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in Duitsland hingen vorig jaar overal posters met een prikkelende vraag over 
de belangrijkste twee vierkante meters in je leven. Het betroffen een op jon
geren gerichte campagne om de bewustwording over het belang van de 
huid en vermindering van handeczeem door het werk te bevorderen. in het 
kader van deze campagne troffen overheid en instellingen een pakket aan 
maatregelen. Er waren speciale lespakketten ontwikkeld voor het leerlingen
wezen van onder andere kappers, verpleegkundigen en metaalbewerkers, 
sommige allergenen werden verboden en het vroeg opsporen en behan
delen van beroepseczeem gestimuleerd. 

Ook in Nederland werd in het kader van de arboconvenanten de huid in het 
zonnetje gezet. De voorlichtingscampagne ‘Healthy Hairdresser’ (20012005) 
informeerde kappers over hun beroepsrisico’s en hoe ze deze kunnen  
voorkomen. Meer dan 10.000 kappers bezochten de sprankelende shows 
waarin de nieuwste haarmode met arboinformatie werd gecombineerd. 
De Healthy Hairdresser ontving voor deze champagne de European Best 
Practice Award 2003.

Jammer dat zoiets niet beklijft, want uit controles van de Arbeidsinspectie bij 
436 salons en opleidingen blijkt dat bij driekwart van de kappersopleidingen 
en ruim tweederde van de kapsalons onvoldoende bescherming tegen li
chamelijke overbelasting en schadelijke stoffen bestaat. Ongeveer een op 
de vijf heeft last van handeczeem door de schadelijke ingrediënten in pro
ducten als permanentvloeistoffen en blondeermiddelen. 

De Nederlandse Healthy Hairdressercampagne heeft niet tot structurele  
bewustwording geleid. De belangstelling voor het arboconvenant zakte 
weg toen het geld op was en de kapperspoli, voor advisering over en de be
handeling van kapperseczeem, staat inmiddels op een zeer laag pitje door 
het ontbreken van structurele financiering.

in tegenstelling tot Nederland hebben de activiteiten in Duitsland wel tot 
een blijvend succes geleid. Het verschil zit ’m in continuïteit. Bij onze ooster
buren zijn preventieactiviteiten ingebed in het systeem van sociale zeker
heid en daardoor niet afhankelijk van een tijdelijke financiering van de over
heid. De bedrijven hebben direct financieel belang bij het voorkomen van 
gezondheidsschade door het werk. Hierdoor zorgen ze wel dat op grote 
schaal gericht onderzoek plaatsvindt naar effectieve preventieve maatrege
len en financiering van vroegdiagnostiek. Ook worden bedrijven of bedrijfs
takken met veel arbeidsongevallen of beroepsziekten intensief geïnspec
teerd. Dat leidt vaak tot boetes of premieverhoging, maar vooral tot betere 
arbeidsomstandigheden. 
Als het gaat om preventie en zorg voor arbeidsongevallen en beroepsziek
ten kunnen wij veel van de Duitsers leren. 
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