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Deel 2

Deel 1
Effectiviteitsonderzoek van 
een gedragsinterventie 
gericht op de preventie van 
handeczeem klachten 
onder verpleegkundigen 
door het bevorderen van 
handverzorging

Fundamenteel onderzoek 
naar de effecten van 
werkplek-relevante 
irriterende stoffen op de 
huid barrière en 
inflammatie



Arbeidsgerelateerd Contact Dermatitis

Allergisch CDIrritatief CD (ICD)

Exogene factoren 

Endogene factoren 

Predispositie
(atopisch eczeem
Filaggrine mutatie)
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Allergenen Rubber, latex handschoenen
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Zorgverleners en ICD

NAT WERK

Prevalentie tot 30% onder zorgverleners
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Consequenties ICD

 Hoge individuele ziektelast, impact op werk, medisch kosten
 Economische kosten werkgever en maatschappij

 98 miljoen euro per jaar in NL

 Gevaar voor patiëntveiligheid
 Slechtere handhygiëne 

 3x hogere MRSA kolonisatie



Uitdaging 

Gebrek aan effectieve preventie programma's 

 Vermijding nat werk effectief, maar onhaalbaar in de zorg

 Educatie op zich zelf onvoldoende effect

 Emolliens effectief in preventie en behandeling
 Aanbevolen in richtlijnen en effectiviteit aangetoond in studies

 Slechte therapietrouw in de praktijk 
 Barrières: beschikbaarheid, gebrek aan reminders, misvattingen, 

gebruiksvriendelijkheid, tijdgebrek



Interventie

Handcrème dispensers

Elektronisch monitoring systeem

Feedback
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Deel I: Gerandomiseerd onderzoek
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Resultaten

 Effectief t.a.v. verbetering handverzorging
 Ondanks lage therapietrouw

 Geen bewijs voor nut t.a.v. symptomen van eczeem of NMF waarde
 In beide groepen significante verbetering, relatieve verbetering groter in IG

 Additioneel gezondheidseffect enkel in subgroep met mild eczeem

Implementatie enkel potentie in primaire preventie



DEEL II: Exploratieve studie 1 

Methoden
Bioengineering parameters: 

 Transepidermal water loss
(TEWL)

 Erytheem

 SC Hydratie
 Capacitance

 Natural Moisturizing
Factor (NMF)

 Corneocyten oppervlakte 
(DTI)

Resultaten

 Stof-specifieke respons

 NMF blijkt een sensitieve 
biomarker te zijn

 N-propanol negatief 
effect op hydratatie en 
corneocyten oppervlakte

Zepen, alcoholen, zuren 

NMF analyse



DEEL II: Exploratieve studie 2

 Resultaten

 Concentratie-afhankelijk effect

 Barrière schade bij zelfs lage 
concentraties

 Versterkt door occlusie en atopisch 
eczeem

Invloed concentratie, occlusie, aanwezigheid atopisch eczeem voor het 
effect van n-propanol op de barrière functie en inflammatoire respons

 Methoden
Bioengineering parameters: 

 Transepidermal water loss (TEWL)

 Erytheem

 SC Hydratie
 Capacitance

 Natural Moisturizing Factor (NMF)



Aanbevelingen

 Meer onderzoek naar preventie van handeczeem in de zorg
 Testen in primaire preventie setting

 Identificeren barriers & facilitators

 Harmoniseren definities en uitkomstparameters voor handeczeem

 Veranderen cultuur in de zorg t.a.v. preventie 
 Preventiebeleid aanscherpen 

 Handhygiëne:
 handverzorging missing link

 vernieuwen van alcoholpreparaten



Hartelijk dank voor uw aandacht 
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