
Wat is 
Beroepseczeem?  
 Heeft u er last van?

Irritatief contacteczeem is de meest voorkomende 
soort.. Deze soort ontstaat wanneer vreemde stof-
fen het oppervlak van de huid beschadigen.  
De irriterende stoffen kunnen dan de buitenste  
laag binnendringen en ontstekingen veroorzaken. 2

Allergisch contacteczeem ontstaat wanneer de 
huid in aanraking komt met een stof waarvoor u  
allergisch bent, waarna een immuunreactie  
optreedt. De reactie blijft meestal beperkt tot  
het gebied dat in aanraking is gekomen met het 
allergeen.²

Contacteczeem is een rode, jeukende uitslag die veroorzaakt wordt door een allergische 
reactie van de huid na blootstelling aan vreemde stoffen. De meest voorkomende oorzaken 
zijn sieraden, handschoenen, parfum, chemische stoffen en zepen.1
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BIJ DE VOLGENDE:
• Rode huid
• Zeer veel jeuk

• Warme huid
• Blaasjes met vocht

BIJ DE VOLGENDE:
• Gebarsten huid
• Blaren 

• Zwelling 
• Open plekken

Allergisch contacteczeem Irritatief contacteczeem
Allergische reacties kunnen worden uitgelokt door 
blootstelling aan de synthetische chemische  
versnellers in het materiaal van de handschoen.³

De noodzaak van goede handhygiëne, waaronder het 
vaak wassen en desinfecteren, zorgt voor een onein-
dige nat-droog cyclus die kan leiden tot een droge en 
geïrriteerde huid.4

Chemische versnellers worden toegevoegd aan de 
formule tijdens het productieproces.

Volgens een studie wordt 80% van allergisch  
contacteczeem bij handschoenen veroorzaakt door 
de chemische versnellers in de handschoenen.5

Bij een studie onder patiënten met allergisch  
contacteczeem door chemische versnellers in rub-
beren handschoenen, verdween het eczeem bij een 
gedeelte van de patiënten die handschoenen zonder 
versnellers gingen gebruiken.8

In een recente studie bleek dat 55% van de deelne-
mende verplegers irritatief contacteczeem hadden.6

Huidirritatie kan leiden tot een gebrek aan  
handhygiëne.7

Een droge, gebarsten en geïrriteerde huid is meer 
dan alleen een esthetisch probleem; het kan invloed 
hebben op de moraal en de werktevredenheid.

Bevrijd uw huid van Versnellers: Herstel en hydrateer uw huid:
• SensiCare Free Nitril Onderzoekshandschoenen  
zijn gemaakt met een gepatenteerde formule, die 
veelgebruikte versnellers uit de handschoenen 
haalt.9
• Ze zijn de ideale oplossing voor mensen die last 
hebben van deze allergieën en kunnen het risico op 
de ontwikkeling van nieuwe allergieën verminderen.

• Restore Nitril Onderzoekshandschoenen hebben 
een laagje maxOatTM , een gepatenteerde mix van 
colloïdale haver, wat helpt om de huid te verzacht-
en bij beginnende uitslag en eczeem.
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