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Rondslijpmachine Fortuna

35 jaar oud



Casuistiek I

Slijper/freezer van 53

Werkzaam sedert > 30 jaar in deze functie, op meerdere plaatsen, zonder 

huidklachten

Huidig bedrijf (MKB, n=20) sedert 7 jaar

Recidiverend handeczeem sedert 3 jaar

• Aanvankelijk verbeterend in weekenden, nu niet meer. Wel nog na een lange 

vacantie

Geen bedrijfsarts beschikbaar, alleen een verzuimbegeleidingsbureau

Dermatoloog: “eczeem”. Corticosteroiden/vette cremes: “werken niet 

meer”

Internist-allergoloog: bij plakproeven met Europese standaardreeks geen 

aanknopingspunten. 

Vragen: diagnose ? Werkfactoren ? Alternatieven ? Functiegeschiktheid ?



“eczeem



Boorolie-Metaalbewerkingsvloeistof

“verdacht”

Te gebruiken in rondslijpmachine

Freezen en slijpen van wormassen van pompen voor vloeistoffen



Boorolie

Heldere , amberkleurige, water mengbare, micro-

emulsievormende snij- en snijvloeistof

Algemene snijvloeistof met een laag boorzuurgehalte

Onveranderd dezelfde, vanaf “den beginne”

Bescherming:  wegwerphandschoen van nitril, daarover 

zonodig “dikke oliehandschoen van nitril”. Vaak niet 

mogelijk. Hemd met lange mouwen



Contactallergologisch onderzoek

ArbeidsDermatologisch onderzoek VUmc

ism Poli MensenArbeid AMC



Resultaat

Irritatief contacteczeem

Allergisch contacteczeem

Op basis van contactallergie:

• Monoethanolamine (MEA): surfactant 

• Boorolie: bevat MEA

• Reinigingsmiddel: bevat MEA

• Perubalsem(“geurstoffen”)



Alternatieven

Bedrijf formuleert eisen

KAG – productspecialisten leveranciers

5 Producten “vrij van MEA”

CAO op verzoek WG en WN met 3 monsters: 

• Contactallergie voor 2 producten

• 1 product geen reactie

Vullen van meerdere machines met dit alternatief (15.000 euro)

Succesvol werken, tot nu toe



Contactdermatosen bij metaalbewerkers

• ICD

o = irritant contact dermatitis = irritant contacteczeem = .

orthoergisch contacteczeem

o Meest voorkomend

• ADC

o = allergic contact dermatitis – allergisch contacteczeem

o Surfactants

o Conserveringsmiddelen : waterige MBV

o biociden

o Geurstoffen
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Ontwikkeling van chronisch contacteczeem

irritatieprikkels



Licht ICD: webspaces



handeczeem



Chronisch handeczeem



Epidemiology

Bron: IDC 2005. Boer de E, Bruynzeel DP. Ed: Maibach, Chew A-L

Relatief veel voorkomend bij metaalbewerkers

Met name in water-gedragen MBV

Meestal cumulatief ICD

Machinisten: binnen 6 weken na blootstelling

Geaccepteerd als “beroepsrisico”

Geeft meestal geen aanleiding tot functiemutatie

ICD surveillance Engeland

• 1 Zepen

• 2 natwerk

• 3 petroleumproducten

• 4 snijolien en koelvloeistoffen



Epidemiologie-Nederland

De Boer-proefschrift 1989 (n=286) 

. De Boer-proefschrift 1989 (n=286) 

Huidafwijkingen bij 31 %

. Ruwe droge huid

. Roodheid, schilfers

. “omloopjes”: paronychia

Ernstige afwijkingen: 13 %

. Nationale Registratie (bedrijfsartsen)

2003-2006: 2e plaats, na “nat werk”

2006-2010: buiten top 5

. Peilstation ArbeidsDermatosenSurveillance (dermatologen): 

2005-2010: metaalsector op plaats 2 (na Gezondheidszorg)

metaalbewerker op plaats 4





Gevoeligen

Constitutioneel eczeem

Mutant filaggrine gen

Psoriasis: Koepner fenomeen



ESDC 2010

Key barrier: Stratum Corneum

Intercellular lipids

Covalently bound lipid

Cornified cell envelope

Keratin filaments

Corneodesmosome

Corneocyte Filaggrin



Zowel omgevings- als erfelijke factoren kunnen een rol 

spelen bij een verandering van de huidbarriere

Bij patienten met een constitutioneel eczeem is de 

huidbarriere verstoord, ook op plaatsen zonder eczeem

Voor carriers van het defecte filaggrine-gen geldt 

hetzelfde, ook als ze geen eczeem hebben 

Per tijdseenheid is deze huid doorlaatbaar voor meer 

en grotere moleculen, 

Aanleiding gevend tot locale en systemische effecten.



Rol van de bedrijfsarts

NVAB Richtlijn Preventie van Contacteczeem

Essentie Richtlijn:
Identificeer risicopopulaties huid

Identificeer daarin risicowerknemers

Regisseer:

» Diagnostiek

» Begeleiding

» Preventie

Praktijk: < 5 % van de bedrijfsarts past de richtlijn toe
(bron: NVAB dagen 2009; peilstation PIM 2011)



Ontwikkelingen

AI en NCvB

Nitrosamines in MBV en Corrosie-inhibiters, als 

resultant van secundaire amines en 

stikstofcomponenten

• In Duitsland onderhevig aan wetgeving(verboden)

• Itt Nederland

• Wijsheid ?



Take home message

Onderrapportage van peilstations

Branche: niet belangrijk genoeg voor plaats in 

Arbocatalogus

Mission impossible bedrijfsarts ?


