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• Internist: regulator temperatuur en waterhuishouding

• Immunoloog: deel van afweersysteem

• Neuroloog: eindorgaan sensibile zenuwen

• Seksuoloog: lustorgaan

• dermato(psycholoog): oog voor alles en het “onderhuidse”: Musaph 



Voorstellen: Jan Bakker

• 1979-2004: bedrijfsarts DSM. Arbeids- en 

bedrijfsgeneeskunde evenals 

verzekeringsgeneeskunde in een chemisch 

concern

• 2004-2005: bedrijfsarts NS via ArboUnie

• 2004-2011: klinisch arbeidsgeneeskundige 

ArbeidsDermatologisch Centrum VUm

• 2005-2011: Nederlands Centrum voor Beroepsziekten AMC



Arbeidsdermatosen

• Contacteczeem

• Irritant Contact Dermatitis

• Allergic Contact Dermatitis

• Contacturticaria

• Lokaal / ook slijmvliezen / anafylaxie

• Protein contact dermatitis

• Immunogeen / niet immunogeen

• Fotoreacties

• Fototoxisch
• Fotoallergisch



Contacteczeem

• Meestal een handeczeem

• Klinisch beeld verklaart de oorzaak niet:

– Irritatief / orthoergisch

– Allergisch

– Constitutioneel (atopisch eczeem/dauwworm)

– Mycose (schimmel)

• Meest voorkomend: irritatief contacteczeem





Handeczeem: Contact Dermatitis



handeczeem





handeczeem, maar wat ?



Urticaria

• Galbulten / netelroos

• Niet-immunogeen: mestcel destabilisatie: benzoezuur, 

kaneelaldehyde, sorbinezuur

• Immunogeen: latex, kiwi, pinda’s, vruchtwater, kruiden, 
narcis, vlees, vis



urticaria



ICD-chronisch



?????

Vishandelaren / slagers 



NVAB Richtlijn Contacteczeem
Rol van de bedrijfsarts

• Identificeer risicopopulaties
• Identificeer daarbinnen:

• werknemers met klachten
• risicowerknemers

• Regisseer:

» Diagnostiek

» Begeleiding

» Preventie

www.beroepsziekten.nl

Test handeczeem

Online test



NCvB Registratierichtlijn Contactdermatosen

2010

• Contacteczeem: Cascode:    D611, A677

• Contact urticarieel syndroom (CUS):    Cascode: D629, A679

• Overige contactdermatosen: Cascode: A419, C670, 

D309, D401, 

D402, D419, 

D609, D610, 

D649, D679, 

D699



Registratierichtlijn werkgebonden 

huidmaligniteiten 2011

– 1. Basocellulair carcinoom: verbrandingen

bewijs werkrelatie lastig

– 2. Spinocellulair carcinoom: cumulatieve blootstelling

werkrelatie +
buitenberoepen

– 3. Actinische keratosen: voorstadium SCC

buitenwerkers; opsporing

– 4. Cutane melanoom: UV speelt onduidelijker rol

ook “bedekte delen” 

buitenberoepen geen risico



????????????



Digitale hulp in de spreekkamer

• helpdesk-functie op www.beroepsziekten.nl beantwoordt uw 

vragen binnen 2 werkdagen !

• relevante websites

– www.necod.nl

– www.huidenarbeid.nl

– www.beroepsziekten.nl

– www.huidarts.com

– www.huidinfo.nl

– www.huidziekten.nl

– www.dermis.net



Vragen 

• Welke bedrijfsartsen hebben “metaalindustrie” in hun 

populatie ?

• Welke bedrijfsartsen hebben contact met een dermatoloog in 

de directe omgeving met belangstelling voor 

arbeidsdermatologie. 



Casus binnenklimaatproblemen en

gezondheidsklachten

• Kantoor I: 2009-2010 N = 180

• Kantoor III: 2010 N = 1

• Kantoor II: 2010-2011 N = 2000

• Kantoor IV: 2011-2012 N = 300

alle 3 begonnen als “helpdeskvraag” 



Huidig onderzoek 

PMA AMC en ADC-VUmc

• Een ministerie N=2000

• Aantal klachten N=65 bij Facility 

Management

• Duur klachten voordat arts

werd ingeschakeld 1.5 jaar; enig “dedain” 

• Doelgroep onderzoek N=140 medewerk(st)ers

• Respons vragenlijst N=115

• “niet pluis” N=113

• Spreekuur op locatie N=112

• Contactallergologisch onderzoek

op locatie N=77



?????



Jeuk in de verlading



Utrechts zwembad

Diagnose ?



Zwembad????????????????



Zwembad in Utrecht

???????????



Take home message

• (Alleen) wie zoekt zal vinden

• De buitenkant verraadt de oorzaak niet

• Gebruik de richtlijnen voor bedrijfsartsen
– NVAB: Preventie van contacteczeem

– NCvB: Registratie Richtlijnen Contactdermatosen en Werkgebonden huidmaligniteiten

• Gebruik bestaande infrastructuur:
• Polikliniek Mens en Arbeid / Helpdesk NCvB

• Expertise centra:
– VUmc  Amsterdam

– Universitair Medisch Centrum Groningen

– Centrum voor Huid en Arbeid Velp

– CALHAR Erasmus Rotterdam 

• Arbeidsdermatologie: bedrijfsgeneeskunde par excellence of te wel:

• “laat je als bedrijfsarts de kaas niet van het brood eten” 

En dank voor jullie aandacht !


