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Verleden - Heden

Wat is er veranderd ?

Vliegtuigbouw technieken
Windturbine propellors



Verleden - Heden

Wat is er gelijk gebleven:

Ziekteverzuim
Onrust
Productieproblemen
Aanpak 



Verleden - Heden 

Wat is er gelijk gebleven:

Samenwerking
• BA – DE
• werkplekbezoek / -onderzoek
• plan van aanpak



Kloof, tussen kliniek en werk ?

Is er wel een kloof ?
Wat houdt die kloof dan wel in ?



Kloof

Waar bestaat de kloof uit ?
Werkplek: terra incognita
BA ⇔ Werkplek ⇔ DE

Hoe komt 
de patient bij de dokter (BA, DE) of beter 
de dokter op de werkplek ?





100 werknemers: 10 hebben klachten, hiervan gaan
8 naar (verschillende) huisartsen,
4 naar (verschillende) dermatologen    

en 
1 naar de bedrijfsarts.

Niet denken aan arbeidsgerelateerdheid,
geen communicatie:

⇒ probleem niet zichtbaar voor de bedrijfsarts/bedrijf:
⇒ geen actie, geen preventie, ...

Risicovolle werkplek



Wie niet zoekt vindt niets 
en 

wie niet weet waarnaar hij moet 
zoeken vindt ook niets

B Sorgdrager, 1998



“Onbekend maakt onbemind”

Kennisvergroten - dermatoloog
- bedrijfsarts 
- verzekeringsarts

Communicatie ⇒ tweerichtingverkeer



Richtlijn 

Richtlijn is geen vrijbrief om het alleen te doen

Samenwerking 
BA - De - HA



Patiënt

HA

DE

BA
ADCADC--VUmcVUmc



Motivatie 

Arts:
nieuwsgierigheid
belangstelling

Bedrijfsleven:
geld
verzekeringscontracten



Werkplekbezoek, -onderzoek

Inventarisatie problematiek (grootte)
Inventarisatie risico’s (blootstelling)
Overleg dermatoloog
Plan van aanpak
RE&I



Kliniek-Werk

K: DE: diagnostiek, therapie,
mist kennis werkplek (belangstelling?)

W:(ingehuurde) BA:
kennis werkplek (industrie/MKB) 
probleemanalyse 
reïntegratie



Kliniek-Werk

Samenwerking BA en DE :
bundeling van kennis
vroegdiagnostiek
preventie
instructie en begeleiding



Kliniek-Werk

Oplossingen voor sommige branches zoals 
Kapperspoli; financieringstructuur
Cijfers - Kapperspoli

- ADC-Vumc



ADC-VUmc 
Handeczeembegeleidingsspreekuur

Patienten n=182. Verschil 1ste/2de consult

Significante verbetering:

eczeem score (2.6 punten)

kwaliteit van leven score (4.9 punten)

Mening patient: genezen 4%

verbeterd 81%

gelijk/verslechterd    14% 



Casus bedrijf A
(gefingeerd)

van uit het oogpunt van de
• bedrijfsarts
• dermatoloog

Δ samen optrekken



Casus bedrijf A1

Productie: hobbylijmen, kitten, e.d.

1 medewerker eczeem ⇒ bedrijfsarts
BA kende werkplek en risico’s,
BA bezoekt werk ⇒ nog 2 eczeempatienten



Casus bedrijf A2

Klachten:
eczeem handen, onderarmen, gelaat
sinds de zomer

Werkplek:
verschillende plekken klachten
mogelijk veranderde receptuur



Casus bedrijf A3

BA: opvragen gegevens behandelende artsen   
(huisarts en huidarts)
inventarisatie klachten (4/12 werknemers)
overleg ADC

Opstellen plan van aanpak door BA in overleg 
met ADC (DE)



Casus bedrijf A4

BA inventarisatie blootstelling:

sinds voorjaar 1 nieuw product 
(conserveermiddel) nog weinig gebruikt,
verder reeds bekende allergenen en irritantia



Casus bedrijf A5

BA en De
Inspectie werkplaats:
- blootstellingsaspecten
- werkwijze / hygiene
- wasgelegenheden, e.d.
- controle inventarisatie allergenen / irritantia



Casus bedrijf A6

allergenen / irritantia:
epoxy-verbindingen
conserveermiddelen (1 nieuwe)
“zand”
oplosmiddelen
water en zeep



Casus bedrijf A7

Voorlopige diagnose: contacteczeem (all.?)
Plan: contactallergisch onderzoek met

routine series en werkplekstoffen

Uitkomst:
3/12 ACD nieuwe conserveermiddel
1/12 ICD 



Casus bedrijf A8

Nieuwe conserveermiddel vertoont 
kruisreactiviteit met:

- andere in bedrijf gebruikte producten en        
- conserveermiddelen voor toiletartikelen



Casus bedrijf A9

Blootstelling door morsen en stuiven op 
o.a.

- afweegplaats
- mengplaats 



Casus bedrijf A10

Advies BA & DE: 

automatisering, gesloten systemen
allergenen vervangen / aanpassen
korrels i.p.v. poeders
afzuiging verbeteren



Casus bedrijf A11

Advies BA & DE:

hygiene verbetering (algemeen en werk)
pers. beschermingsmiddelen aanpassen
persoonlijke instructie 
groepseducatie





Casus bedrijf A12

Diagnose:
- werkgerelateerd
- ACD + ICD
- (nieuw) conserveermiddel

Maatregelen:
- werkplek/wijze aanpassen
- persoonlijke bescherming
- schoner werken



Casus bedrijf A13

Dermatoloog 1ste patient vond 
contactallergie voor conserveermiddel en
waarschuwde voor toiletartikelen

geen communicatie BA
geen informatie werkplek
geen relatie met werk gelegd



Casus bedrijf A 14

Practische aanpak door BA: 
snelle, rechtstreekse consultatie, DE, 
arbeidsdermatologisch centrum
Centrale positie van medewerker/patient

Tussenstation: “PMA”



“PMA’s”
overbrugging kloof kliniek-werk ?

Mogelijkheden:

BA ⇒ (A)DE ⇒ ADC
⇓⇑

BA ⇒ PMA ⇒ ADC



Boodschap 1

Handeczeem:

Belemmering functioneren op ‘t werk en thuis
Gestoord contact met werkstuk en medemens
Tastgevoel 
Financiele consequenties

Geschonden uiterlijk / beeld: niet esthetisch



Boodschap 2

Zitten blijven waar je zit: fout
DE blijft in ZH

BA blijft in kantoor

Geen onderling contact
Geen kennis van de werkomstandigheden

COMMUNICATIE



Boodschap 3

Nieuwsgierigheid:
Waarom huidklachten
Waarom hindert dat bij welk werk
Wat kan ik daar aandoen

Belangstelling      [niet iedereen]
Motivatie



VU medisch centrum, Amsterdam
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