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Inleiding

is opgenomen in het gezondheidszorgbeleid is het aantal 

slogan 

aandacht gevraagd om zorgverleners wereldwijd te laten 

meer aandacht te schenken aan een veiligere omgeving 

-

toren zoals veelvuldig handenwassen en het herkennen 

van medewerkers die gevoelig zijn voor het ontwikkelen 

-

om zo het aantal gevallen van handeczeem omlaag te 

Eczeem 
Eczeem is een huiduitslag bestaande uit roodheid, schil-

is kunnen ook zwelling, bultjes en blaasjes aanwezig zijn 

-

vetbarrière, die de huid beschermt tegen de omgeving, 

-

Ontstaan contacteczeem 

-

huidvet en produceert minder huidvet waardoor de be-

worden twee groepen contacteczeem onderscheiden: 

  Indien eczeem wordt veroorzaakt door huidcontact 

-

van een verpleegkundige, kan de beschermlaag van de 

van de beschermlaag van de huid kan het uitvoeren 

-

-

Ontstekingsmediatoren worden aangetrokken naar de 

allergie kunnen veroorzaken door contact met de 
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-

-

geen contact meer plaatsvindt met het allergeen zal 

eczeem te laten genezen en het ontstaan van eczeem 

Handeczeem 

-

-

lergie een rol en bij een zeer klein deel is alleen allergie de 

-

-

arbeidsomstandigheden kan sprake zijn van herhaalde 

verpleegkundigen wordt de huid met name blootgesteld 

-

de mensen met handeczeem wordt in Tabel 1 aangegeven 

Arbeidsdermatologie 
Om mensen met een beroepsgerelateerd handeczeem 

-

-

onderzoek kan plaatsvinden om mogelijke veroorzakende 

-

toren krijgt de huid rust om te herstellen en zo eczeem te 

ontwikkeld hebben, ligt de nadruk op het voorkomen van 

Onderrapportage en onderdiagnose
-

-

genstelling tot andere Europese landen is er in Nederland 

geen norm gesteld aan de blootstelling van werknemers 

aan eczeem bevorderende handelingen zoals het uitvoe-

vaak ziek dan bij andere arbeidsgerelateerde ziekten het 

geval is waardoor de ziektelast van eczeem minder opvalt 

handeczeem is jaarlijks 1,5 per 1000 werkenden per jaar 

-

teerde huidziekten zijn de kapperssector, de gezondheids-

zorg, bouwnijverheid, schoonmaaksector en agrarische 

is echter bekend dat er sprake is van een onderrapportage 

van beroepsziekten naar het Nederlands Centrum voor 

Beroepsziekten (NCvB) ten gevolge van onderdiagnose 

In werkelijkheid is het aantal gevallen van arbeidsgere-

voor de gezondheidszorg, verzuim en beperkingen door 

huidziekten bedraagt €98 miljoen in Nederland (Konings-

Tabel 1   Beroepen met het hoogste meldingspercentage 

contacteczeem in een Nederlands surveillance 

Beroepsgroep Aandeel per beroepsgroep in 
het totaal van handeczeem-
meldingen (%)

Kappers 

Metaalbewerkers 

Bakkers 
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In een Nederlandse studie onder verpleegkundigen 

-

-

ben de handelingen die een verpleegkundige dagelijks 

-

ling vindt geen herstel van de huid plaats en wordt de 

ingegrepen kunnen worden om eczeemvorming te voor-

komen door het minimaliseren van irriterende handelin-

Figuur 3  Ontwikkeling handeczeem naar Malten (Malten, 1981) 
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en allergene huidrisico’s op de werkvloer beoordeeld wor-

en allergenen binnen bepaalde risicoberoepsgroepen is 

van contact van de huid met bijvoorbeeld water en zeep 

en dus een verhoogd risico op het ontwikkelen van eczeem 

het minimum beperkt worden om schade aan de barri-

juist uit te voeren kunnen beschermende handschoenen 

echter niet langdurig worden voorgezet wegens transpi-

spelen bij het inrichten van de werkplaats met zo min 

Risico werknemers 

werkzaamheden van een beroep, is het belangrijk om de 

werknemers met een verminderde huidbelastbaarheid 

een droge huid hebben, eerder in het leven handeczeem 

eczeem) een verhoogd risico lopen op het ontwikkelen 

programma’s kunnen speciaal gericht worden op deze 

Beroep Allergeen 

Zorg

- arts

- verpleegkundige 

- verzorgende 

Nat werk 

gips

Conserveermiddelen

Kapper Nat werk 

Blondeermiddelen

Conserveermiddelen 

Boer

- land- en tuinbouw

- veeteelt

Nat werk 

Kunst(mest)

Bollen 

Bestrijdingsmiddelen

Bouw Cement 

Oplosmiddelen

Zand 

Nat werk

Cement

Conserveermiddelen

Lijm 

Horeca Nat werk 

Reinigingsmiddelen Meelmijt

Reinigingsmiddelen

Conserveermiddelen 

Schoonmaak Nat werk 

Oplosmiddelen 

Conserveermiddelen 

Metaalbewerking Nat werk 

Oplosmiddelen 

Metalen
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-

Zeker indien risicowerknemers in een risicoberoepsgroep 

om de werknemers gedurende het eerste jaar te laten 

gegeven worden over de gezondheidsrisico’s binnen het 

Allergietest 

-

-

mige medewerkers noodzakelijk zijn om een ander vak te 

Iedereen met een niet herstellend handeczeem binnen een 

beroepsgroep waarbij de werknemer in aanraking komt 

met allergenen komt in aanmerking voor allergologisch 

-

handeczeem door te verwijzen voor een allergietest onder 

door middel van een huidtest, ook wel plakproeven ge-

men mogelijk allergisch voor is (allergenen) op de huid 

-

-
relateerd handeczeem
In 2006 ontwikkelde De Nederlandse Vereniging voor 

door werkzaamheden zo min mogelijk te beschadigen en 

-

-

verpleegkundigen zich aan deze richtlijn voor het gebruik 

-

bij nat werk kortdurend beschermende handschoenen te 

Conclusie en advies

van de omvangrijkste werkgerelateerde aandoeningen is, 

-

-

op de werkvloer aandacht te geven aan de aanwezigheid 

nemers is het raadzaam de beschermlaag van de huid te 
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