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HANDECZEEM IN DE BOUWNIJVERHEID  



ACHTERGROND 
 

 

• Contacteczeem: ontstaat als gevolg van 

huidcontact met irriterende stoffen of  allergenen 

 

 Irritatief  contacteczeem 

 Allergisch contacteczeem 

 

• > 95% van de arbeidsgerelateerd 

huidaandoeningen bestaan uit contacteczemen 

 

• Sectoren met verhoogd risico: 

 Bouwplaatspersoneel 

 Kappers 

 Verpleegkundigen 

 Voedselindustie 

 Rubberindustrie 

 

 

 



• Symptomen: hevige jeuk, bulten, korsten, schilfers en blaasjes 

 
 

 

ACHTERGROND 



 Validatie van een vragenlijst d.m.v. directe observaties op de werkplek 

 

 Jaarprevalentie handeczeem  

 

 Positieve associatie tussen “handeczeem” en “determinanten” d.m.v.  

log-binomiale regressie analyse? 

 

DOELSTELLING 



Dwarsdoorsnede onderzoek 

Directe observaties  
 

Vragenlijst  
 

Leeftijd, geslacht, hoofdberoep, symptomen 
van handeczeem, handhygiëne… 

-Vieze handen  
-Gebruik van handschoenen 

-Type handschoenen 

Foto’s van handen 
 

Dorsaal en 
palmair 

METHODE 



DATA ANALYSE 

Overeenkomsten 
observaties en 

vragenlijst  

“Cohen’s kappa” 

Inter-observer 
betrouwbaarheid 

“Cohen’s kappa” 

Sensitiviteit / 
specificiteit 

 positief/negatief  
voorspellende 

waarde 

Univariate en 
multivariate 

 log-binomiale 

regressie analyses 

 



 

• Demografische kenmerken: 

– Aantal: 177 mannelijk bouwplaatspersoneel 

– Respons: 95% 

– Leeftijd tussen 18 en 63 jaar 

 

• Werkplekobservaties: 

– 16 bouwplaatsen bezocht in 13 verschilllende steden 

 

• Hoofdberoepen:  

– 26 verschillende functies 

– Timmerman (29%), metselaar (15%), electriciën (6%)…. 

RESULTATEN 



RESULTATEN 



 Overeenkomst: observaties en antwoorden uit de vragenlijst 

 Hoe vies vindt u uw handen aan het einde van een werkdag? 
 

 

 

   

  

Cohen’s Kappa (95% CI)   0.75 (0.68 - 0.83) 
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 Overeenkomst: observaties en antwoorden uit de vragenlijst 

 Hoe vaak draagt u tijdens het werk handschoenen? 

Cohen’s Kappa (95% CI)  0.61 (0.55 - 0.67) 
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Als u tijdens het werk handschoenen gebruikt, welk soort handschoenen lijken het 

meest op de handschoenen die u meestal gebruikt? 
  

□ Simpele wegwerphandschoenen  □ Latex huishoudhandschoenen  

□ Katoenen schildershandschoenen, al dan niet met gripnoppen 

□ Tot halverwege gedipte tricot handschoenen

  

 

□ Tot de manchet gedipte tricot handschoenen 

     □  Neopreen/nitrilrubber handschoenen met lange  

     schacht 
□  Leren werkhandschoenen (‘Amerikaantjes’) 

(A                   B) 

C) 

(D                 E) 

(F                 G) 



 Overeenkomst: observaties en antwoorden uit de vragenlijst 
 

  

  

 

Cohen’s Kappa (95% CI)   0.88 (0.73 - 1.00) 
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 Sensitiviteit,  Specificiteit,  

Positief  voorspellende waarde (Pvw), Negatief  voorspellende waarde (Nvw) 

 

  

Vragenlijst 
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RESULTATEN 



7%
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56%

7%
5% Rode of  gezwollen handen of  

vingers

Schilferende handen of  vingers

Jeukende handen of vingers

Handen of vingers met kloven

Blaasjes in handen of  vingers

Rode bultjes aan handen of  vingers

 

Symptomen van handeczeem(1) 

 

Jaarprevalentie handeczeem: 45,8% 
  

 

(1)Smit et al,Contact Dermatitis. 1992, 26(1): p. 11-16.  

 

RESULTATEN 



Vragenlijst   kappa (95% CI) 

Vieze handen   0.86 (0.73-0.99) 

Gebruik van handschoenen  0.96 (0.91- 1.00) 

Type handschoenen  1.00 (1,00- 1.00) 

RESULTATEN 

Inter-observer overeenkomst tijdens werkplekobservaties 

2 observatoren, 44 deelnemers 



univariate  multivariate(1)  

Determinanten PR’s (95% CI)    PR’s (95% CI)    

Vieze handen   2,06 (1,02-4.21)  1,98 (1,02-3,86)  

Gebruik van handschoenen   2,23 (1,02-4.88)  1,68 (1,01-2,80)  

Type handschoenen   2,05 (0,94-4,48) 1,72 (0,92-3,25)  

Moeilijkheid handen 

schoonmaken  
 

1.46 (1.07-2.00)  

Frequentie handen wassen  1.42 (1.03-1.94)  

Gebruik handcrème   2.44 (1.59-3.76)  

RESULTATEN 

Univariate & multivariate analyse 

(1)Na correctie voor “leeftijd” en “determinanten” uit univariate model 



Directe observaties: 

Voordelen 

• Moment van observatie 

• Relatief  hoge respons 

• Directe informatie 

  

Nadelen 

• Kostbaar  

• Relatief  lange periodes voor 

dataverzameling                                                      

  

 

Jaarprevalentie handeczeem 

• Is hoog in vergelijking met 

andere beroepen (uitzondering: 

Nederlandse verpleegkundigen, 

47,7%)(1) 

 

• Mogelijk een aanwijzing dat de 

jaarprevalentie hoger ligt 

 

 

(1)Smit et al,Contact Dermatitis. 1992, 26(1): p. 11-16.  

 

DISCUSSIE 



Multivariate analyse 

 

 Statistisch significant verband 

 

 Risico’s: 

•gebruik van handschoenen? 

• handen wassen? 

 

 Vieze handen/ handcrème 

• causaliteitsrelatie? 

Validatie en betrouwbaarheid 

 

Sterke correlatie 

  

Goede overeenkomst interobserver 

  

Hoge sensitiviteit en specificiteit 

DISCUSSIE 



• Een sterke correlatie tussen directe observaties en de antwoorden uit 

de vragenlijst met betrekking tot “vieze handen”, “gebruik 

handschoenen” en “type handschoenen” 

 

• Vragenlijst lijkt valide en daarom geschikt voor gebruik t.b.v. 

toekomstige epidemiologische studies 

 

• Hoge prevalentie handeczeem 

 

• Handeczeem positief geassocieerd met sommige determinanten uit de 

vragenlijst 

CONCLUSIE 
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