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Het is niet wat het lijkt
Het klinisch beeld verklaart de oorzaak niet: 
• Atopisch (aangeboren)?
• Irritatief ?
• Allergisch ? 
• Schimmel ?
• Helemaal geen eczeem

Dermatoloog verricht plakproeven en constateert geen allergie
• Dus geen allergie ?
• Andere verklaring ?

RI&E vermeldt geen huidrisico
• Dus geen risico ?

Material safety data sheet vermeldt geen conserveermiddel
• Dus geen isothiazolinonen ? 



Minder arbeidsdermatosen in de bouw / meer in de Zorg ?
(bron: NCvB)



Orthopaed in opleiding: 
gruwelijk handeczeem – verloren ? 



Casus: vrouw, rond dertig, eerste jaar, briljant
Klassiek: PMA als laatste station na 2 dermatologen en 9 maanden

Relevant:
• Atopisch eczeem 
• Grote irritatieve belasting (> 200 maal handalcohol / dag + 

handschoenen)
• Contactallergie: rubberversnellers, isothiazolinonen, lanoline
• Ijzeren discipline en zeer loyale partner

Uitgebreid CAO en WPO

Duitse methode (“opname” !)

Na 8 maanden begeleiding:
• “Schoon”
• Hervat in opleiding, 100 %
• Levenslang zorg voor deze “gouden handen”. 



Groepsdiagnostiek

Huid- en slijmvliesklachten bij kantoorpersoneel geven geregeld 
aanleiding tot (pseudo)epidemieën.

Niet zelden wordt de bedrijfsarts overgeslagen en schakelen 
arbocoördinatoren advies- en onderzoeksbureaus in.

Daarbij worden altijd wel afwijkingen geconstateerd van de 
binnenklimaatnormen en worden interventies gepleegd.

Maar verdwijnen de gezondsklachten vaak niet. 

En………………………………………. Nederland is een kantorenland



Helpdeskvraag bedrijfsarts Ministerie

Spreekuur:
• > 60 werknemers na verbouwing gezondheidsklachten (huid, 

slijmvliezen, algemeen)
• OR: niemand mag hier nieuw meer gehuisvest worden
• Na overleg met “Expert Arbeid en Gezondheid” van Directie:   

go !!

o Doelgroep: omvang populatie met  klachten (behaaglijkheid en/of 
gezondheid): 146 (8%)

o Vragenlijst : 115 / 146
o Spreekuur op locatie: 112
o Allergologisch onderzoek op locatie (plak en prik): 72
o Allergie onderzoek VUmc: 2
o Werkplekonderzoek en AH metingen
o Individuele rapportages
o Groeprapportage



Resultaten en beleid
Geen “sick building”
Nagenoeg alle klachten bleken te duiden
Bij 60 % participanten “werk” de uitlokkende, onderhoudende of 
verergerende factor

Na onderzoek – interventies en adviezen (individueel en groep)-
evaluatieonderzoek na 1 jaar: beheerste situatie
Voornaamste oorzaken:
• Angst
• Irritatief: combi van atopie en (te) droge lucht
• Allergenen

o Slijmvliezen (incl longen): pollen en dierlijk materiaal, 
huisstofmijt en allerhande

o Huid: isothiazolinonen, geurstoffen en allerhande

Bij gezondheidsklachten: altijd bedrijfsarts



Binnenklimaat
Behaaglijkheid versus gezondheid
AH versus KAG: “normwaarden” versus verklaring van de klachten
Bondgenoten:  
• Facility managers
• Arbocoordinatoren
• Ergonomen
• Arbeidshygienisten

Klachten meestal terecht, de oorzaak meestal een andere
In iedere kantoorpopulatie:
• Kanariepieten
• Achtergrondniveau van klachten 

Verhullend taalgebruik, maar de vierkante meters tellen:
• Flexplek, concentratieruimte, vlekken



Voor verbouwing



Na verbouwing
“Verbouwingsallergenen”



IEI
Sick Building Syndrome

Multiple chemical sensitivity 

Electromagnetic sensitivity / WIFI allergie

Die Toener Krankheit

Aerotoxic syndrome

PUR-de nieuwe asbest



Ons huis kwijt
(bron: Meldpunt Pur Slachtoffers)



Metaforen
We hebben metaforen nodig: 
• Om uit te leggen wat we doen aan onze bondgenoten en collega’s 

o Arbeidshygienisten
o Toxicologen
o Veiligheidskundigen
o Arbocoordinatoren enz.

• Om te verklaren waarom arbeidsgeneeskunde niet alleen vanachter 
het bureau beoefend kan worden

• Waarom een aandoening zo traag lijkt te genezen
• Waarom we geen kostenpost zijn maar bijdragen aan bedrijfsresultaat

Bruikbaar
• Detective – crime scene
• Het wak in het ijs
• Verkeerde in gevangenis, moordenaar loopt nog rond
• Zuinig landje



Vormt (contact)eczeem een probleem ?

Hangt af van stakeholder:
• Patient, maar………………….niet alleen (al denkt men dat vaak)
• Bedrijfsarts:  Probleem analyse
• Werkgever: Plan van Aanpak, twee jaar ziektewet

Hangt (sterk) af van de branche:
• Waar denkt u het meest? 

o Bouw ?
o Kappersbranche ?
o Gezondheidszorg ?
o Voedselindustrie ? 



Heijermanslezing ArbeidsDermatogie 
8 december 2006

Titel: “Het dichten van de kloof tussen kliniek en werk” (prof Bruynzeel)
Destijds hoge verachtingen, na verschijnen NVAB Richtlijn “Preventie van 
contacteczeem door de bedrijfsarts”. 
Edoch: 
• De arbowereld veranderde sterk:

o Sterke nadruk op verzuim (uiteraard psyche en 
bewegingsapparaat)

o Weinig verzuim bij arbeidsdermatosen
o (Zeer) weinig PMO: belangrijk instrument in Richtlijn
o Weinig werkplekonderzoek bedrijfsarts

• Nauwelijks gebruik Richtlijn 2006-2019
o Reden voor NVAB voor momentane herziening.

Geboorte van de “klinisch arbeidsgeneeskundige”, in mijn ogen 
een nog mooiere baby dan broer en zus bedrijfsarts. 



Ik ga jullie missen, dat lijkt niet zo, dat is zo.
Dank jullie aandacht. 
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