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Even voorstellen…

Johan Timmerman

• MSc Toxicology & Environmental Health

• Gepromoveerd bij het Institute for Risk 

Assessment Sciences (IRAS-UU)

• Statistisch Adviseur bij Arbouw

• Specialist arbeidsepidemiologie bij Volandis





Huidklachten in de bouw

Hoeveel bouwvakkers klagen over 

huidklachten?

PAGO’s 2005-2011:

• 25.4% huidklachten

• 15.9% kloofjes

Mogelijk dus veel contacteczeem



Contacteczeem

Huidontsteking na contact met een allergene of 
irritante stof/invloed

• Komt en gaat

• Slechte prognose

– Na15 jaar, nog 44% met symptomen in laatste 12M

• Grote socioeconomische impact

– Medische kosten (1995, NL: €45.000.000), ziekteverlof, baanveranderingen

• Handen hebben een sociale functie
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Onderzoek naar mogelijke determinanten
• hint verband tussen klachten en werkgerelateerde blootstellingen

De doelen lijken dus haalbaar:

- Triage tool voor bedrijfsarts
- Uitbreiding Stoffenmanager Bouwnijverheid: huidmodule



Onderzoek naar mogelijke determinanten
• hint verband tussen klachten en werkgerelateerde blootstellingen

De doelen lijken dus haalbaar:

- Triage tool voor bedrijfsarts
- Uitbreiding Stoffenmanager Bouwnijverheid: huidmodule

Uiteindelijk doel: van contacteczeem in de bouw een 
beriepziekte maken!

- Net zoals bij de kappers
- Ervaring met silicose





Huidklachten in de bouw

• Foto’s van de handen

• Bloedsamples

• Vragenlijst

• Richtlijnvragen

• Determinanten
• Niet-werkgerelateerde factoren

• Producten/werkwijzen etc.





Waarop letten de dermatologen?

Mild:
• Erythema (roodheid)
• Papula (papels/bultjes)
• Squamae (schilfering)
• Crusta (korsten)
• Pigmentverandering
• Atrophia (atrofie)

Ernstig:
• Fissura (rhagaden, kenen, kloven)
• Vesicula (blaasjes)
• Bulla (blazen)
• Erosie
• Ulcus (zweer)



Om een lang verhaal kort te maken…

Prevalentie eczeem onder 751 Nederlandse

bouwplaatsmedewerkers:

N %

Richtlijn contacteczeem

Mogelijk contacteczeem 187 24,9

Contacteczeem 60 8,0

Totaal 247 32,9

Dermatologische beoordeling:

Mild/beginnend contacteczeem 287 38,2

Ernstig contacteczeem 174 23,2

Totaal 461 61,4

• Bouwvakkers geven zelf genoeg klachten aan voor hoge 
prevalenties

• Maar de dermatologen zien nog veel meer…



Resultaten FLG analyse

Filaggrine is een eiwit dat de huid soepel en “waterdicht” houdt

FLG loss-of-function mutations zijn geassocieerd met eczeem en 

andere huidafwijkingen

Thyssen et al. Br J of Dermatol, 2013



Resultaten FLG analyse

OR

OR 95% CI

Dermatologische beoordeling:

Geen contacteczeem Reference

Mild/beginnend
contacteczeem

5.71 1.63-20.06**

Ernstig contacteczeem 8.26 2.32-29.39**

Richtlijn contacteczeem:

Geen contacteczeem Reference

Mogelijk contacteczeem 2.74 1.27-5.91*

Contacteczeem 2.47 0.77-7.90

• Doktersdiagnose betrouwbaarder dan zelfgerapporteerd

• Populatie attributief risico is laag (8.5%)

• Genetische tests bruikbaar om beroepsziekten uit te bannen?



De blootstellingen…
Hoe vaak werkt u met? % soms/vaak/dagelijks

ruwe/schurende materialen 89,3%

hout 88,5%

kitten 84,0%

plaatmaterialen 81,7%

schoonmaakmiddelen 80,6%

verven/lakken 79,4%

cement/mortel 75,3%

isolatiematerialen 74,7%

stenen/blokken 72,5%

lijmen 66,5%

vulmiddelen/plamuur 62,7%

gips/anhydriet 62,6%

rubber 54,2%

latex 42,1%

ontkistingsmiddel 35,2%

dakdekmaterialen 33,3%

leer 24,7%

bitumineuze wegenbouwmaterialen 13,9%

thuis:

ruwe/schurende materialen 81,7%

verven/lakken 79,8%

oplosmiddelen 70,7%

nat werk 55,1%

tweecomponentenmaterialen 49,2%



Determinanten van contacteczeem



Hoe zit het dan?

De prevalentie is hoog maar we vinden geen oorzaken?

• Veel mogelijke oorzaken

- Materialen/producten (irritantia, allergenen)

- Werkwijzen/PBM

• De variatie is groot tussen én binnen beroepen

• De optelsom van kleine prikkels en 
matige handverzorging kan uiteindelijk
leiden tot fors eczeem
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Samenvattend:

• Er zijn heel veel bouwvakkers met 

tekenen van (beginnend) eczeem

• Ze herkennen dit zelf niet zo goed

• We kunnen geen sterke werkgerelateerde 

oorzaak aanwijzen (behalve beroep)

• Een triagetool is dus lastig, maar…

• Bedrijfsartsen kunnen op het PAGO 

signalen van beginnend eczeem oppikken

• Kunnen ze dat?



Hoe (goed) herkennen bedrijfsartsen 
contacteczeem?

• 2 ervaren bouwartsen

• 150 foto’s van handen van proefpersonen

• Alle foto’s werden door beide bedrijfsartsen gescoord

• 75 foto’s te beoordelen

• Opfriscursus dermatologie door onze experts

• 75 foto’s te beoordelen



Hoe (goed) herkennen bedrijfsartsen 
contacteczeem? N %

Dermatologische beoordeling:

Mild/beginnend contacteczeem 287 38,2

Ernstig contacteczeem 174 23,2

Totaal 461 61,4



Conclusies:

• De bedrijfsarts kan een belangrijke rol
spelen om eczeem vroegtijdig te herkennen

• Dat blijkt toch wel lastig

• Training helpt hierbij

• Training/voorlichting ook nodig voor de 
mensen in de bouw

• Blootstellingen vermijden

• Huid goed verzorgen

• Contacteczeem is voorlopig nog geen
verleden tijd



Floor de Goede

Petra Beurskens
Henny Bastiaansen
Karlijn van Eerdewijk
Many others…

Tamara Onos
Mariska Droog

Jan Snijder
Hans Clemenkowff
Hans Bouman

Alle deelnemende personen en bedrijven

Met dank aan…



Toegepast onderzoek vanuit en voor de sector!



Vragen of ideeën over 
duurzame inzetbaarheid?

info@volandis.nl
0341-499299

j.timmerman@volandis.nl

Bedankt voor uw
aandacht!

Vragen?
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