringen 

 7d voor en tijdens interventiestudie 

 Geen haarkleuringen ‘buiten de uren’ 

 2d voor en tijdens de interventiestudie 

 

   11 kappers in 2 kapsalons 



Interventie: opleiding handschoengebruik 

 Nitrilhandschoenen 

 Wanneer handschoenen? 

1. Mengen 

2. Applicatie 

 Volledige kleuring 

 Lokken 

3. Spoelen/ wassen 

4. Knippen/ drogen/ stylen 

 GEEN hergebruik  



Biomonitoring: 2,5-TDA en PPD  

 Urinestalen 

 1e en 3e werkdag van week 1 en week 2 

 Pre- en post-shift 

 

 Labo 

 GC-MS 



Observaties 

 Taken 

 aantallen/ tijden 

 tint  

 hoeveelheid product 

 

 Handschoengebruik 



Resultaten observaties: taken 



Resultaten observaties: taken 



Resultaten observaties: taken 



Resultaten observaties: handschoengebruik 

 

 

 

 

 

 

      

Week 1 Week 2 

Bij welke taken? / 
 

Applicatie  
(volledige kleuring) 

 
Spoelen  

(donkere tinten) 
 

Mengen 
 

Applicatie 
(volledig + lokken) 

 
Spoelen 

(alle tinten) 
 

Type? Korte manchet 
Los aan pols 

Lange manchet 
Aansluitend aan pols 

Hergebruik? ja Neen 



 

 



 



2,5-TDA: effect van interventie 



2,5-TDA: accumulatie over werkdag 



2,5-TDA: accumulatie over werkweek 



PPD: analyse biomonitoring 

1. Effectiviteit van interventie? 

2. Accumulatie? 

 

 

Verklaringen: 

 Lagere concentraties in producten? 

 Beperkte dermale opname van PPD? 

 Snelle eliminatie van PPD? 

 Onvoldoende power? 

 

 

 



Aanbevelingen voor de praktijk 

 Handschoengebruik 

 Bij mengen/ applicatie/ spoelen/wassen 

 Goed aanpassend/ lange manchet 

 Geen hergebruik 

 

 Eerst knippen – daarna kleuren 



Bedankt voor uw aandacht! 


