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Doe maar een ijzeren handschoen!

De huidbelasting van schilders

Een onderzoek in opdracht van Onderhoud NL







Onderzoeksvragen onderzoek

• Activiteiten

• Producten per activiteit

• Gevaren per product

• Beoordeling huidbelasting

• Door het werk

• Door de producten

• Welke maatregelen zijn noodzakelijk





Resultaten - activiteiten

• Schoonmaak houtwerk

• Afbijten

• Mechanische bewerkingen oude verflagen

• Reparaties

• Gronden, lakken, sauzen

• Verwijderen vervuilingen



Belasting van de werkzaamheden

• Nat werk (> 2 uur per dag)

• Stoffig werk

• Mechanische belasting (schuren/schaven)

• Buitenlucht – koud, nat, droog

• Buitenlucht - zon

• Dragen van gesloten handschoenen (> 2 uur per 
dag, i.v.m. occlusie)



Belasting van de producten

• Producten verzamelen

• Samenstelling bepalen

• Dermale DNEL’s vaststellen

• Leading component vaststellen

• Beoordelen met modellen



Beoordelingsmodellen

Ecetoc-TRA Stoffenmanager Huidmodule

Kwantitatief (maar slecht uit validatietesten) Kwalitatief

Per component Op basis van gehele product

Huidopname Huidopname en Lokale effecten

Veel door leveranciers gebruikt -



Werkwijze schilders / activiteit

• Combineren beoordeling werk en beoordeling 
producten

• Vaststellen werkwijze conform AH-strategie

• Handschoenen per productsoort als mogelijk



Schoonmaken van hout (1)



Schoonmaken van hout (2)



Schoonmaken van hout (3)



Schoonmaken van hout (4)

• Plus nat werk

• Altijd handschoenen!









Gronden, lakken, sauzen…….





Minst schadelijke producten

• Geen H-zinnen of de minst gevaarlijke H-zinnen

• Gevaarsgroepen uit COSHH



Vragen?



Zeer gevaarlijk: contact vermijden



Zeer gevaarlijk: contact vermijden



Xyleen



Soort werk

• Nat werk zijn activiteiten waarbij de handen van de medewerker volledig 
ondergedompeld worden in een vloeistof. Uit onderzoek blijkt dat nat werk (meer 
dan twee uur per dag) samenhangt met het ontstaan van huidklachten (Behroozy, 
2014).

• Onderzoek van Timmerman (Timmerman, 2014) toont aan dat huidklachten 
vaker voorkomen als mensen stoffige werkzaamheden verrichten. 

• Werken in de buitenlucht kan een negatief effect hebben op de huid. Hierbij 
moet gedacht worden aan verhoogde kans op huidkanker door het werken in de 
zon (Bauer, 2016), maar ook aan de toename van huidklachten door het werken 
in kou, in regen en bij een lage luchtvochtigheid (Goad, 2016).



Werkomstandigheden

• Sommige handschoenen sluiten de hand volledig af. Dit wordt occlusie
genoemd. De handen gaan daardoor meer zweten, poriën gaan open 
staan. Uit recent promotieonderzoek van Johan Timmerman (Timmerman, 
2017) blijkt dat mensen die meer dan twee uur werken met afgesloten 
handschoenen vaker eczeem en allergieën hebben dan mensen die dit 
minder dan twee uur doen. Dit wordt onder meer onderschreven door 
onderzoek van Behroozy (Behroozy, 2014).

• Om occlusie te voorkomen, is bij het adviseren van maatregelen in dit 
rapport gestreefd naar minder dan één uur werken met afgesloten 
handschoenen. Hierbij is dus een veiligheidsfactor twee gehanteerd. Dit 
blijkt overigens aan te sluiten bij wat schilders in de praktijk ook doen. 
Langer werken met afgesloten handschoenen wordt als zeer oncomfortabel 
ervaren.


