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Anatomie van de huid 



Hapten-induced LC migration 



NCvB RegistratieRichtlijn  
Werkgebonden huidmaligniteiten 

• Registratie richtlijn: http://www.beroepsziekten.nl/datafiles/F001.pdf 

• Achtergronddocument 
 

Afbeeldingen: www.dermis.net 
 
• F001 Werkgebonden Huidmaligniteiten  

– 1. Basocellulair carcinoom:   cascode: D201  
– 2. Spinocellulair carcinoom:  cascode: D201  

• Ziekte van Bowen:  cascode: A209  
– 3. Actinische keratosen:   cascode: D209  
– 4. Cutane melanoom:   cascode: D200 

 



Registratierichtlijnen  
NCvB en Europees (Information Notices) 

 

• RR zijn spelregels voor het melden 
– Richtlijn en handleiding voor meldend bedrijfsarts  
– Richtlijn en handleiding voor beoordelende beroepsziektespecialist 

 
• NCvB wordt geacht de meldingen te “duiden” 

– Reden voor nader overleg met meldend bedrijfsarts 
 

• NCvB meldt jaarlijks aan Ministerie van SZW 
– “What happened in the Netherlands” 
– Geheten eerst Signaleringsrapport, nu Beroepsziekten in Cijfers 

 



Kwaad- of goedaardig? 
Diagnose? 
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http://www.dermis.net/bilder/CD198/550px/img0170.jpg


Basocellulair carcinoom  
BCC 

 
• Meest voorkomende huidkanker van Kaukasisch ras 
• Gaat uit van keratinocyten in stratum basale 
• Lange inductietijd:   15-20 jaar 
• Piek:    60-80e levensjaar 
• Risicofactoren: 

» Huidtype 
» UV: niet cumulatieve dosis, maar episodes van ernstige 

 verbrandingen, ook in kinderjaren 
 Ioniserende, kosmische straling: geen effect 

» Carcinogenen als arsenicum, teer en PAC’s bij de inductie, 
UV versterkt effect 

• 2012: in Duitsland electrisch lassen-BCC/actinische keratosen erkend 
  als beroepsziekte 

 

 





Actinische keratosen 

 
 

• Spinocellulair carcinoom in situ 
• Aantal AK dat verandert in SCC: 0.25-20% / jaar 
• Tot 60% van alle SCC uit AK 
• Zeer frequent bij blanke mannen > 50, chronisch blootgesteld aan 

zonlicht 
• Diagnostiek: 2e lijns diagnose op basis van histopathologie 
• Risicofactoren: idem SCC 
• Potentieel werkgerelateerd 
 

 



 



Spinocellulair carcinoom I 

• Ontstaat uit keratinocyten in de epidermis, die zich uitbreiden in de dermis. 
• Metastaseert. 
• Minder frequent dan het basocellulair carcinoom 
• Inductietijd 10-20 jaar, piek tussen 50-70 levensjaar 
• Klinisch beeld aanvankelijk gelijk aan actinische keratosen 
• Voorstadia:  

– Actinische keratosen 
– Morbus Bowen: intra-epitheliaal carcinoom 

 



Spinocellulair carcinoom II 

 
• Locatie: aan UV blootgestelde delen, ook lippen 
• Risicofactoren: 

– Huidtype 
– UV: cumulatief dosis belangrijkst 
– Buitenberoepen zeer relevant 
– Locale hitte: Tibetanen met kachels op de buik ! 
– Carcinogenen: arsenicum, teer, PAC’s 

• Potentieel werkgerelateerd 
 

 



Cutane melanoom 
 

• Relatief vaak voorkomende huidmaligniteit, uitgaande van 
melanocyten 

• Leeftijdspiek 40-60 levensjaar 
• Latentietijd enkele tientallen jaren 
• Hoogst maligne, kan overal gelokaliseerd zijn, metastaseert 
• 2e lijns diagnose: histopathologie 
• Risicofactoren: 

– Huidtype 
– UV: conform basocellulair carcinoom: piekverbrandingen 
– Geen essentiele rol voor buitenberoepen 
– Carcinogenen: petroleumproducten, polychloorbiphenolen, dioxines, 

pesticiden, arsenicum, kwik, trichloorethyleen etc 

 



  

http://www.huidinbeeld.nl/melanoom/melanoomw4.html


UV-SCC 
 

• Zon 
– Het aandeel van de UV-blootstelling op het werk wordt voor Europa 

geschat op 5-10%. 
– 1% toename van de UV-blootstelling geeft een SCC toename van 2,5-

2,7%.  
 

• Zonnebank – qua blootstellingsrisico gelijk aan Italiaanse zon 
 
 



Kunstmatige UV-bronnen 
 
 

• Harding en droging drukinkt en lakken  
• Harding acrylaatlijm en prothese materiaal 
• UV lichttherapie 
• UV bronnen laboratoriumonderzoek  
• UV bronnen voor scheurdetectie doeleinden  
• Lasapparatuur (electrisch): 

– UV gedurende slechts enkele seconden per dienst dezelfde huidbeschadiging als 
een dag onbeschermd zonnebaden in de tropische zon (Dickel et, 2012). 

–  Onbeschermd lassen gedurende meer dan 1 minuut per dag gedurende decennia 
resulteert in een UV dosis van meer dan 50% van de leeftijdsdosis.  

 



Buitenberoepen 

 
• wegenbouw, stratenmakers  
• land en tuinbouw, bosbouw,  
• scheepspersoneel, visserij  
• dakdekkers, stratenmakers  
• bouwvakkers, metselaars, betonwerkers, timmerlieden, isoleerders  
• metaalbouwconstructie 
• buitensporters en trainers, vrijetijdsactiviteiten begeleiders  
• vliegtuigpersoneel  
 



Diagnose 
• Nooit definitieve diagnostiek in de eerste lijn 
• Voorbehouden aan: 

– Dermatoloog 
– Chirurg 
– Patholoog anatoom 

• Gouden standaard: huidbiopsie-PA preparaat 
– dermatoscoop 
– Convocale microscoop  



Bepaling van werkgerelateerdheid 
Duitsland 

• Bamberger Merkblatt (Diepgen 2009) 
 

–  Hulpmiddel voor de dermatoloog en o.a. de verzekeringsarts om 
werkgerelateerdheid vast te stellen.  
 

– Dit gebeurt in gezamenlijk overleg; de uitkomst is van belang voor een eventuele 
financiele uitkering. 
  

– Tabellen en opsommingen die het de beoordelaar of een huidtumor werkgerelateerd 
is, vergemakkelijkt zijn/haar beslissing te nemen.  

 
Literatuur:  
Diepgen TL, Bernhard-Klimt C, Blome O, et al. Bamberger Merkblatt 
Begutachtungsemphehlungen für die Begutachtung von Haut- und Hautkrebserkankungen. 
Teil II: Hautkrebserkrankungen. Dermatol Beruf Umwelt 2009;57:3-17.  
  

 



Bescherming 
• Ultraviolet licht: 

– UVA en UVB: sunscreens met nanoparticles.  
– Geen diepere penetratie van SC 

• “Opmerkelijk in dit kader is het initiatief van een Nederlandse gemeente en 
een privékliniek om plantsoenendienstmede -werkers fluorescentie diagnostiek 
aan te bieden voor de opsporing van actinische keratosen” (BIC 2011). 

 



Digitale hulp in de spreekkamer 
 

• helpdesk-functie op www.beroepsziekten.nl  beantwoordt uw vragen 
binnen 2 werkdagen ! 
 

• relevante websites 
– huidkanker.startpagina.nl 
– beroepsziekten.nl  
– www.huidarts.com 
– www.huidinfo.nl  
– www.huidziekten.nl  
– www.dermis.net  

 
 
 



 
Beroepsziekten in cijfers 2012:  1 melding van werkgebonden huidkanker 
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