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HUIDIRRITATIE EN ALLERGISCHE
REACTIES
Er is blootstelling aan biologische stoffen die irritatie en/of allergische reactie veroorzaken
bij de medewerkers die in aanraking komen met biologische stoffen. Dit kan met name
huidklachten veroorzaken. Eczeem is de meest voorkomende huidaandoening, dat aanvankelijk
ontstaat door beschadigingen, contact met onder andere vuil, water, ontvettende, schurende
stoffen en schrale weersomstandigheden. Een beperkt aantal mensen ontwikkelt een speciﬁeke
contactallergie, dat ontstaat doordat het afweerapparaat van het lichaam reageert op in wezen
onschadelijke stoffen.
Rubber- of latex handschoenen worden vaak gebruikt, maar bieden weinig bescherming tegen
plantensappen en kunnen rubberallergie veroorzaken.

Wat is de gewenste situatie?
Huidklachten als gevolg van blootstelling aan biologische stoffen en
werkomstandigheden wordt waar mogelijk voorkomen.

Maatregelen
Inventariseer de mogelijke huidblootstelling aan biologische stoffen en
werkomstandigheden die irritatie en/of allergische reacties kunnen
veroorzaken
Organiseer het werk zo dat blootstelling zo veel mogelijk wordt
voorkomen.
Beperk de blootstellingsduur
Gebruik persoonlijke beschermingsmiddelen als bovenstaande
maatregelen niet mogelijk zijn of blootstelling onvoldoende kunnen
voorkomen
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Checklist
DAGELIJKSE PRAKTIJK
Wees je bewust van de gezondheidsrisico's door blootstelling aan biologische stoffen.
Zorg voor een schone werkplek.
Voorkom contact met stoffen waarvan bekend is dat deze bij jou irritatie of allergische
reacties veroorzaken en geef dit door aan de leidinggevende.
Was handen bij pauzes en beëindiging van werkzaamheden. Gebruik een milde zeep.
Smeer de handen voor en na het werk in met een verzorgende crème of zalf.
Gebruik zo nodig huidbeschermingsmiddelen.
Loop niet door met klachten, ga naar de huis- of bedrijfsarts.

TOELICHTING OP DE MAATREGELEN
HUIDBLOOTSTELLING:
Instrueer de medewerkers over het voorkomen van huidcontact met stoffen waarvan
bekend is dat deze irritatie of allergische reacties veroorzaken.
Laat een persoon die overgevoelig is ander werk doen, (dat geen irritatie of allergische
huidreacties veroorzaakt).
Als blootstelling aan biologische stoffen niet te voorkomen is, gebruik dan
huidbeschermingsmiddelen.
Zorg dat er juiste handschoenen (afgestemd op de werkzaamheden) beschikbaar zijn en
zorg dat deze worden gedragen als dat nodig is.
– Nitrilrubberen handschoenen bieden goede bescherming en veroorzaken geen
rubberallergie.
Ga voor meer informatie naar: https://stigas.nl/risicos-van-werken-met-latexhandschoenen/
– Zorg voor een goede pasvorm en kies voor handschoenen met een lange manchet
– Iedere medewerker heeft een eigen paar handschoenen.
– Controleer de handschoenen voor gebruik en vervang ze tijdig.
– Gebruik katoenen binnenhandschoenen in verband met transpiratievocht.
– PU-gecoate handschoenen zijn minder geschikt voor natte omstandigheden.
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huidreactie na werken met Skimmia

Het sap van onder nadere Arum, Clematis, Daphne, Hedera, Euphorbia, Rhus, Ruta,
Skimmia, (diverse onkruiden), geven een verhoogde kans op huidklachten. Sommige
plantensappen zijn fototoxisch. Dat wil zeggen, dat deze (alleen) in combinatie met
zonlicht huidklachten veroorzaken.
Sommige mensen zijn (over)gevoelig voor gewasbeschermingsmiddelen(reciduen), die
op het gewas of worteldelen aanwezig kunnen zijn.
Extra bescherming is nodig bij schrale, koude of natte omstandigheden.
Buitenwerkers lopen vier tot vijf keer meer kans op huidkanker door UV-straling.
Bedekkende kleding dragen, afscherming (bijvoorbeeld door gebruik te maken van een
wiedkar, plant- en rooimachine met dak) en insmeren op zonnige dagen is heel
belangrijk. (zie ook https://www.stigas.nl/advies/kennisbank/werken-warm-weer)
Bij buitenwerk is er kans op steken van wespen, bijen en hommels. 1 tot 5 % van de
bevolking is allergisch. Er kan een levensbedreigende situatie ontstaan indien er niet
adequaat wordt gehandeld. Ga voor meer informatie
naar https://www.stigas.nl/advies/kennisbank/bijen-en-wespensteken
Indien er tussen dichte, hogere beplanting, tussen heesters en bomen wordt gewerkt of
indien er bos of ruigte aanwezig is langs de percelen waar wordt gewerkt, is er een
verhoogde kans op tekenbeten. Ga voor meer informatie
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naar https://www.stigas.nl/teken-en-ziekte-lyme
Was de handen bij pauzes en bij beëindiging van de werkzaamheden.
Zorg dat er een zachte, milde zeep beschikbaar is en dat die bij het handenwassen wordt
gebruikt.
Zorg voor schone handdoeken of wegwerphanddoekjes.
Smeer de handen voor en na het werk in met handcrème of vaseline. Dit houdt de huid
soepel en minder kwetsbaar. Pas de crème bij schrale weersomstandigheden vaker toe.
Gebruik bij een verwonding, direct verbandmiddelen.
Zorg dat de medewerkers bekend zijn met het preventiespreekuur en tijdig naar de
bedrijfsarts of huisarts gaan hij toenemende huidklachten.
Ga voor meer informatie en een huidtest
naar:https://stigas.nl/advies/kennisbank/huidbescherming-enhuidverzorging/https://www.volksgezondheidenzorg.info/onderwerp/contacteczeem/cijferscontext/huidigesituatie#deﬁnitieshttps://www.beroepsziekten.nl/beroepsziekten/contacteczeem

