
Handeczeem, 

een beroepsziekte

die wordt onderschat!

Thomas Rustemeyer 

Arbeidsdermatologie – Allergologie

VU medisch centrum te Amsterdam 



Disclosure of interests

Sponsorships 

of the department:

DEB-Stoko

DermaSun medical

Despharma

Galderma

GSK

Novartis

NovoNordisk

Omega pharma

Zilverlon



veroorzaken in 

Europa enorme

gezondheidskosten: 

onder de top-3 van 

arbeidsgerelateerde

ziektes

Arbeidsgerelateerde dermatosen



Voornamelijk aan de 

handen

85 - 90 % contacteczeem, 

waarvan ~ ¾ irritatief

Arbeidsdermatosen

Friedman et al., 1998



Incidentie van 
arbeidsgerelateerde dermatosen

0,67 nieuwe gevallen / 1000 werknemers / jaar

NL: ca. 8.000.000 werknemers

 ca. 5.400 nieuwe patiënten / jaar



Annual total, direct and indirect costs per patient for chronic 
hand eczema treatment

Diepgen et al. 2012



Hoge risico beroepen

80 % van alle beroepsgebonden huidaandoeningen in 

7 beroepen / branches: 

kappers

metaalarbeiders

gezondheidszorg

voedselindustrie

schoonmakers

bouwvakkers

schilders



Een-jaars prevalenties

kappers, metaalbewerking, gezondheidszorg 

handeczeem: 20-30 %

milde klachten: 50 %

EU-alle werknemers: 10%

EU lifetime prevalentie: 14%



Incidenties in hoog-risico beroepen

kappers bakkers

ICD 4.7 ‰ 2.4 ‰

ACD 6.7 ‰ 1.1 ‰ 



Point-prevalentie in de gezondheidszorg

Denemarken, Finland, Duitsland

(verplichte registraties): 0,8 ‰

Geanonymiseerde vragenlijst 

Denemarken: x 8 



Prevalenties

Prospectieve cohort studie

Leerling verpleegkundigen: 1-jaar: 25,0 %

3-jaars: 26,9 %

Schmid et al., 2005



Nederlandse data

Cross-sectional vragenlijst studie

verpleegkundigen:

Prevalentie 1-jaar: 25,0 %

Point-prevalentie 14,0 %

Jungbauer et al., 2004





Wat betekend eczeem ?

ἔκζεμα (ekzema) :

eruit koken, omhoog borrelen

culinaryarts.about.com



Steriele

ontstekingsreacties van de huid

Wat zijn eczemen ?



Irritatief contacteczeem

Wat is irritatief contacteczeem?

Wat zijn de contactfactoren?

Wat zijn de risicofactoren?

Hoe te vermijden?



Irritatief contacteczeem
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Patiënte: OK-assistente.

Klachten: sterk jeukende rode verhevene 

afwijkingen aan handen

later schilfering
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Beloop: langzaam ontstaan gedurende maanden.

in het begin, genezing in werkvrije dagen

later, slechts verbetering in deze perioden

Diagnose: Irritatief contacteczeem

Irritatief contacteczeem



Irritatief contacteczeem

Reactie op één of meer irritatieve stoffen 

m.n. water, zeep



• Water

Belangrijke contact irritantia



Irritatief contacteczeem

Samenspel van verschillende stoffen,  

vaak zwak-irritatief

Theoretisch bij iedereen opwekbaar

Secundaire contactallergie kan meespelen



Ontstekingsremming:   lokale corticosteroiden

Huidverzorging:             emollientia

Huidbescherming: handschoenen

Therapie van irritatief contacteczeem



Irritatief contacteczeem

• Vaak gedragsaanpassing vereist

• Werk- én privé leven

• Begeleiding en advisering essentieël
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Irritation:
chemical
physical

ontstekingscellen 

aantrekkende factoren 

Ontwikkeling van irritatief contacteczeem (1)



Ontwikkeling van irritatief contacteczeem (2)



inflammatory 

cytokines:

IL-1

TNF-

Ontwikkeling van irritatief contacteczeem (3)



Ontwikkeling van chronisch irritatief eczeem
Chronic irritation

inflammatory 

cytokines

EGF 

IL-1

IL-1

IL-1

IL-1

IL-1

IL-1

IL-1

IL-1
IL-1

IL-1

IL-1



Risicofactoren voor irritatief contacteczeem

(constitutioneel) eczeem 

of droge huid 

in het verleden



Constitutioneel eczeem

Aanleg tot chronische ontsteking

op kinderleeftijd tot 25%

30x zo veel kans op handeczeem

erfelijke aanleg: stoornis in de 
barrièrefunctie van de huid 

M. Visser et al., 2014



normale huid droge huid

• tekort aan lipiden tussen

de hoorncellen

• overmatig verdamping van vocht

uit de huid

• uitdroging van de huid

• barrièrefunctie van de huid verstoord

• voldoende lipiden tussen

hoorncellen

• normale verdamping uit

de huid

• goede barrièrefunctie

Droge huid



Stratum corneum

Stratum spinosum

Stratum granulosum

Stratum basale

Epidermis



Epidermal skin barrier

with courtesy of L’Oreal



Filaggrin in the skin barrier

Rawlings and Harding, 2004

Normal skin barrier

Filaggrin granules

Normal skin

Ichthyosis 
vulgaris and 

atopic dermatitis

Defective skin barrier

No Filaggrin granules



Barrier defects in atopic dermatitis

Filaggrin nul-mutations

Post-transscriptional degradation of filaggrin

 impaired skin barrier

 facilitates pathogen (allergen) penetration

 perpetuates inflammation



Case control study: Results

FLG-mutations increase

the risk of OCD, especially

in persons with AD
(Visser, Landeck et.al., BJD 2013)

 Follow-up of OCD 

patients: Patients with

combined FLG mutations

and AD show the worst 

prognosis
(Landeck et al, BJD 2012)



Should we screen for FLG mutations? 
maybe only in AD + individuals

Many apprentice nurses are interested in personal susceptibility and 
are willing to take preventive measures
…..but lack knowledge on effects of exposure, skin care, prevention

Education is needed!  

Implications for the occupational practice



voorzichtige huidreiniging 
(bv met plantaardige olie)

frequente verzorging met 
indifferente crèmes of zalven
voor, tijdens en na het werk

Interventie: huidbescherming



Effect of a skin barrier repair cream on 
the pH of the skin

a) pH Decrease between 24h and 7 days after SLS irritation:

all subjects (mean + SEM)
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b) pH Decrease between 24h and 7 days after SLS irritation:

subjects with AD  (mean + SEM)

0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0
*

*

Posttreatment
with UL

Posttreatment
with DLX

No posttreatment

D
e

c
re

a
s

e
 i
n

 p
H

 u
n

it
s



Vermijden belangrijk voor prognose

Irritatief contacteczeem neigt tot recidief / chroniciteit

Onspecifieke reactie op irritatieve stoffen, 
b.v. water, zepen, mechanische belasting

Vaak cumulatie van verschillende zwak 
huidbelastende factoren



Gebruik van handschoenen afstemmen op de aard van het 
werk en de gewenste bescherming tegen blootstelling

Natwerk in de zorg: 
vinyl

Werk met chemische stoffen: 
nitril 

Goed gebruik handschoenen



Hartelijk bedankt voor uw aandacht


