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INTRODUCTIE 
Arbeidsgebonden contacteczeem is in veel landen een van de meest voorkomende 
arbeidsgerelateerde ziekten. Het voorkomen van handeczeem in de algemene bevolking 
wordt in de meeste West-Europese landen op zo’n 4% geschat. In de bouw worden er 

echter vaker huidklachten gerapporteerd, volgens de Arbouw Bedrijfstakatlas 2011 werden 

dat jaar door ruim 9% van het Nederlandse bouwplaatspersoneel allergische 
huidaandoeningen gerapporteerd. Daarnaast kunnen veel materialen waarmee op de 
bouwplaats gewerkt wordt irritatief contacteczeem veroorzaken. Blootstelling aan bekende 
eczeem veroorzakende stoffen zoals epoxyharsen en cement kunnen aan de hoge 
prevalenties huidklachten ten grondslag liggen, maar er kunnen ook andere, nog niet 
bekende, factoren meespelen. Het doel van de huidige studie was het onderzoeken van de 
prevalentie en determinanten van handeczeem bij verschillende beroepsgroepen binnen de 

bouwnijverheid. 
 
METHODEN 
Werknemers in de bouwnijverheid hebben recht op een Periodiek Arbeidsgeneeskundig 
Onderzoek (PAGO). In de PAGO vragenlijst wordt onder andere gevraagd naar 
gezondheidsklachten, werkomstandigheden en persoonlijke factoren. Vragenlijstgegevens 

van PAGO’s uit 2005-2011 van in totaal 152.200 mannen werden geanalyseerd (115.379 

bouwplaatspersoneel en 36.821 uitvoerend, technisch en administratief (UTA) personeel). 
Het hebben van handeczeem werd gedefinieerd als één of meerdere positieve antwoorden 
op een vraag naar verschillende huidklachten. Voor de grootste beroepen binnen de bouw 
en voor andere mogelijke risicofactoren werden prevalentie ratio’s (PR) en 95% 
betrouwbaarheidsintervallen (95% BI) berekend door middel van log-binomiale analyse. 
 

RESULTATEN 
Onder het bouwplaatspersoneel werd een handeczeemprevalentie van 25% gevonden, 
onder UTA-personeel was deze 15%. Overgevoeligheid van de huid voor stoffen waarmee 
men op het werk in aanraking komt werd door 10% respectievelijk 3% gerapporteerd. 
Beroepsgroepen waar handeczeem het meest gevonden werd waren stukadoors (36%) en 
metselaars (31%). Overgevoeligheid van de huid kwam het meeste voor bij 
timmermannen en schilders (beiden 11%). Ten opzichte van UTA-personeel hadden alle 

bouwplaatsberoepen voor handeczeem een significant verhoogde PR. De hoogste PR werd 
gevonden voor stukadoors: 2.22 (95% BI: 2.11-2.34). Onder bouwplaatspersoneel bleken 
een droge huid (PR 2.02 (95% BI: 1.95-2.10)) en hinder als gevolg van blootstelling aan 
stof (PR 1.57 (95% BI: 1.53-1.61)) de belangrijkste determinanten voor handeczeem. Ook 
voor overgevoeligheid van de huid waren een droge huid (PR 2.27 (95% BI: 2.19-2.36)) 
en blootstelling aan stof (PR 1.78 (95% BI: 1.71-1.86)) de belangrijkste determinanten, 
terwijl overgevoeligheid veel minder vaak werd gerapporteerd door handschoengebruikers 

(PR 0.61 (95% BI: 0.58-0.63)). Er werd geen verband gevonden tussen het voorkomen 
van eczeem en leeftijd. 
De resultaten van het onderzoek geven inzicht in de prevalentie van huidklachten onder 
bouwvakkers en mogelijke oorzaken hiervan. Op dit moment wordt er meer gedetailleerd 
onderzoek uitgevoerd om meer determinanten van huidklachten te ontdekken zodat in de 
toekomst passende maatregelen mogelijk zijn om huidklachten in de bouw terug te 

dringen. 
 

CONCLUSIE 
Handeczeem komt veel voor onder bouwplaatspersoneel, met name bij stukadoors en 
metselaars. Hinderlijke stofblootstelling en een droog huidtype waren geassocieerd met 
een verhoogde prevalentie van handeczeem en werkgerelateerde overgevoeligheid van de 
huid. 


