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Inleiding 
Zoals beloofd in de Nieuwsbrief van februari zal met meer regelmaat een nieuwsbrief 

verschijnen. In deze treft u een overzicht aan van de meldingen die zijn verricht van januari 

tot en met april 2004. Teven willen wij in het vervolg individuele meldingsgegevens aan u 

terugkoppelen doormiddel van een specifiek individueel gedeelte (dit deel is dus voor elke 

melder verschillend). Hierin wordt een overzicht gegeven van de meldingen die u al dan niet 

heeft verricht. 

Tot slot besteden we nog wat aandacht aan de Jaarbijeenkomst op 15 september a.s. en geven 

we nog een korte toelichting op de gewenste specificatie van het agens ‘klimaat’. 

 

 

Overzicht van de meldingsgegevens januari t/m april 2004 

 
Aantal geretourneerde kaarten en meldingen 

 

Onderstaande tabel toont het aantal binnengekomen meldingskaarten, het aantal meldingen en 

het quotiënt van deze twee (meldingen/ kaarten). 

Het aantal binnengekomen meldingskaarten in de eerste maanden van 2004 ligt bijna 14% 

lager dan in dezelfde maanden vorig jaar. In de maanden januari en februari is één kaart 

minder binnengekomen, in maart zijn dit er drie en in april is dit verschil acht. Een verklaring 

hiervoor kan zijn dat een aantal dermatologen (tijdelijk) is gestopt met melden, waardoor het 

aantal deelnemers in deze maanden wat is gedaald. Op dit moment worden nieuwe 

deelnemers benaderd om mee te werken aan dit project. 

Tweede verklaring, die vooral van invloed zou kunnen zijn op de maand april, is het feit dat 

de meldingskaart nog moet binnenkomen. Wij hebben alle kaarten die vóór 1 juli bij het 

NCvB binnen waren, in de overzichten van deze nieuwsbrief verwerkt. 

 

Het aantal meldingen van arbeidsdermatosen ligt in januari t/m april ook lager, bijna 20%. 

Deze afname is groter dan de afname van het aantal binnengekomen kaarten waardoor 

logischerwijs het aantal meldingen per kaart lager ligt in de eerste maanden van 2004 dan 

2003.  

 
  jan '04 feb '04 mrt '04 apr '04 totaal 

jan- apr 
2004 

totaal 
jan- apr 
2003 

Verschil 
2004 
t.o.v. 
2003 

aantal geretourneerde kaarten  22 21 21 17 81 94 -13,8% 

aantal meldingen 60 61 62 66 249 311 -19,9% 

aantal meldingen per kaart 2,7 2,9 3,0 3,9 3,1 3,3  

 

Tabel 1 Aantal meldingskaarten en meldingen van januari t/m april 2004 vergeleken met 2003 
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Tabel 2 laat de gemelde diagnosen zien van de maanden januari tot en met april 2004 en 

vervolgens wordt het totaal vergeleken met dat van de eerste maanden van 2003. Er zijn 21% 

minder meldingen van contacteczeem gemeld. Opvallend is de sterke daling van neoplasmata 

ten opzichte van 2003. 

 

 
Diagnose jan '04 feb '04 mrt '04 apr '04 totaal 

jan- apr 
2004 

totaal 
jan- apr 
2003 

Contacteczeem 50 50 49 48 197 250 

Contact urticaria 2 1 2   5 3 

Folliculitis, acne    1 1   2 2 

Infecties (Tinea, Wratten en 
anders) 

1   1   2 5 

Mechanisch trauma 4       4 3 

Nagels (Dystrofie, Paronychia)   2 1   3 2 

Neoplasmata (Keratosis, 
Basaalcelcarcinoom, 
spinocellulair ca., melanoma) 

3 5 2 4 14 38 

Overige huidaandoeningen   2 6 8 16 8 

Onbekend       6 6 0 

 

Tabel 2 Hoofddiagnosen van de meldingen in de maanden januari t/m april 2004 vergeleken met 2003  

 

 

 

Meldingen van arbeidsdermatosen per beroepssector 

 

 

In tabel 3 worden de meldingen verdeeld naar sector waarin de arbeidsdermatose is 

opgetreden. Hierin vallen een aantal zaken op. In januari t/m april 2004 zijn de meeste 

meldingen afkomstig uit de gezondheidszorg, er is zelfs sprake van een toename. Het aantal 

meldingen uit de metaalsector en voedingssector is afgenomen. In 2003 hadden de 

gezondheidszorg, voedingssector en de agrarische sector in de vergelijkbare periode vrijwel 

hetzelfde aantal meldingen. De afname in de voedingssector wordt grotendeels veroorzaakt 

door minder meldingen van bakkers met een aandoening, namelijk 11 in jan t/m apr 2003 en 

slechts 2 in het jaar 2004. Ook horeca medewerkers zijn minder vaak gemeld met een 

arbeidsdermatose (11 in 2003 en 6 in 2004). 

In de agrarische sector zijn het vooral de beroepen van kweker van planten/ bollen (10 in 

2003 en 4 in 2004), bloemist (6 in 2003 en geen enkele in 2004) en boer (9 in 2003 en 4 in 

2004) die minder zijn gemeld met arbeidsdermatosen.  

Verder is ook bij de industrie een lager aantal beroepsziekten gemeld. In het onderwijs echter 

zijn er aanzienlijk meer meldingen. Dit is te danken aan een stijging van het aantal peuter/ 

crèche leid(st)ers dat werd gemeld met een arbeidsdermatose (4 in 2003 tegenover 0 in 2004). 
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Sectoren jan '04 feb '04 mrt '04 apr '04 totaal 

jan- apr 
2004 

totaal 
jan- apr 
2003 

Gezondheidszorg 9 13 12 15 49 40 

Cosmetica/ lichaamsverzorging 9 6 5 10 30 29 

Metaalsector 10 5 4 6 25 37 

Voedingssector 8 3 5 4 21 40 

Bouwnijverheid (incl. 
wegenbouw) 

4 5 6 5 21 31 

Agrarisch 3 7 5 5 20 41 

Schoonmaaksector 5 9 3 1 18 18 

Overige sectoren 2 5 3 3 14 21 

Detailhandel 3 3 4 4 14 17 

Industrie 3 1 3 4 11 20 

Transport 0 4 5 1 10 10 

Onderwijs 2 0 3 3 8 1 

Publieke dienstverlening 1 0 2 2 6 6 

Onbekend 1 0 1 0 2 0 

 

Tabel 3 Totaal aantal meldingen in januari t/m april 2004 en 2003. 

 

 

Uw eigen meldingsgegevens teruggekoppeld 

 

Hieronder vindt u een overzicht van uw meldingen die zijn binnengekomen. De eerste tabel 

geeft een overzicht van de geretourneerde kaarten per maand. Aangeduid wordt of u wel of 

niet een meldingskaart heeft gestuurd. Daaronder wordt het aantal meldingen weergegeven 

van een maand waarin u een meldingskaart heeft verstuurd. 

In de tweede tabel wordt een overzicht gegeven van de hoofddiagnosen die u heeft gemeld. 

 

VOORBEELD ZONDER GETALLEN 

 
  jan '04 feb '04 mrt '04 apr '04 totaal 

jan- apr 
2004 

kaart geretourneerd?      

aantal meldingen      

 
Tabel 4 Overzicht binnengekomen kaarten en aantal meldingen januari t/m april 2004 

 
Diagnose jan '04 feb '04 mrt '04 apr '04 totaal 

jan- apr 
2004 

Contacteczeem      

Infecties (Tinea, Wratten en 
anders) 

     

overige dermatosen      

 
Tabel 5 Hoofddiagnosen van de meldingen januari t/m april 2004 
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Agenda 
 

ADS-project Symposium 15 september 2004 te Utrecht. 

U hebt voor de bijeenkomst inmiddels een uitnodiging ontvangen, met een naar wij hopen 

weer interessant programma waarin de ervaringen met de beoordeling van en compensatie 

voor beroepshuidaandoeningen in twee buurlanden de nodige aandacht krijgen. 

In verband met de reservering van de broodmaaltijd is het voor u van belang dat u tijdig het 

aanmeldformulier terugstuurt. 

 

Nadere informatie is te verkrijgen bij Mw. J.M. van Aartrijk, VUmc Amsterdam. E-mail: 

Necod.org@VUmc.nl 

 

 

 

Registratiemededelingen 
 

Veranderingen meldingskaart 

Zoals u inmiddels wellicht schriftelijk vernomen heeft, bleken er zo nu en dan problemen te 

zijn met de ortho-ergische factor klimaat. Het oorzakelijke agens ‘klimaat’ kan echter geheel 

verschillend van aard zijn. Het is niet altijd duidelijk welk aspect van het klimaat de oorzaak 

is. Om hierin een onderscheid te kunnen maken, verzoeken wij u dit ‘agens’ voortaan te 

specificeren (bijvoorbeeld: airco, warm/ vochtig, koud, etcetera), indien u dit nog niet deed. 

 

 
Contactpersonen 

 

Prof. Dr. D.P.  Bruynzeel (NECOD) 

020-4440145 fax: 020-4440148 

dp.bruynzeel@vumc.nl 

 

Prof Dr. P.J.  Coenraads (NECOD) 

050-3612896/8000 fax: 050-3612624 

p.j.coenraads@med.rug.nl 

 

Dr. T. M.  Pal (NCvB) 

020-5665324/5387 fax: 020-5669288 

t.m.pal@ amc.uva.nl 

 


