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Samenvatting

Dit proefschrift beschrijft de aard en de mate van blootstelling van de huid in
sectoren waar veelvuldig en/of langdurig werkzaamheden worden verricht
waarbij de handen nat worden, in contact komen met detergentia of andere
huidirriterende stoffen of waarbij vaak of langdurig vloeistofdichte hand-
schoenen worden gedragen. In deze sectoren, kortweg aangeduid als ‘nat werk’
sectoren, lopen veel medewerkers risico op huidklachten die veroorzaakt of
versterkt worden door de arbeidsomstandigheden. De eerste hoofdstukken
geven een beschrijving van de aard en mate van vóórkomen van arbeids-
dermatosen in enkele typische nat werk sectoren.
De bedrijfsarts heeft als taak beroepsziekten of arbeidsrelevante aandoeningen,
zoals arbeidsdermatosen, te herkennen en adviezen te geven over primaire,
secundaire als tertiaire preventie. Helaas blijkt dat veel bedrijfsartsen, ook in
sectoren waar veel nat werk en veel arbeidsdermatosen voorkomen, niet of
nauwelijks worden geconfronteerd met medewerkers met huidklachten.
Huidklachten leiden vaak pas in een vergevorderd stadium tot verzuim en
krijgen vermoedelijk daarom minder aandacht van de bedrijfsarts. 
Verzuim is geen goede parameter om arbeidsdermatosen en risico’s voor het
ontwikkelen van arbeidsdermatosen op het spoor te komen. De bedrijfarts zal
hiervoor andere methoden dan verzuimregistratie moeten gebruiken. In dit
proefschrift zijn de methoden voor de bedrijfsarts voor het herkennen van
medewerkers met huidaandoeningen en met een aanleg voor het ontwikkelen
van huidaandoeningen onderzocht. Voor de zorgsector, een van de sectoren
met veel werkgerelateerde huidklachten, zijn de gevonden risicofactoren
vertaald naar preventie-adviezen ter voorkoming van huidklachten (daar waar
in het vervolg de term ‘huidklachten’ staat vermeld, worden zowel actuele
huidklachten, als klachten gedurende het afgelopen jaar bedoeld). 

Hoofdstuk 2
Irritatief eczeem is vaak chronisch van aard en vindt zijn oorsprong veelal in
frequente en langdurige werkgerelateerde blootstelling aan nat werk. Dit betreft
vooral blootstelling aan water, zeep, desinfectantia en occlusie, dit laatste als
gevolg van het dragen van handschoenen. In dit hoofdstuk wordt beschreven
hoe ernstig de klachten van irritatief eczeem nog zijn, vijf jaar na de diagnose,
en in welke mate de werkgerelateerde blootstelling aan huidirriterende
omstandigheden is gereduceerd. De eczeemklachten hebben vaak een chronisch
beloop, waarbij van de betreffende populatie 32% na vijf jaar nog ernstige
klachten heeft. De oorzakelijke werkgerelateerde blootstellingsfactoren bleken
in beroepen met gemiddelde blootstelling aan huidirriterende omstandigheden
niet of nauwelijks gereduceerd. Medewerkers met een beroep in de hoge
blootstellingsgroep hebben het vak verlaten, dit blijken meer vrouwen te zijn,
mogelijk omdat in deze beroepen meer vrouwen werken.

107 Samenvatting

 



Hoofdstuk 3
In hoofdstuk 3 wordt een onderzoek in zorginstellingen beschreven, waarbij
met een vragenlijst het vóórkomen van handeczeem is gemeten. De resultaten
zijn geverifieerd door middel van dermatologisch onderzoek. Het onderzoek
heeft tot doel de gebruikte vragenlijst te evalueren en tegelijk de prevalentie
van handeczeem bij zorginstellingen te beschrijven. In deze populatie hebben
volgens de vragenlijst meer dan 25% van de medewerkers handeczeem
klachten; 14% heeft actuele klachten. De vragenlijst geeft bij 15% van de mede-
werkers aan dat er mogelijk sprake is van atopisch eczeem; ruim eenderde van
deze subgroup geeft handeczeemsymptomen aan.
Met het dermatologisch onderzoek wordt bij 58% van de met de vragenlijst
gedetecteerde personen met huidklachten de bevindingen bevestigd. Op basis
hiervan wordt geconcludeerd dat de vragenlijst een bruikbare screenings-
methode kan zijn. In deze sector blijken veel atopici werkzaam te zijn. Dit is
van belang omdat een atopische constitutie een verhoogd risico impliceert 
voor het ontwikkelen van een handeczeem. Ook wordt duidelijk dat het 
aantal medewerkers met een atopische constitutie of manifest atopisch eczeem
in een werkpopulatie groter kan zijn dan te verwachten valt op basis van de
prevalentie in de algemene bevolking. De bevindingen in dit hoofdstuk
ondersteunen buitenlandse literatuur die aangeeft dat de kans op het ontwik-
kelen van handeczeemklachten bij personen met een atopische constitutie
groter is dan bij niet-atopici. Voor een complete inschatting van het risico voor
de huid is, naast de kwantitatieve en kwalitatieve beoordeling van bloot-
stellingsrisico’s, ook een inschatting van het percentage blootgestelde atopici nodig.

Hoofdstuk 4
Hoofdstuk 4 laat zien dat ook in een kartonfabriek veel nat werk voorkomt 
en dat medewerkers een verhoogd risico lopen op het ontwikkelen van een
irritatief eczeem. In een dwarsdoorsnede onderzoek is de punt prevalentie 
voor contact eczeem 26% en voor voetschimmelinfecties 36%. In alle gevallen
kan het contact eczeem worden gerelateerd aan de blootstelling aan huid-
irriterende arbeidsomstandigheden en als vermoede beroepsziekte worden
gekwalificeerd. Gezien de arbeidsomstandigheden kan dit ook ten aanzien 
van de voetschimmels worden aangenomen. In de populatie werkzaam in de
kartonindustrie zou men een percentage medewerkers met atopisch eczeem
verwachten dat lager is dan de atopisch eczeem prevalentie in de algemene
bevolking, dat blijkt in deze fabriek niet het geval te zijn. Deze bevinding is
strijdig met de een proces van gezonde medewerker selectie, waarbij mede-
werkers zonder atopisch eczeem neigen te worden geselecteerd voor dit soort
arbeid. 

Hoofdstuk 5
In hoofdstuk 5 wordt een studie beschreven waarbij de hoeveelheid bloot-
stelling aan nat werk is onderzocht met behulp van een vragenlijstonderzoek
en met behulp van een observatiemethode. 
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De resultaten van het vragenlijstonderzoek zijn vergeleken met de bevindingen
uit de observaties. Hierbij is de continue observatiemethode als gouden
standaard gehanteerd. Tevens is de blootstelling aan nat werk gespiegeld aan
de Duitse norm op dit terrein (vervat in de TRGS 531). De gerapporteerde
frequentie van nat werk blootstelling is de helft van de geobserveerde frequentie
van blootstelling aan nat werk, terwijl een dubbel zo lange duur van nat werk
blootstelling wordt gerapporteerd dan geobserveerd. Geconcludeerd wordt dat
een vragenlijst de blootstelling aan nat werk niet accuraat detecteert. Verder
wordt geconcludeerd dat de nat werk belasting op reguliere verpleegafdelingen
vooral wordt bepaald door de frequentie van de nat werk activiteiten en minder
door de duur. 

Hoofdstuk 6
Om tot onderbouwde adviezen over aangepaste taakuitvoering ter reductie van
nat werk belasting te komen, is het nodig te weten welke taken en activiteiten
de blootstelling aan nat werk veroorzaken. In hoofdstuk 6 staat beschreven uit
welke taken en activiteiten de nat werk belasting voor de verpleegkundige
bestaat. 
Met behulp van getrainde observatoren zijn alle activiteiten van verpleeg-
kundigen op verschillende typen afdelingen geobserveerd. De Intensive Care
blijkt daarbij een afdeling met het meeste nat werk; deze bevinding is gebaseerd
op het gegeven dat 24% van de ochtenddiensttijd de handen nat zijn tijdens 
49 verschillende nat werk activiteiten. Het merendeel van de nat werk belasting
op de Intensive Care wordt veroorzaakt door kortdurende activiteiten waarbij
handschoenen gedragen worden, met een gemiddelde cyclus tijd van 6,7 minu-
ten. De activiteiten op de reguliere verpleegafdeling zijn van de geobserveerde
afdelingen het minst nat: 9% van de totale tijd tijdens 39 verschillende nat werk
handelingen per ochtenddienst. In vergelijking met andere gespecialiseerde
afdelingen is de frequentie en duur van activiteiten waarbij handschoenen
worden gedragen op de reguliere afdelingen het laagst, met een gemiddelde
cyclusduur van 3,1 minuut.
Geconcludeerd wordt dat de nat werk belasting van verpleegkundig werk sterk
verschilt per afdeling. Verpleegkundig werk heeft primair op basis van de hoge
frequentie van nat werk een huid irriterende blootstelling boven de Duitse
TRGS 531 norm. Verder wordt aangetoond dat het gebruik van handschoenen
tijdens verpleegkundig werk kortdurend van aard is, hetgeen een irritatie ten
gevolge van transpiratie-occlusie-effect niet waarschijnlijk maakt. Op basis van
deze bevinding en veronderstelling wordt voorgesteld dat reductie van
blootstelling aan nat werk primair gericht moet zijn op reductie van de
frequentie van nat werk activiteiten. Die reductie kan worden bereikt door
toename van het gebruik van handschoenen bij nat werk activiteiten. Door de
activiteit ‘patiënten wassen’ met handschoenen in plaats van met de blote
handen te verrichten zal de frequentie aan nat werk met maximaal een kwart
kunnen afnemen.
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Hoofdstuk 7
In hoofdstuk 7 wordt de blootstelling aan nat werk bij schoonmakers door
middel van een continue observatie gemeten. De aard van de blootstelling en
het type werkzaamheden dat de blootstelling veroorzaakt worden nader
beschreven. Tevens wordt in dit hoofdstuk de blootstelling aan nat werk bij
schoonmakers beoordeeld in het kader van de Duitse norm voor nat werk zoals
die is vastgelegd in de TRGS 531.
Een beoordeling van de nat werk belasting door middel van alleen vragenlijst-
gegevens is onbetrouwbaar gebleken in vergelijking met de observatie methode.
Voor een accurate beoordeling is een observatie nodig.
Het blijkt dat het geobserveerde schoonmaakwerk een hogere belasting aan nat
werk veroorzaakt dan de TRGS 531 als grens aangeeft. Een preventieprogramma
zou op basis van de Duitse norm bij de geobserveerde werkomstandigheden
geïndiceerd zijn. 
In tegenstelling tot verpleegkundig werk wordt de belasting bij het geobserveerde
schoonmaak werk niet primair overschreden door de frequentie van nat werk.
Bij schoonmaakwerk blijkt de nat werk belasting vooral bepaald door het vaak
en lang dragen van handschoenen, waarbij bovendien de handschoenen door
schoonmakers vaak onnodig worden gedragen. 
Een effectief preventieprogramma zal gebaseerd moeten zijn op de werkwijze
in de sector en op informatie over de activiteiten die de nat werk belasting
veroorzaken. 
In de arbeidsgeneeskunde geldt dat de taken, de belasting, aangepast moeten
zijn aan de belastbaarheid van de mens. Voor de handeczeem preventie-
adviezen in de gezondheidzorg is tevens als uitgangspunt genomen dat de
zorg voor de patiënten niet mag afnemen als gevolg van het preventieadvies.
Het lijkt eenvoudig om de blootstelling aan nat werk voor verpleegkundigen te
reduceren door bijvoorbeeld het advies te geven de handen niet meer te wassen.
Een dergelijk advies zal de verpleegkundige voor een dilemma plaatsen en in
de praktijk een onwerkbaar advies blijken te zijn. De activiteiten en taken
zouden bij implementatie van de preventieadviezen zoveel mogelijk dezelfde
moeten zijn, maar de wijze waarop ze worden uitgevoerd zouden minder
irritatie voor de huid moeten opleveren.
De blootstellingsonderzoeken bij verpleegkundigen hebben duidelijk gemaakt
dat preventie van schade aan de huid bereikt kan worden door het aanpassen
van de procedure voor het handen wassen en door zoveel mogelijk hand-
schoenen te dragen bij handelingen waar contact is met water en zeep.
Preventie bij schoonmaakwerk kan gerealiseerd worden door voorlichting 
over het nut, de noodzaak en het risico van het dragen van handschoenen. 
De blootstellingsonderzoeken bij schoonmakers hebben duidelijk gemaakt dat
occlusie ten gevolge van het vaak en lang dragen van handschoenen onnodig
vaak voorkomt. Door de activiteiten, die nu onnodig met handschoenen
worden verricht, met blote handen uit te voeren zal de huidirritatie afnemen. 
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Hoofdstuk 8
De effectiviteit van de preventiemaatregelen bij verpleegkundig werk is in dit
hoofdstuk in een experimenteel model getoetst. 
Op basis van de blootstellingsonderzoeken die in hoofdstuk 5 en 6 zijn
beschreven en op basis van de theoretische bevinding dat een desinfectants
(handalcohol: ethanol 70% of isopropyl alcohol) de huid minder irriteert en
beter desinfecteert dan water en zeep zijn de volgende adviezen geformuleerd:
1 Gebruik van handenalcohol als de handen niet zichtbaar zijn vervuild
2 Gebruik van handschoenen bij activiteiten waarbij de handen nat en/of 

vuil zullen kunnen worden

Met behulp van transepidermaal waterverlies meting (TEWL) is het effect van
deze maatregelen in een experiment onderzocht. De handen van gezonde
vrijwilligers zijn gedurende 3 weken, 5 dagen per week blootgesteld volgens
een protocol dat de natwerk belasting van verpleegkundig werk simuleert.
Hierbij zijn twee groepen vergeleken: de ene groep heeft de nat werk bloot-
stelling gesimuleerd waarbij de preventie adviezen zijn toegepast, de andere
groep heeft de nat werk blootstelling zonder toepassing van deze adviezen
gesimuleerd.
Door experimentele blootstelling die het niet toepassen van de adviezen
simuleert wordt een stijging van de TEWL waargenomen, terwijl bij bloot-
stelling met toepassing van de adviezen een daling van de TEWL wordt gezien.
De resultaten maken duidelijk dat implementatie van deze genoemde maat-
regelen kan bijdragen aan het verminderen van huidirritaties bij verpleeg-
kundig werk. Daarbij is tevens geconcludeerd dat bij verpleegkundig werk 
een handalcohol de voorkeur heeft boven handen wassen met water en zeep.
De toename van het gebruik van handschoenen heeft geen additioneel
irriterend effect; waarschijnlijk is de nagenoeg volledige afwezigheid van zeep
blootstelling onder occlusie hiervan de oorzaak.

Hoofdstuk 9, discussie
Preventie van arbeidsgerelateerde huidziekten vraagt om preventieve maat-
regelen op zowel primair, secundair als tertiair terrein. Alvorens efficiënt te
kunnen adviseren over het management en de reductie van deze huidklachten
zal de bedrijfsarts vaker patienten met huidziekten moeten zien en de patho-
fysiologie en etiologie van arbeidsdermatosen moeten kennen. Blijkbaar missen
veel bedrijfsartsen de middelen om werkgerelateerde risico’s voor de huid en
huidaandoeningen als evidente beroepsziekten op te sporen. 
Dit leidt tot een vicieuze cirkel: veel bedrijfsartsen leren niet te kijken naar
risico’s voor de huid, herkent daardoor werkgerelateerde huidziekten
onvoldoende en wordt daardoor niet met huidziekten geconfronteerd,
waardoor veel bedrijfsartsen geen kennis en ervaring op dit terrein op kunnen
bouwen. Methoden voor de detectie van werknemers met handeczeem en met
atopisch eczeem zijn nodig om de bedrijfsarts te helpen medewerkers met
huidklachten en/of een verhoogd risico te signaleren en adequate adviezen te
kunnen geven. 
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Een van de belangrijkste risicofactoren voor het ontwikkelen van arbeids-
gerelateerde huidklachten is nat werk. Deze studie maakt duidelijk dat het
beroep van verpleegkundige een risicoberoep is, wanneer de criteria van de
Duitse TRGS 531 worden toegepast. 
Deze kwalificatie als risicoberoep berust vooral op de frequentie van nat werk
blootstelling en minder op de duur van nat werk bij verpleegkundige taken. 
De kenmerken van nat werk zijn nogal divers in beroepen zoals verpleeg-
kundig werk, schoonmaakwerk en operators bij papierfabricage. Hoewel nat
werk verschillende typen beroepshuidaandoeningen kan veroorzaken (waar-
onder mycosen), overheerst in de praktijk het irritatief contacteczeem. 
De preventie van beroepshuidziekten betekent dus in de praktijk reductie 
van blootstelling aan nat werk. De verschillende aard van het natte werk per
beroep vereist een preventieprogramma op maat, met als basis nauwkeurige
observaties van de blootstelling. Observatiegegevens zijn moeilijk te verkrijgen.
maar omdat deze methode veel nauwkeuriger is in vergelijking met de
eenvoudige vragenlijstmethode, verdient observatie wel de voorkeur. 
Gebruik van de Duitse richtlijnen over nat werk (TRGS 531) kunnen in de
Nederlandse situatie behulpzaam zijn bij de risico evaluatie. Voor verpleeg-
kundige activiteiten geldt dat vooral de frequentie van nat werk gereduceerd
moet worden. 
Dit kan effectief gebeuren door de volgende additionele preventieadviezen te
implementeren
1 Gebruik van ‘handenalcohol’ als de handen niet zichtbaar zijn vervuild
2 Gebruik van handschoenen bij activiteiten waarbij de handen nat en/of 

vuil kunnen worden
Ruim 140 jaar later betekent dit een aanpassing van het aloude advies van
Semmelweiss om de handen na elk patiënt- contact te wassen met water en
zeep. Gebruik van ‘handalcohol’ en handschoenen zorgen zowel voor
bescherming van de patient als voor bescherming van de zorgverlener.

112 Wet work in relation to occupational dermatitis

 



113 Samenvatting

 




