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Arbeidsgerelateerde dermatosen



Annual total, direct and indirect costs per patient for chronic 
hand eczema treatment

Diepgen et al. 2012



Incidentie van 
arbeidsgerelateerde dermatosen

0,67 nieuwe gevallen / 1000 werknemers / jaar

NL: ca. 8000000 werknemers

 ca. 5400 nieuwe patiënten / jaar



85-90% contacteczeem, 

waarvan ~ ¾ irritatief

Arbeidsdermatosen

Friedman et al., 1998



Wat betekend eczeem ?

ἔκζεμα (ekzema) :

eruit koken, omhoog borrelen

culinaryarts.about.com



Hoogrisico beroepen

80 % van alle beroepsgebonden huidaandoeningen in 

7 beroepen / branches: 

kappers

metaalarbeiders

gezondheidszorg

voedselindustrie

schoonmakers

bouwvakkers

schilders



Point-prevalentie in de gezondheidszorg

Denemarken, Finland, Duitsland

(verplichte registraties): 0,8 ‰

Geanonymiseerde vragenlijst 

Denemarken: x 8 



Prevalenties

Prospectieve cohort studie

Leerling verpleegkundigen: 1-jaar: 25,0 %

3-jaars: 26,9 %

Schmid et al., 2005



Nederlandse data

Cross-sectional vragenlijst studie

verpleegkundigen:

Prevalentie 1-jaar: 25,0 %

Point-prevalentie 14,0 %

Jungbauer et al., 2004





Five moments of 

hand hygiene

Tightened hygienic 

measures

 infections

among patients

 hand eczema

among nurses



Incidentie van handeczeem bij verpleegkundigen in 2016

Symptomen van handeczeem

Soltinapoor, submitted for publication



Gebruik van huidverzorgings producten in de verpleging

Soltinapoor, submitted for publication



Soltinapoor, submitted for publication

Acceptatie van handcremes in de verpleging



Reden om géén verzorgingsproducten te gebruiken

Soltinapoor, submitted for publication



Werkgerelaterde huidklachten in de zorg

Hoge incidentie

Toenemende prevalentie

Weinig gebruik van huidbeschermingsproducten

Educatie- en 

gedragsveranderprogramma



Werkgerelaterde huidklachten in de zorg

Meestal irritatieve eczeemklachten

Maar, irritatief eczeem is dé risicofactor 

voor het ontwikkelen van contactallergieën



Arbeidshygiene in de zorg

Waken over handhygiene beleid

En tegelijk, waken voor het ontstaan van 

eczeemkklachten bij verpleegkundigen

Betere huidverzorging leidt tot betere 

opvolging van handhygiene-maatregelen 

Soltinapoor, submitted for publication



Arbeidshygiene in de zorg

Preventie van irritatief handeczeem !

Preventie van  chronisch irritatief handeczeem !



naar Malten, 1981
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Ontwikkeling van chronisch contacteczeem

irritatieprikkels



Danger signals add to sensitization potency

Release of unspecific danger signals 
increases sensitization potency

Well-known clinical observation

Extra care should be taken in case of 
irritating contact allergen (concentrations) 
and skin contacts with haptens at irritated 
skin / simultaneous with contact irritants



Allergisch contacteczeem

Wat is allergisch contacteczeem?

Wat zijn frequente allergenen?

Hoe te onderzoeken?

Wat zijn de risicofactoren?

Hoe te voorkomen?



Allergisch contacteczeem

Gevolg van directe of aerogene blootstelling 

aan sensibiliserende stoffen

Individueel verworven overgevoeligheid
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Allergisch contacteczeem

Verworven immuunreactie

T cellen gemedieerd (géén IgE !)

Vertraagde immuunreactie  eczemateuze reacties

Overgevoeligheid persisteert levenslang
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Interaction Allergen – Skin



Belangrijke eigenschappen van 
contactallergenen

 Kleine moleculen

 Penetratievermogen in de huid

 Reactievermogen met eiwitten



Belangrijke contactallergenen

 Nikkel

 Chromium

 Geurstoffen (parfums)

 Epoxy harsen

 Conserveermiddelen

 Rubberhulpstoffen 

 Haarkleuringen

 Kunststof-monomeren



within the first working year, 50% of all trainees ever developing 

work-related allergic contact dermatitis will get sensitized

within the first three months, 30%

Hairdresser and dental technician apprenticeships

Diepgen, Uter, Agner, ...



Epoxy-windmill wing production

High risk of sensitization to epoxy resins,

in particular, within the first working year.

Common practice in DK:

½ year contracts for the first two years
Haahr, 2000

Planned, negotiations with all stakeholders

Duus Johannsen, pers. comm. 



Preventie van allergisch contacteczeem

Primaire preventie: 
geen allergie verwerven

Secundaire preventie: 
overgevoelig medewerker  geen 
klachten ontwikkelen



1. Medical history (relationship between 
exposure and complaints)

2. Diagnostic testing

3. Effect of elimination

4. Effect of subsequent re-exposure

How can suspected contact allergy be diagnosed?



Knowledge about exposures (direct and airborne):

private

work ( occupational physician,

 occupational hygienist)

Working place visits, sampling materials

Medical history !



1. Medical history (relationship between 
exposure and complaints)

2. Diagnostic testing

3. Effect of elimination

4. Effect of subsequent re-exposure

How can suspected contact allergy be diagnosed?



Diagnostic procedure

Skin patch tests

Blood tests (available for few allergens only)



European baseline series

Extended allergen series

Patient’s own materials, 

a.o. cosmetics/toiletries, occupational materials

Epicutaneous patch tests





Verdunningen
volgens literatuur

Bij eigen
werkmateriaal: 

verdunningsreeks
overwegen

Eigen 
(werk)materiaal



day 2



day 2

readings at day 2, 
day 3 and day 6/7



Diagnose: Allergisch contacteczeem

dag 3 & 6/7



How to diagnose contact allergy

Patch testing: European baseline series 

additional series

Patient’s own products (diluted)

Evaluation of test results, in relation to medical history 

and symptoms

Clinical evaluation of the effects of avoidance of contact



How to acertain contact allergy

Collaboration with occupational hygienist: 

Exposure at the working place ?

Avoidance strategies?

Technical alternatives?



Primaire preventie

Vervangen van (sterk) sensibiliserende 
stoffen

Gebruik van minimal contact techniques



Tandheelkundig materiaal







Primaire preventie

Vervangen van (sterk) sensibiliserende 
stoffen

Gebruik van minimal contact techniques

Persoonlijke beschermingsmiddelen



Aanbevelingen
Gebruik van handschoenen afstemmen op de aard van het 
werk en de gewenste bescherming tegen blootstelling

Natwerk in de zorg: 
vinyl

Werk met chemische stoffen: 
nitril 

Goed gebruik handschoenen



Secundaire preventie

Vervangen van  aangetoonde allergenen 
en kruisreagerende stoffen

Gebruik van minimal contact techniques

Persoonlijke beschermingsmiddelen



Secretaresse, 53 jr

Al langer opgemerkt dat zij niet tegen 
luchtjes kan, gebruikt deze ook niet meer.

Sinds verandering van werkplek, sterk 
jeukende uitslag gelaat.

Oorzaak?



Department of Dermato-Allergology, VUmc



In de plakproef aangetoonde allergie voor 
geurstoffen





Werkplek-specifieke factoren

Zorgvuldige inventarisatie van 
contactfactoren op de betreffende werkplek

Overleg met b.v. 
NCvB (www.beroepsziekten.nl)
NECOD (www.necod.nl)



Werkplek-specifieke factoren



Horeca medewerkster, 22 jr

Jeukend uitslag aan de handen en onderarmen,
Frequent op het werk optredend,
Toename in de laatste weken.

Werkplekbezoek en speurtocht naar 
uitlokkende factoren?



Horeca medewerkster, 22 jr

Ontstaan binnen minuten 
na contact met bier(glazen)

Moderne eetgelegenheid (A’dam Oost),
Geen bijzondere werkomstandigheden.
Werkzaamheden: “achter de bar”.



Huidpricktesten:

Positief voor 
bier en diverse 
granen.
Negatief voor 
ethanol.



Gedurende de 
test: uitbreiding 
over het lichaam,

sterke jeuk



Arbeidsdermatologie 
blijft een spannende 

speurtocht



Hartelijk bedankt voor uw aandacht


