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1 ABSTRACT 

DOELSTELLING 

Het onderzoeken van de prevalentie van contactallergie in het Universitair Ziekenhuis te Gent 

door middel van patchtesten met de Belgische standaardreeks in het jaar 2000 en het jaar 

2012. Resultaten uit het jaar 2012 worden vergeleken met deze uit het jaar 2000, waarbij 

mogelijke trends worden onderzocht. 

 

METHODE 

Patchtestresultaten en klinische gegevens van patiënten getest op contactallergie in het jaar 

2000 en het jaar 2012 op de afdeling dermatologie in het UZ Gent worden verzameld en 

beschrijvend geanalyseerd. Huidige prevalenties aan positieve afleesresultaten na 96 uur 

worden vergeleken met deze uit het jaar 2000.  

 

RESULTATEN 

Het meest prevalente allergeen, zowel in het jaar 2000 als in het jaar 2012, is nikkel sulfaat 

met respectievelijk 17.2% en 30.3% sensitisatie. Andere veel voorkomende allergenen zijn 

fragrance mix 1 (14.5% en 13.0%), Perubalsem (11.2% en 13.8%) en cobalt chloride (7.2% 

en 8.8%). Er duiken twee nieuwe allergenen op in de top 10 van meest frequente sensitisaties 

in het jaar 2012: Amerchol® L101 (8.8%) en Cl+Me-isothiazolinone (7.5%). Significante 

verschillen in prevalenties tussen het jaar 2000 en het jaar 2012 worden gevonden bij nikkel 

sulfaat, Amerchol® L101 en Cl+Me-isothiazolonine. Minst prevalente allergenen (0.0%) zijn 

clioquinol, sesquiterpene lactone mix en tolueensulfonamide formaldehyde hars. 

 

CONCLUSIE 

Op basis van de bekomen resultaten wordt gezien dat er veranderingen optreden in de 

prevalenties van stoffen getest met de Belgische standaardreeks tussen het jaar 2000 en het 

jaar 2012. Nikkel sulfaat is nog steeds het meest prevalente allergeen, maar de prevalentie is 

sterk veranderd in vergelijking met het jaar 2000. Amerchol® L101 en Cl+Me-isothiazolinone 

zijn twee allergenen waarbij een sterke stijging in prevalentie wordt gezien in vergelijking 

met het jaar 2000. Clioquinol en tolueensulfonamide formaldehyde hars blijken de minst 

prevalente allergenen uit de Belgische standaardreeks in beide testgroepen. 
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2 INLEIDING 

Onze huid vormt de barrière tussen ons lichaam en de omgeving. Ze is voortdurend 

onderhevig aan externe fysische invloeden, staat in direct contact met omgevingsmoleculen 

aanwezig in de lucht en wordt geregeld blootgesteld aan verscheidene chemische stoffen. 

Hoewel de huid een beschermende barrière vormt, is ze doorgankelijk voor verschillende 

stoffen gaande van laag moleculair gewicht xenobiotica tot hoog moleculair gewicht eiwitten. 

De graad van doorgankelijkheid varieert en wordt bepaald door de fysiologische toestand van 

de huid en de chemische eigenschappen van de moleculen [1-3]. 

 

Het merendeel van deze blootstellingen leidt gelukkig niet tot klinische gevolgen zoals ziekte. 

In bepaalde omstandigheden echter, reageert het lichaam op deze blootstelling met een 

inflammatoire reactie in het bovenste gedeelte van de dermis, wat men ‘contact dermatitis’ 

noemt. Hierbij treden typisch epidermale veranderingen op, gaande van een discreet erytheem 

tot infiltratie, vesikels of blaren [1-3]. 

2.1 FYSIOPATHOLOGIE CONTACTALLERGIE 

Contact dermatitis kan worden opgedeeld in twee hoofdgroepen, irritatieve (ICD) en 

allergische (ACD) contact dermatitis. Beiden doen zich voor als een acuut, subacuut of 

chronisch eczeem en hebben gelijkaardige klinische en histologische eigenschappen. Hoewel 

deze sterke gelijkenis, kan men het onderscheid tussen ICD en ACD maken op 

immunologische en fysiologische basis zoals besproken in figuur 1 [3, 4]. 

 

Irritatieve contact dermatitis (ICD) geeft een niet-specifieke inflammatoire dermatose die te 

wijten is aan de schadelijke invloed van de stof op de huidcellen, waardoor het aangeboren 

immuunsysteem een ontstekingsrespons in gang zal zetten. De intensiteit van deze 

inflammatoire reactie is afhankelijk van de dosis stof waaraan men wordt blootgesteld en staat 

in direct verband met de chemische concentratie van de stof, de blootstellingsduur en de 

algemene toestand van de huid [3, 4].  
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Figuur 1. Het immunologisch mechanisme van ICD en ACD [4]. 

 

De inflammatoire reactie bij allergische contact dermatitis (ACD) daarentegen is een 

voorbeeld van  een vertraagde (type IV) overgevoeligheidsreactie met inflammatie van de 

huid gemedieerd door hapteen-specifieke T-cellen en treedt op bij een voorheen reeds 

gesensibiliseerde patiënt na contact met een exogene stof. De activatie van de aangeboren 

immuunrespons is nodig om ACD te kunnen ontwikkelen. Ze wordt gekenmerkt door drie 

fasen: sensibilisatie, elicitatie en resolutie, waarvan de sensibilisatie- en elicitatiefase worden 

weergegeven in figuur 2 [1, 3, 4]. 
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Figuur 2. Pathofysiologie van allergische contact dermatitis [13]. 

 

De sensibilisatie- of inductiefase start bij het huidcontact met de lichaamsvreemde stof die 

vervolgens het stratum corneum binnendringt en doorkruist. Door het contact met de huid 

ontstaat een irritatie of inflammatie van de huid, die noodzakelijk is voor de aantrekking van 

leukocyten en de activatie van dendritische cellen. In de epidermis zal het hapteen worden 

omgezet tot een volwaardig allergeen, waar het door de Langerhanscellen zal worden 

opgenomen en naar de lymfeknopen worden gebracht door drainage via de afferente 

lymfebanen. In de lymfeknopen presenteren ze vervolgens de antigeeneiwitten aan de CD8+ 

en de CD4+ T-cellen met respectievelijk effector- en regulatorfuncties. Deze geactiveerde 

specifieke T-cellen verlaten de lymfeknopen en circuleren in het bloed, de weefsels en de 

secundaire lymfeorganen [1, 4]. 

 

De elicitatiefase zal optreden wanneer hetzelfde allergeen de huid opnieuw binnendringt en 

een inflammatoire reactie veroorzaakt. De Langerhanscellen en macrofagen zullen het 

allergeen presenteren aan de reeds gesensibiliseerde T-cellen die worden geactiveerd door de 

aanwezige MHC I en II moleculen aan het oppervlak van de huidcellen [1, 4].  
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Wanneer het blootstellingsniveau aan een bepaald allergeen de individuele limietwaarden 

voor sensibilisatie en elicitatie overschrijdt, zal de contactallergie evolueren naar een 

allergische contactdermatitis [3, 5, 6]. 

 

Huidletsels veroorzaakt door contactallergie zullen zich presenteren na een directe, indirecte 

of aërogene allergeenoverdracht [3]. 

• Een directe allergeenoverdracht wordt bekomen door het rechtstreeks aanbrengen van 

het allergeen op de huid. Dit ziet men bijvoorbeeld bij eczeem ter hoogte van de 

behaarde hoofdhuid na een haarkleuring. 

• Een indirecte allergeenoverdracht gebeurt wanneer de huid in aanraking komt met 

een allergeen dat primair elders is aangebracht. Zo kan men eczeem ter hoogte van de 

hals of de oogleden zien als gevolg van nagellakallergie. 

• Een aërogene overdacht kan gebeuren wanneer allergenen in de lucht worden 

overgedragen via stofdeeltjes of dampen. Dit kan men zien bij eczeem ter hoogte van 

de oogleden bij fragrance allergie. 

2.2 DIAGNOSE 

De beste methode om contactallergie te diagnosticeren is door middel van patchtesten. 

Patchtesten, lapjesproeven of epicutane testen gebeuren bij patiënten waarbij men een 

contactallergie voor een bepaald allergeen vermoedt [5-8].  

 

De patchtesten bestaan uit grote pleisters waarop zich verscheidene kamertjes bevinden 

waarin men de te testen stoffen kan aanbrengen, meestal vermengd met witte vaseline of 

opgelost in water of alcohol. Deze pleisters met gevulde kamertjes worden vervolgens onder 

perfecte occlusie op het bovenste gedeelte van de rug gekleefd. De pleisters worden 

verwijderd na 48 uur. De testen worden afgelezen na 48 en 96 uur. 

 

Laattijdig optreden van positieve reacties zoals bij topische 

steroïden vraagt een aflezing na zeven dagen [1]. Door het 

vergroten van het tijdsvenster worden late reacties ook 

geregistreerd, waardoor de sensitiviteit van de test stijgt 

[7]. 

 

Figuur 3. Voorbeeld van patchtesten [9]. 
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Na het verwijderen van de pleisters kan 

men de resultaten aflezen, waarbij ze semi-

kwantitatief worden gescoord door middel 

van een internationale waardenschaal 

opgesteld door de International Contact 

Dermatitis Research Group (zie tabel 1). 

Men maakt onderscheid tussen positieve 

reacties door +, ++ en +++ toe te kennen 

aan het resultaat. Het is niet altijd 

eenvoudig om twijfelachtige 

(erythemateuze) reacties te onderscheiden 

van + reacties. Ook werden een aantal 

letters toegevoegd om resultaten beter te 

beoordelen maar deze worden niet door elk 

centrum gebruikt. Hierbij staat ‘a’ voor 

‘allergisch’, ‘i’ voor ‘irritatief’ en ‘u’ voor 

‘onduidelijk’ [1,7].      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 1. Semi-kwantitatieve scoring bij patchtesten. 

 

De te testen allergenen worden doorgaans aangekocht bij gespecialiseerde firma’s. De 

allergenen worden gegroepeerd in ‘reeksen’. De Belgische standaardreeks bevat de 

belangrijkste of meest voorkomende allergenen, verder bestaan ook gespecialiseerde reeksen 

waaronder: cosmeticareeks, kappersreeks, bakkersreeks, textielreeks, schoenenreeks en 

andere [6]. 

 

- Negatief. 

+? Discreet erytheem, twijfelachtig 

+ Erytheem, lichte infiltratie, kleine papuleuze letsels. 

++ Erytheem, infiltratie, papels, vesikels. 

+++ Erytheem, infiltratie, vesikels vervloeien tot blaar. 

a Allergisch 

i Irriterend 

u Onduidelijk (Unclear) 

Figuur 4. Positieve patchtestresultaten [10]. 
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Naast het gebruik van patchtesten met een standaardreeks is het soms nuttig om de patiënt te 

testen op producten die men thuis of op het werk gebruikt, vermits de reeksen niet alle 

allergenen bevatten en er soms nieuwe allergenen kunnen opduiken. Dit kan zo bijdragen tot 

het efficiënter stellen van een juiste diagnose. Potentiële risico’s van testen met eigen 

producten zijn irritatieve reacties, soms met necrose of blaarvorming tot gevolg, en  actieve 

sensitisatie [1]. 

2.3 ANDERE TESTMETHODES 

Naast patchtesten zijn er ook andere technieken om bepaalde stoffen te testen: 

• De semi-open test wordt gebruikt voor producten die niet bedoeld zijn om op de huid 

te blijven (bijvoorbeeld douchegel of shampoo). Ze worden op de huid aangebracht en 

de overtollige hoeveelheid product wordt verwijderd. Vervolgens wordt de test bedekt 

met micropore tape [1]. 

 

• Bij de open test wordt het product op de huid aangebracht en na 15 à 60 minuten 

verwijderd. Hierbij worden vooral (potentieel) irriterende stoffen getest zoals 

kappersproducten, detergenten of onbekende producten uit het werkmilieu [1]. 

 

• Met de repeated open application test (ROAT) test men producten die bedoeld zijn om 

op de huid aanwezig te blijven. Meestal gaat het om testen met cosmetica die bij de 

standaard patchtest een negatieve reactie uitlokken. Het te testen product wordt 

tweemaal daags en gedurende twee weken in de elleboogplooi aangebracht [1]. 

 

• De use test wordt gebruikt voor producten zoals dagcrèmes en oogdruppels. Het te 

testen product wordt op de normale plaats van gebruik getest, en dit onder dezelfde 

voorwaarden als bij eerder gebruik [1]. 
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2.4 STANDAARDREEKS 

2.4.1 ALGEMEEN 

Bij het patchtesten wordt gebruik gemaakt van standaardreeksen waarin de meest 

voorkomende en belangrijkste allergenen zitten vervat [6]. Deze standaardreeksen zijn 

aangepast per regio, waarvan de drie wereldwijd belangrijkst gebruikte zijn: 

1) De in 2008 herziene Europese standaardreeks, namens de European Society of 

Contact Dermatitis (ESCD) en de European Environmental and Contact Dermatitis 

Research Group (EECDRG) [11]. 

2) De in 2008 herziene Noord-Amerikaanse standaardreeks volgens de North 

American Contact Dermatitis Research Group (NACDG) [11]. 

3) De in 2008 herziene Japanse standaardreeks volgens de Japanese Society for 

Contact Dermatitis (JCDS) [11]. 

 

Deze standaardreeksen bevatten de meest frequent voorkomende allergenen waarvan de 

frequentie van sensitisatie groter is dan 1% en worden steeds aangepast volgens de laatste 

trends.  

 

Het grootste verschil tussen de Europese en de Noord-Amerikaanse standaardreeks is dat de 

Noord-Amerikaanse reeks meer allergenen bevat. Ook wordt gezien dat de Noord-

Amerikaanse reeks, in tegenstelling tot de Europese, geen Clioquinol of Primine bevat [1].  

 

De Japanse standaardreeks wordt hier verder buiten beschouwing gelaten wegens het niet 

relevant zijn voor de huidige studie.  

 

In België maakt men gebruik van de Belgische standaardreeks. Deze is ingevoerd door de 

Belgian Contact and Environmental Dermatitis Group (BCEDG) en bestaat uit de Europese 

standaardreeks van 26 stoffen met toevoeging van een aantal extra stoffen. Tot voor 26 maart 

2012 wordt in dit onderzoek gebruik gemaakt van de Belgische standaardreeks bestaande uit 

32 stoffen (26 + 6). Vanaf 26 maart 2012 gebruikt men een nieuwe versie van de Belgische 

standaardreeks met toevoeging van drie extra stoffen (26 + 6 + 3). In totaal bevat de huidige 

standaardreeks dus 35 stoffen (zie bijlage 5).  
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Naast deze standaardreeksen bestaan er ook testreeksen volgens bepaalde persoons- of 

beroepsgebonden allergeenblootstelling. Zo bestaan er bijvoorbeeld de kappersreeks, de 

kleurstoffenreeks, de tandartsenreeks, de secretaressenreeks, de plastic- en lijmenreeks. Indien 

men een beroepsmatige oorzaak vermoedt, is het nuttig dat patiënten worden getest op 

verdunningen van aan op het werk blootgestelde stoffen. Het is ook vaak nuttig dat de patiënt 

het product waarop hij of zij vermoedt allergisch te reageren, meebrengt naar de consultatie. 

Dit is nuttig omdat de standaardreeksen niet alle allergenen kunnen bevatten en de 

concentratie aan allergeen soms hoger ligt in de gebruikte producten. Ook kunnen af en toe 

nieuwe allergenen opduiken en kan men zo sneller tot een juiste diagnose komen [1]. 

2.4.2 VOORDELEN 

Voordelen van internationale regels voor patchtesten zijn dat door het internationaal gebruik 

van standaardreeksen het mogelijk wordt om resultaten te vergelijken tussen verschillende 

landen, wat leidt tot meer kennis over de geografische verschillen. Door te testen met een 

standaardreeks krijgt iedere patiënt een basis contactallergologische uitwerking, ook indien de 

anamnese onvolledig zou zijn. Positieve patchtestresultaten kunnen zo leiden tot het stellen 

van bijkomende vragen aan de patiënt [11]. 

2.4.3 NADELEN 

Testen met een standaardreeks kan ook nadelen hebben. Zo kan het uitvoeren van patchtesten 

een actieve sensitisatie van sommige allergenen bij de patiënt uitlokken. Dit komt soms voor 

bij het testen op p-phenylenediamine, primine of isothiazolinone, hoewel het risico erg laag is 

wanneer de internationale richtlijnen worden gevolgd. Een standaardreeks kan er ook voor 

zorgen dat de arts minder alert is. De standaardreeks moet daarom ook bekeken worden als 

een onderdeel van de diagnosestelling, ze kan een gedetailleerde anamnese en klinisch 

onderzoek niet vervangen [11]. 

2.4.4 BEÏNVLOEDENDE FACTOREN 

Tal van studies hebben reeds de prevalentie van contactallergie in de algemene populatie of in 

bepaalde subgroepen van de algemene populatie onderzocht. Hieruit is gebleken dat er tal van 

variaties in prevalentie zijn, afhankelijk van bijvoorbeeld de bestudeerde populatie of het jaar 

van het onderzoek [5-8, 12]. 
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Enerzijds ziet men bepaalde factoren die de aflezing van de patchtesten kunnen beïnvloeden: 

• De toestand van de huid. Wanneer men patchtesten uitvoert op een beschadigde of 

recent beschadigde huid, maakt men kans op vals positieve reacties en/of het excited 

skin syndrome (ESS) waarbij een nadien niet reproduceerbare positieve reactie 

ontstaat [11]. 

 

• Het tijdstip van aflezen. Aflezen gebeurt standaard na 48 en 96 uur. Bij het testen op 

o.a. topische corticosteroïden is het nodig om na 7 dagen nog eens af te lezen, zodat 

laattijdige reacties hierop niet gemist worden [1]. 

 

• De plaats waar testen aangebracht worden. Standaard plakt men patchtesten op de 

rug. Huid zoals het aangezicht en de nek zijn veel gevoeliger aan 

allergeenblootstelling [11]. 

 

• Ervaring van de arts die de resultaten afleest (inter-observer variabiliteit). Het 

onderscheid maken tussen de verschillende graden van positieve reacties vraagt 

voldoende training. Hoe groter de ervaring van de arts, hoe betrouwbaarder het 

resultaat zal zijn. 

 

• Concentratie aan testmateriaal. Bij een hogere concentratie aan allergeen in de 

testsubstantie is de kans dat een positieve reactie optreedt groter. Te hoge 

concentraties kunnen leiden tot irritatie. 

 

• Het aantal stoffen dat getest wordt. Hoe meer stoffen getest worden, hoe meer kans 

men heeft om op een stof positief te reageren. Ook is kruisreactiviteit mogelijk 

waardoor men positief reageert op bepaalde andere allergenen. 

 
• Het gebruik van corticosteroïden. Belangrijk is dat de patiënt minstens één week voor 

het ondergaan van de plaktesten geen topische of algemene corticosteroïden 

gebruikt. Deze medicaties kunnen de testreacties namelijk onderdrukken, waardoor 

zwak positieve reacties kunnen gemist worden. Andere medicatie die eveneens de 

testreactie kan onderdrukken is ciclosporine, hierbij dient minstens 48u voor de testen 

de inname te stoppen [1]. 
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• Blootstelling aan UV-straling. Bij hoge blootstelling aan UV-stralen of UVB- en 

PUVA-therapie worden de testreacties geïnhibeerd. Hierdoor wordt aangeraden om 

vier weken te wachten vooraleer de plaktesten uit te voeren [1]. 

 

Factoren die het aflezen beïnvloeden hebben dus ook een weerslag op de prevalentiecijfers. 

Door onnauwkeurigheden in aflezing kan men de prevalentiecijfers gaan over- of 

onderschatten. 

 

De prevalenties van contactallergie zijn geen statisch begrip vermits ze beïnvloed worden 

door veranderingen en ontwikkelingen in de omgeving en samenleving [5, 12]. Voorbeelden 

hiervan zijn: 

• Geografisch. De regio waarin men woont bepaalt voor een groot stuk de blootstelling 

aan bepaalde allergenen. 

 

• Klimaat. Het klimaat beïnvloedt bepaalde gewoonten, zoals het door het warme weer 

frequent dragen van lederen sandalen in Nigeria en India, waardoor een 

chroomallergie in de hand gewerkt wordt [5, 13]. 

 

• Cultuur. Bepaalde gebruiken of gewoontes zijn typisch voor bepaalde culturen. Zo ziet 

men in Italië het veelvuldig gebruik van goedkope imitatiejuwelen, wat leidt tot een 

hogere prevalentie aan nikkelallergie [5, 13]. 

 

• Beroep. Bepaalde beroepen zijn meer onderhevig aan blootstelling aan allergenen. Zo 

wordt bij schilders vaker MCI/MI contactallergie gediagnosticeerd [5]. Kappers 

worden chronisch blootgesteld aan bepaalde irritatieve producten en medisch 

personeel loopt meer kans om een latexallergie te ontwikkelen. 

 

• Tijdsperiode. Prevalenties zijn geen statisch begrip, ze evolueren in de tijd. Deze 

evoluties kan men onder andere verklaren door het evoluerend gebruik aan stoffen en 

nieuwe materialen in de loop der jaren. Wanneer men de huidige dagdagelijkse 

producten vergelijkt met deze van halfweg vorige eeuw ziet men duidelijke verschillen 

in materialen en producten zoals bijvoorbeeld haarkleuringen, vochtige doekjes, 

huishoudmiddelen, cosmetica en vele andere. 
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• Wetgeving. Wanneer bepaalde allergenen een hoge prevalentie aan contactallergie 

kennen worden vaak bepaalde regelgevingen ingevoerd of nieuwe producten ter 

vervanging gebruikt, waardoor na enige tijd prevalenties van sensitizatie aan bepaalde 

allergenen minder gaan voorkomen en nieuwe allergenen zullen opduiken. Zo heeft 

men het aantal nikkelallergieën in Denemarken zien dalen na het invoeren van een 

nikkelwetgeving [5, 15]. Ook worden regels opgelegd voor industrieel gebruik van 

producten op het vlak van maximale concentraties en blootstellingsduur, zoals 

bijvoorbeeld voor methylisothiazolinone [14]. 

 

• Geneesmiddelengebruik en voorschrijfgedrag. Tussen verschillende landen ziet men 

een sterk verschillend patroon in geneesmiddelengebruik en voorschrijfgedrag. 

Bepaalde zaken zijn in sommige landen vrij verkrijgbaar en in andere volledig op 

voorschrift, zo is lidocaïne vrij verkrijgbaar in Australië waar een hogere prevalentie 

aan lidocaïneallergie heerst [5]. Wanneer artsen veelvuldig neomycine voorschrijven 

bij wondzorg, zal ook het aantal gevallen van contactallergie voor neomycine stijgen 

[12]. 

 

• Blootstellingsduur. Hoe langer men wordt blootgesteld aan bepaalde allergenen, hoe 

meer kans men loopt om na verloop van tijd een contactallergie voor deze stoffen te 

ontwikkelen. 

 
• Genetische factoren. Bepaalde personen hebben een grotere genetische 

voorbeschiktheid om contactallergie te ontwikkelen dan anderen [11]. 

 
• Demografische factoren. Leeftijd, geslacht en ras kunnen aanleiding geven tot een 

hoger risico op het ontwikkelen van bepaalde contactallergieën. Zo komt 

nikkelallergie vaker voor bij vrouwen, doordat deze vaker gepiercete oren hebben en 

imitatiejuwelen dragen. 

 

2.5 DOELSTELLING VAN DIT ONDERZOEK 

Deze masterproef heeft tot doel inzicht te verwerven in de huidige prevalenties van 

contactallergie en deze te vergelijken met de prevalenties uit het jaar 2000.  
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3 METHODOLOGIE 

3.1 LITERATUURONDERZOEK 

Vooraleer wordt gestart met het verzamelen en onderzoeken van de data wordt een 

literatuuronderzoek uitgevoerd. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van de PubMed-Medline 

databank, de Web of Science databank, literatuur uit de biomedische bibliotheek in het UZ 

Gent en de opgegeven artikels bij de masterproefopgave. 

 

Er wordt gebruik gemaakt van een reeks zoektermen en combinaties hiervan: contact allergy, 

contact sensitization, prevalence, epidemiology, standard series, European standard series, 

patch test, nickel, balsam of Peru en chromium. Tevens wordt gekeken naar gerelateerde 

artikels, het aantal citaties en de publicatiedatum. 

3.2 STUDIEPOPULATIE 

De studiepopulatie is samengesteld uit twee reeksen van patiënten welke allergietesten hebben 

ondergaan op de afdeling dermatologie in het Universitair Ziekenhuis te Gent.  

 

De eerste reeks bestaat uit 346 patiënten getest op allergieën via plakproeven in de periode 

van 1 januari 2000 tot 31 december 2000. Na goedkeuring door de Commissie voor Medische 

Ethiek op 1 december 2011 (zie bijlage 1), wordt gestart met het opstellen van een lijst van 

alle in deze periode geteste personen. Het opstellen van deze lijst gebeurt door middel van de 

verzamelde afleesresultaten die gebundeld zijn in een gearchiveerde map.  

 

Uit deze 400 geteste personen worden 7 patiënten zonder gegevens niet opgenomen. Uit deze 

393 overgebleven patiënten worden 7 reeds overleden patiënten uit de lijst verwijderd, de 

overige 386 worden aangeschreven voor goedkeuring omtrent het gebruik van gegevens via 

opting out (zie bijlage 2). Hiervan worden 7 brieven teruggestuurd met weigering voor 

gegevensgebruik, welke vervolgens niet worden opgenomen in de databank (zie figuur 5). 

Kinderen ≤ 10 jaar en patiënten met ontbrekende afleesresultaten na 96u worden 

geëxcludeerd (cf. infra). De response rate voor deze eerste populatiereeks bedraagt 98.2%. 
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Figuur 5. Flowchart voor de studiepopulatie uit het jaar 2000. 

 

De tweede reeks patiënten bestaat uit 238 patiënten getest op allergieën via plakproeven in de 

periode van 12 december 2011 tot en met 22 oktober 2012. Na goedkeuring door de 

Commissie voor Medische Ethiek worden patiënten bij het ondergaan van plakproeven om 

toestemming gevraagd tot gebruik van gegevens via een informed consent (zie bijlage 3). 

245 patiënten verleenden goedkeuring tot het gebruik van gegevens en worden in het 

onderzoek geïncludeerd, vervolgens worden hun afleesresultaten ingevoerd in de dataset (zie 

figuur 6). De response rate voor deze tweede populatie bedraagt 86.6%. 

 

 
Figuur 6. Flowchart voor de studiepopulatie uit het jaar 2012. 

400 Patiënten getest in periode                  
1 januari 2000 - 31 december 2000

7 Patiënten zonder 
gegevens

393 Patiënten met 
beschikbare gegevens

7 Patiënten 
overleden

386 Brieven verstuurd voor 
toestemming

7 Weigering gebruik 
gegevens

379 Patiënten opgenomen in 
dataset

9 Kinderen ≤10 jaar 
geëxcludeerd

370 Patiënten     
> 10 jaar

24 Patiënten zonder afleesresultaten na 
96 uur geëxcludeerd

346 Patiënten in de 
studiepopulatie

283 Patiënten getest in periode             
12 december 2011- 22 oktober 2012 

38 Patiënten weigering 
gegevensgebruik

245 Patiënten toestemming 
gegevensgebruik

8 Kinderen ≤ 10 jaar 
geëxcludeerd

237 Patiënten    
>10 jaar

0 Patiënten zonder 
afleesgegevens na 96u

237 Patiënten in de 
studiepopulatie
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3.3 DATAVERZAMELING 

Geïncludeerde patiënten worden in een Microsoft Office Excel 2010 bestand ingevoerd 

waarbij naam en adremanummer gekoppeld worden aan een gerandomiseerd nummer. 

Vervolgens wordt dit nummer in de dataset gebruikt ter identificatie van de patiënt om later 

gegevens op een eenvoudige manier terug te kunnen vinden. Voor het statistisch onderzoek 

wordt gebruik gemaakt van het programma SPSS Statistics versie 21. 

 

Resultaten van de patchtesten uit beide periodes worden verkregen uit verscheidene mappen 

waarin de invulformulieren met de geteste standaardreeksen chronologisch worden 

bijgehouden van elke reeds geteste patiënt. Afgelezen testresultaten volgens een semi-

kwantitatieve scoring worden per stof na 48 en 96 uur ingevoerd en direct gecodeerd. 

 

Verdere gegevens van de geteste patiënten worden gehaald uit de patiëntendossiers. Voor de 

patiënten uit het jaar 2000 moeten hiervoor papieren dossiers worden opgezocht in de kelder, 

waarna de dataset verder kan worden aangevuld. Niet gevonden papieren dossiers worden 

opgezocht in het elektronisch patiëntendossier indien deze reeds ingescand blijken te zijn. 

Patiënten getest in de periode 12/12/2011 – 22/10/2012 worden opgezocht in het elektronisch 

patiëntendossier waaruit vervolgens verdere gegevens worden verkregen. 

 

Ongecodeerde gegevens uit het Excel-document worden vervolgens in de SPSS-database 

geïmporteerd en gecodeerd volgens algemeen statistische regels. Als variabelen worden 

gebruikt: datum van de testen, geboortedatum, geslacht, postcode, beroep, hobbies, specifieke 

of opvallende blootstelling, atopie, plaats van klachten op het lichaam, aflezing na 48u, 

aflezing na 96u en bijkomende testen. De leeftijd op het moment van de testafname wordt via 

SPSS berekend. 

 

Bij de studiepopulatie uit de periode december 2011- oktober 2012 wordt, in tegenstelling tot 

de testgroep uit het jaar 2000, bij kinderen gebruik gemaakt van een verkorte standaardreeks 

waarbij enkel volgende achttien stoffen worden getest: kalium dichromaat, neomycine sulfaat, 

thiuram mix, paraphenyleendiamine, cobalt chloride, formaldehyde, colofonium, Perubalsem, 

wolalcoholen, mercapto mix, parabenen mix, para-tertiair-butyl phenolformaldehyde hars, 

fragrance mix 1, nikkel sulfaat, Cl+Me-isothiazolinone, mercaptobenzothiazole (MBT), 

hydromethylpentylcyclohexeencarboxaldehyde (Lyral) en fragrance mix 2. Bijgevolg wordt 
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besloten om alle kinderen tot en met de leeftijd van tien jaar niet in het onderzoek op te 

nemen en vervolgens uit de dataset te verwijderen. Hierdoor volgt een exclusie van zeventien 

kinderen in totaal, waarvan negen uit het jaar 2000 en acht uit de periode december 2011 - 

oktober 2012. 

 

Vermits enkel de afleesresultaten na 96u relevant zijn voor dit onderzoek worden patiënten 

waarbij enkel aflezingen na 48u en/of 72u zijn gebeurd, en na verdere opzoekingen geen 

andere gegevens in de dossiers worden teruggevonden, verwijderd uit de studiepopulatie. Dit 

is het geval voor 24 patiënten uit de in het jaar 2000 geteste populatie. 

 

Na deze bijkomende exclusies blijft een populatie over bestaande uit 583 patiënten, waarvan 

346 uit het jaar 2000 en 237 uit het jaar 2012 (zie figuur 5 en 6 supra). 

3.4 STATISTIEK EN GEGEVENSVERWERKING 

Na het in SPSS invoeren van alle gegevens, de exclusie van kinderen getest op een ingekorte 

standaardreeks en het verwijderen van patiënten zonder afleesresultaten na 96 uur wordt een 

datacleaning op de gegevens uitgevoerd vooraleer kan worden overgegaan op een statistische 

analyse. Ontbrekende gegevens worden hierbij als missing aangeduid. 

 

Om de leeftijd van de patiënten op het moment van de testafname te bekomen wordt gebruik 

gemaakt van de Time wizard functie. Vervolgens wordt gekeken of deze Gaussiaans 

verdeeld is of niet. Nadien worden leeftijden onderverdeeld in groepen per vijf jaar. 

 

Via de beschrijvende statistiek wordt gekeken naar de verdeling van de leeftijd, geslacht, 

atopische constitutie en beroepen van beide testpopulaties. Een eerste overzicht van de 

frequenties van de afleesresultaten voor elke stof wordt per testreeks bekeken. 

 

Vermits men voor het onderzoeken van de prevalentie van positieve patchtesten in dit 

onderzoek geen onderscheid maakt tussen de gradaties in positieve afleesresultaten, wordt er 

gehercodeerd naar een nieuwe variabele waarin ‘+, ++ en +++’  allen als ‘positief’ worden 

beschouwd. Hierdoor wordt vanaf nu enkel ‘negatief’, ‘positief’, ‘twijfel’ , ‘irritatie’  of 

‘andere’ gebruikt. Om verdere statistische testen eenvoudiger te maken wordt eveneens 

onderverdeeld op ‘positief’ en ‘niet positief’. 
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Voor de vergelijking van de ongepaarde categorische variabelen wordt gebruik gemaakt van 

een Fisher’s exact test [16, 17]. Deze test wordt toegepast om de prevalenties van elke stof 

tussen de twee testgroepen te vergelijken. Er wordt steeds gebruik gemaakt van een 95% 

betrouwbaarheidsinterval. Deze betrouwbaarheidsintervallen rond de prevalenties van 

contactallergie voor beide jaren worden berekend via het Wilson score 

betrouwbaarheidsinterval voor proporties. Resultaten worden als significant beschouwd vanaf 

een P-waarde < 0.05. 

 

Wanneer een significant resultaat (P < 0.05) wordt bekomen uit bovenstaande testen of 

wanneer een bepaalde stof interessant blijkt uit voorgaand literatuuronderzoek, worden deze 

stoffen onderworpen aan een logistische regressie [16, 17]. Hierbij wordt gekeken naar de 

invloed van leeftijd en geslacht op het ontwikkelen van een contactallergie voor bepaalde 

stoffen. Atopie en beroepen kunnen hierin niet worden opgenomen door het ontbreken van 

een te groot aantal patiëntengegevens en een te grote range aan beroepscategorieën voor een 

te kleine populatie. Er wordt eveneens gebruik gemaakt van een waarschijnlijkheidsschatting  

volgens leeftijd en geslacht. 
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4 RESULTATEN 

4.1 KENMERKEN POPULATIE 

Zoals reeds vermeld onder ‘Methodologie’ beschikt deze studie over twee testpopulaties, 

waarbij de groep uit het jaar 2000 uit 346 patiënten bestaat en de groep uit het jaar 2012 uit 

237 patiënten. Er worden ongeveer één derde minder patiënten getest in de testgroep van het 

jaar 2012, hiervoor zijn twee verklaringen te vinden.  

 

Enerzijds zijn de gegevens voor de tweede testgroep verkregen uit de periode december 2011 

– oktober 2012, welke geen volledig jaar overspant zoals de eerste testgroep. Anderzijds 

wordt gezien dat in de groep uit het jaar 2000 plaktesten zijn uitgevoerd in de zomervakantie 

(maanden juli en augustus) en dit niet is gebeurd in het jaar 2012.  

 
Algemeen wordt gezien dat 184 

(53.2%) patiënten uit het jaar 2000 en 

142 (59.9%) patiënten uit het jaar 2012 

minstens één positief afleesresultaat 

hebben na 96 uur bij het testen met de 

Belgische standaardreeks (zie figuur 

7).  

 

Een algemeen overzicht van het aantal 

positieve afleesresultaten na 96 uur 

voor het jaar 2000 en 2012 wordt 

gegeven in tabel 2. 

 
 2000 2012 

Aantal positieve 
afleesreacties na 96 

uur 
Aantal Percentage Aantal Percentage 

0 162 46.8% 95 40.1% 
1 84 24.2% 65 27.4% 
2 50 14.5% 32 13.5% 
≥3 50 14.5% 45 19.0% 

   Tabel 2. Overzicht van het aantal positieve afleesresultaten na 96 uur voor het jaar 2000 en het jaar 2012. 

Figuur 7. Overzicht van het aantal patiënten met minstens 
één positief afleesresultaat na 96 uur. 
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4.1.1 GESLACHTSVERDELING 

 
Bij het analyseren van de verdeling van de 

geslachten van beide testpopulaties wordt 

gezien dat in beide populaties meer vrouwen 

dan mannen voorkomen.  

 

In het jaar 2000 worden 346 patiënten getest, 

waaronder 135 (39.0%) mannen en 211 (61.0%) 

vrouwen. In het jaar 2012 bestaat testpopulatie 

uit 237 patiënten, waarvan 79 (33.3%) mannen 

en 158 (66.7%) vrouwen (zie figuur 8). Er 

bestaat geen significant verschil (P = 0.189) in 

de geslachtsverdeling tussen beide jaren.  

 

In het jaar 2000 worden 62 (46.6%) mannen en 124 (58.5%) vrouwen gezien met minstens 

één positief afleesresultaat (zie figuur 9), voor het jaar 2012 zijn dit 37 (49.3%) mannen en 

103 (67.3%) vrouwen (zie figuur 10). Er wordt in beide populaties een significant verschil (P 

< 0.05) gezien tussen de geslachtsverdeling en het aflezen van minstens één positief 

testresultaat. De kans op minstens één positief testresultaat ligt hoger bij vrouwen dan bij 

mannen, zowel in het jaar 2000 (OR 0.590; 95% BI [0.381 – 0.912]) als in het jaar 2012 (OR 

0.481; 95% BI [0.278 – 0.834]). 

 
 
 

Figuur 8. Overzicht van de geslachtsverdeling    
tussen het jaar 2000 en het jaar 2012. 

Figuur 9. Het aflezen van minstens één 
positief testresultaat na 96 uur bij mannen 
en vrouwen in het jaar 2000. 

Figuur 10. Het aflezen van minstens één 
positief testresultaat na 96 uur bij 
mannen en vrouwen in het jaar 2012. 
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4.1.2 LEEFTIJDSVERDELING 

De testpopulatie uit het jaar 2000 bestaat uit 346 patiënten, waarvan de mediane leeftijd 38 

jaar  bedraagt. De jongste geïncludeerde patiënt heeft een leeftijd van 11 jaar, nadat kinderen 

met de leeftijd van 10 jaar of jonger zijn geëxcludeerd. De leeftijd van de oudste geteste 

patiënt is 82 jaar. Figuur 11 toont een overzicht van de algemene leeftijdsverdeling in het jaar 

2000. 

 

 
 

Figuur 11. Leeftijdsverdeling van de populatie getest in het jaar 2000. 

 

Wanneer de leeftijdsverdeling voor mannen en vrouwen in het jaar 2000 apart wordt bekeken, 

wordt een mediane leeftijd van respectievelijk 36 jaar en 39 jaar gezien, een minimumleeftijd 

van 11 jaar en 11 jaar en een maximumleeftijd van 80  jaar en 82 jaar. 

 

De testpopulatie uit het jaar 2012 bestaat uit 237 patiënten, waarvan de mediane leeftijd 44 

jaar  bedraagt. De jongste geïncludeerde patiënt heeft een leeftijd van 11 jaar, de oudste 

geteste patiënt is 86 jaar oud. Figuur 12 toont een overzicht van de algemene 

leeftijdsverdeling in het jaar 2012. 
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Figuur 12. Leeftijdsverdeling van de populatie getest in het jaar 2012. 

 

De leeftijdsverdeling voor mannen en vrouwen afzonderlijk in het jaar 2012 toont een 

mediane leeftijd van respectievelijk 49 jaar en 42 jaar, een minimumleeftijd van 11 jaar en 12 

jaar en een maximumleeftijd van 79 jaar en 86 jaar. 

4.1.3 BEROEPSVERDELING 

Wanneer de beroepsverdeling van beide populaties wordt onderzocht, wordt een gelijkaardige 

verdeling tussen deze in het jaar 2000 en in het jaar 2012 gezien. Desondanks de mogelijkheid 

om het beroep van de patiënt in het medisch dossier te noteren, ontbreekt dit toch in 33.3% 

van de gevallen in het jaar 2000 en 15.6% in het jaar 2012. Om een duidelijker beeld te 

krijgen worden de beroepen opgedeeld in verschillende categorieën. 

 

De frequente beroepscategorieën in de populatie van het jaar 2000 (zie figuur 13) zijn de 

bureel- en administratieve sector (17.7%), de arbeiders (13.4%), de verpleeg- en zorgsector 

(9.9%), de bouwsector (5.6%), de logistieke sector (5.6%), de poets- en schoonmaaksector 

(5.2%), de bakkerijsector (4.3%), de kappers- en schoonheidssector (2.6%), de horeca sector 

(1.7%), de carrosserie- en autosector (1.7%), de land- en tuinbouwsector (1.7%) en de sector 

met diercontacten (0.4%). Overige beroepen worden gegroepeerd in de groep ‘Andere’ 

(7.8%).   
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Het niet-beroepsactieve deel van de populatie bestaat uit leerlingen en studenten (13.4%), 

huisvrouwen (3.4%), werklozen (3.0%) en gepensioneerden (2.6%). 

 

Figuur 13. Beroepsverdeling van de populatie uit het jaar 2000. 
 

De beroepscategorieën in de populatie van het jaar 2012 (zie figuur 14) zijn de bureel- en 

administratieve sector (22.5%), de verpleeg- en zorgsector (9.8%), de arbeiders (7.8%), de 

logistieke sector (5.9%), de bouwsector (4.9%), de poets- en schoonmaaksector (4.4%), de 

carrosserie- en autosector (3.9%), de kappers- en schoonheidssector (3.9%), de horeca sector 

(2.9%), de bakkerijsector (2.0%), de land- en tuinbouwsector (2.0%) en de sector met 

diercontacten (1.0%). Overige beroepen worden gegroepeerd in de groep ‘Andere’ (1.0%).   

 

Het niet-beroepsactieve deel van de populatie bestaat uit gepensioneerden (12.3%), leerlingen 

en studenten (7.8%), werklozen (3.9%) en huisvrouwen (2.9%). 

 

 

Figuur 14. Beroepsverdeling van de populatie uit het jaar 2012. 
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4.1.4 ATOPIE 

Algemeen wordt in het jaar 2000 gezien dat 32.7% (n = 113) van de populatie een atopische 

constitutie heeft. Deze atopische constitutie is niet aanwezig bij 36.2% (n = 125) van de 

populatie. Bij 31.1% (n = 108) van deze populatie ontbreken de gegevens omtrent atopie. 

In het jaar 2012 wordt gezien dat 40.1% (n = 96) van de populatie een atopische constitutie 

heeft. Bij 40.0% (n = 95) van deze populatie is atopie afwezig en bij 19.4% (n = 46) ontbreken de 

gegevens omtrent atopie. 

 

Wanneer enkel de subgroep aan patiënten met minstens één positief afleesresultaat wordt 

bekeken wordt gezien dat in het jaar 2000, 31.5% (n = 58) van deze groep een atopische 

constitutie heeft. Dit is niet het geval bij 38.6% (n = 71) van deze groep en bij 29.9% (n = 55) van 

de patiënten met minstens één positief afleesresultaat in het jaar 2000 ontbreken de gegevens 

omtrent atopie. In het jaar 2012 beschikt 38.7% (n = 55) van de subgroep van patiënten met 

minstens 1 positief afleesresultaat over een atopische constitutie. Bij 40.2% (n = 57) van deze 

subgroep wordt geen atopie gezien en bij 21.1% ontbreekt de nodige informatie omtrent atopie. 

4.2 PREVALENTIES IN JAAR 2000 EN 2012 

De Belgische standaardreeks uit het jaar 2000 bestaat uit 30 verschillende stoffen waarop 

iedere patiënt door middel van plakproeven wordt getest. In tegenstelling tot de huidige 

Belgische standaardreeks wordt hier Euxyl K 400 (bestaande uit methyldibromoglutaronitriel 

en fenoxy-ethanol) nog in teruggevonden, wat later vervangen wordt door enkel 

methyldibromoglutaronitriel (dibromodicyanobutaan).  

 

In het eerste deel van het jaar 2012 worden de patiënten getest met de Belgische 

standaardreeks bestaande uit 32 verschillende stoffen. Deze verschilt met degene uit het jaar 

2000 door, zoals hierboven vermeld, het vervangen van Euxyl K 400 door 

methyldibromoglutaronitriel (dibromodicyanobutaan) en de toevoeging van 

hydromethylpentylcyclohexeencarb. (Lyral) en fragrance mix 2. 

 

Vanaf 26 maart 2012 wordt een nieuwe versie van de standaardreeks gebruikt met aanvullend 

drie nieuwe stoffen: methylisothiazolinone, hydroxiden van linalool en hydroxiden van 

limoneen. Door deze uitbreiding bestaat de huidige Belgische standaardreeks uit 35 
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verschillende stoffen. Vermits slechts een beperkt deel van de populatie getest is op deze drie 

extra stoffen, worden deze stoffen in dit onderzoek niet nader bekeken.  

 

Een overzicht van de sensitisaties aan alle geteste stoffen uit de verschillende Belgische 

standaardreeksen getest in de jaren 2000 en 2012 wordt gegeven in tabel 3. 

 

 

Stof 

% positief na 96u 

[95% B.I.]  

(jaar 2000) 

% positief na 96u 

[95% B.I.] 

(jaar 2012) 

Kalium dichromaat 0,5% w.p. 5.5 [3.6 – 8.4] 7.2 [4.5 – 11.2] 

Neomycine sulfaat 20% w.p. 1.2 [0.5 – 2.9] 1.3 [0.4 – 3.7] 

Thiuram mix 1% w.p. 3.2 [1.8 – 5.6] 2.1 [0.9 – 4.8] 

Paraphenyleendiamine free base 1% w.p. 8.7 [6.1 – 12.1] 5.9 [3.6 – 9.7] 

Cobalt chloride 1% w.p. 7.2 [5.0 – 10.5] 8.0 [5.2 – 12.2] 

Benzocaïne 5% w.p. 2.0 [1.0 – 4.1] 1.3 [0.4 – 3.7] 

Formaldehyde 1% aqua 4.3 [2.6 – 7.0] 1.3 [0.4 – 3.7] 

Colofonium 20% w.p. 4.0 [2.4 – 6.7] 5.5 [3.2 – 9.2] 

Clioquinol 5% w.p. 0.0 [0.0 – 1.1] 0.0 [0.0 – 1.6] 

Perubalsem 25% w.p. 12.1 [9.1 – 16.0] 13.5 [9.7 – 18.4] 

N-Isopropyl-N'phenylparaphenylenediamine 

0,1% w.p. 

0.9 [0.30 – 2.52] 1.3 [0.4 – 3.7] 

Wol alcoholen 30% w.p. 4.6 [2.9 – 7.4] 5.9 [3.6 – 9.7] 

Mercapto mix 2% w.p. 0.9 [0.3 – 2.5] 1.7 [0.7 – 4.3] 

Epoxy hars 1% w.p. 1.4 [0.6 – 3.3] 0.8 [0.2 – 3.0] 

Parabenen mix 12% w.p. 0.9 [0.3 – 2.5] 2.5 [1.2 – 5.4] 

Para-tertiary-butyl phenolformaldehyde hars 1% 

w.p. 

2.0 [1.0 – 4.1] 1.3 [0.4 – 3.7] 

Fragrance mix I 8% w.p. na 48u 14.5 [11.2 – 18.6] 12.7 [9.0 – 17.5] 

Sesquiterpene Lactone mix 0,1% w.p. 0.3 [0.1 – 1.6] 1.3 [0.4 – 3.7] 

Quaternium 15 1% w.p. 0.6 [0.2 – 2.1] 0.4 [0.1 – 2.4] 

Nikkel sulfaat 5% w.p. 17.4 [13.8 – 21.7] 30.4 [24.9 – 36.5] 

Cl+Me-isothiazolinone 0,01% aqua 1.4 [0.6 – 3.4] 7.6 [4.9 – 11.7] 

Mercaptobenzothiazole (MBT) 2% w.p.  0.6 [0.2 – 2.1] 1.7 [0.7 – 4.2] 
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Primine 0.01% w.p. 0.0 [0.0 – 0.1] 0.9 [0.2 – 3.1] 

Amerchol® L101 50% w.p. 2.9 [1.6 – 5.3] 8.9 [5.9 – 13.2] 

Tixocortol pivalaat 1% w.p. 0.6 [0.2 – 2.1] 1.3 [0.4 – 3.7] 

Budesonide 0.1% w.p. 0.9 [0.3 – 2.5] 1.7 [0.7 – 4.3] 

Propyleen glycol 10% aqua 1.4 [0.6 – 3.4] 1.3 [0.4 – 3.7] 

Tolueensulfonamide formaldehyde hars 10% w.p. 0.0 [0.0 – 1.1] 0.0 [0.0 – 1.6] 

Sorbitan sesquioleaat (Arlacel 83) 20% w.p. 

 

1.4 [0.6 – 3.4] 3.9 [2.1 – 7.2] 

Euxyl K 400 4.3 [2.7 – 7.0] - 

Methyldibromoglutaronitriel 

(Dibromodicyanobutane) 0.3% w.p. 

- 1.3 [0.4 – 3.7] 

Hydromethylpentylcyclohexeencarboxaldehyde 

(Lyral) 5% w.p. 

- 0.8 [0.2 – 3.0] 

Fragrance mix II (14,0% pet) - 4.6 [2.6 – 8.1] 

Tabel 3. Overzicht van de frequenties van sensitisatie aan stoffen getest met Belgische standaardreeks in het jaar 

2000 en het jaar 2012. 

Na het onderzoeken en het vergelijken van de prevalenties van elke geteste stof tussen beide 

testjaren, worden drie stoffen gezien waarbij er een significant verschil (P < 0.05) optreedt 

tussen beide testpopulaties: nikkel sulfaat, Cl+Me-isothiazolinone en Amerchol® L101. 

4.2.1 NIKKEL SULFAAT 

Bij het vergelijken van de prevalenties aan positieve reacties op nikkel sufaat met behulp van 

de Fisher’s exact-test, wordt een zeer sterk significant verschil (P < 0.001) waargenomen 

tussen het jaar 2000 (17,2%) en het jaar 2012 (30,5%).  

 

Verder wordt een zeer sterk significant (P < 0.001) verschil gezien in nikkelallergie tussen 

beide geslachten in beide testjaren. De kans op een nikkelallergie ligt beduidend lager bij 

mannen dan bij vrouwen, dit zowel voor het jaar 2000 (OR 0.106; 95% BI [0.041-0.273]) als 

het jaar 2012 (OR 0.116; 95% BI [0.048-0.284]). 

 

Er wordt geen significant verschil in nikkelallergie waargenomen op basis van leeftijd, zowel 

in het jaar 2000 (P = 0.263) als in het jaar 2012 (P = 0.751). 
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Er wordt geen significant resultaat bekomen bij het onderzoeken van de interactie tussen 

leeftijd en geslacht voor nikkelallergie, zowel voor het jaar 2000 (P = 0.072) als voor het jaar 

2012 (P = 0.521).  

 

Wanneer wordt gekeken naar de voorspelde 

probabiliteit voor leeftijd en geslacht bij 

nikkel sensitisatie wordt volgende 

scatterplot verkregen (zie figuur 15).  

 

Hierin is duidelijk het verschil tussen beide 

testjaren en het verschil tussen de geslachten 

zichtbaar. De waarschijnlijkheid op een 

nikkel sensitisatie is groter in het jaar 2012 

en is groter voor vrouwen.  

 

Deze geslachtsverdeling geldt voor beide testjaren. In de vrouwelijke populatie van het jaar 

2000 wordt een dalende waarschijnlijkheid op nikkel sensitisatie gezien bij toenemende 

leeftijd. Deze daling is minder uitgesproken in het jaar 2012. 

4.2.2 CL+ME-ISOTHIAZOLINONE 

Bij het vergelijken van de prevalenties aan positieve reacties voor Cl + Me-isothiazolinone 

wordt er een zeer sterk significant verschil (P < 0.001) gezien tussen het jaar 2000 (1,3%) en 

het jaar 2012 (7,5%). 

 

Er wordt geen significant verschil gezien in Cl+Me-isothiazolinone sensitisatie op basis van 

geslacht, zowel in jaar 2000 (P = 0.333) als in jaar 2012 (P = 0.070).  

 

Bij het onderzoeken van de invloed van leeftijd op het ontwikkelen van Cl+Me-

isothiazolinone sensitisatie wordt geen significant resultaat bekomen, dit geldt zowel voor het 

jaar 2000 (P = 0.741) als voor het jaar 2012 (P = 0.997). 

 

Figuur 15. De geschatte probabiliteit voor nikkel 
sulfaat allergie in functie van leeftijd en geslacht in 
het jaar 2000 en in het jaar 2012. 
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Er wordt eveneens geen significant resultaat bekomen in het onderzoeken van de interactie 

tussen leeftijd en geslacht voor Cl+Me-isothiazolinone sensitisatie, dit zowel in het jaar 2000 

(P = 0.189) als in het jaar 2012 (P = 0.091). 

 
Wanneer er wordt gekeken naar de 

voorspelde waarschijnlijkheid voor leeftijd 

en geslacht bij Cl+Me-isothiazolinone 

sensitisatie wordt  figuur 16 verkregen. De 

waarschijnlijkheid op het hebben van een 

Cl+Me isothiazolinone sensitisatie ligt 

beduidend hoger in het jaar 2012. Hierbij 

wordt een stijgende waarschijnlijkheid op 

Cl+Me-isothiazolinone sensitisatie 

waargenomen bij een toenemende leeftijd, 

welke het meest is uitgesproken bij 

vrouwen. 

 
 

4.2.3 AMERCHOL® L101 

Uit het gebruik van de Fisher’s exact test voor het vergelijken van de prevalenties aan 

positieve testresultaten voor Amerchol® L101 wordt een sterk significant verschil (P < 0.01) 

gezien tussen het jaar 2000 (3.2%) en het jaar 2012 (8.8%). 

 

In het jaar 2012 wordt een significant resultaat (P < 0.05) waargenomen voor de leeftijd op 

het moment van de testafname voor Amerchol® L101 sensitisatie (OR 1.054; 95% BI [1.022-

1.087]). Dit is niet het geval in het jaar 2000 (P = 0.769).  

 

Er wordt geen significant verschil op basis van geslacht waargenomen voor Amerchol® L101 

sensitisatie, dit geldt zowel voor het jaar 2000 (P = 0.576) als voor het jaar 2012 (P = 0.589). 

 

Bij het onderzoeken van de interactie tussen leeftijd en geslacht kan eveneens geen 

significant resultaat worden aangetoond in het jaar 2000 (P = 0.465) en het jaar 2012 (P = 

0.575). 

Figuur 16. De geschatte probabiliteit voor 
Cl+Me-isothiazolinone allergie in functie van 
leeftijd en geslacht in het jaar 2000 en in het jaar 
2012. 
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De voorspelde waarschijnlijkheid voor 

Amerchol® L101 sensitisatie in functie 

van leeftijd en geslacht wordt 

weergegeven in figuur 17.  

 

Hierin wordt een toenemende 

waarschijnlijkheid op Amerchol® L101 

sensitisatie gezien bij toenemende leeftijd 

in het jaar 2012. Deze toename wordt 

gezien voor beide geslachten.  

 

 
 

4.2.4 PERUBALSEM 

Bij het uitvoeren van een Fisher’s exact test blijkt geen significant verschil (P = 0.704) te 

bestaan tussen de prevalenties uit het jaar 2000 (11.2%) en deze uit het jaar 2012 (13.8%).  

 

In het jaar 2012 wordt een sterk significant (P < 0.01) resultaat bekomen bij het onderzoeken 

van de leeftijdsverdeling voor Perubalsem sensitisatie (OR 1.043; 95% BI [1.017-1.069]. Dit 

is niet het geval in het jaar 2000 (P = 0.285). 

 

Op basis van geslacht wordt er geen significant resultaat gevonden voor Perubalsem 

sensitisatie in het jaar 2000 (P =0.465 ) en het jaar 2012 (P = 0.428). 

Bij het bekijken van de interactie van leeftijd en geslacht en het ontwikkelen van een 

perubalsem sensitisatie worden geen significante resultaten gevonden voor het jaar 2000 (P = 

0.221) en het jaar 2012 (P = 0.703).  

 

De geschatte waarschijnlijkheid op het ontwikkelen van een Perubalsem sensitisatie in functie 

van leeftijd en geslacht wordt weergegeven in figuur 18. 

 

  

Figuur 17. De geschatte probabiliteit voor 
Amerchol® L101 allergie in functie van leeftijd 
en geslacht in het jaar 2000 en in het jaar 2012. 
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In beide testjaren wordt een stijgende 

waarschijnlijkheid voor Perubalsem 

sensitisatie gezien bij toenemende leeftijd, 

deze trend is het meest uitgesproken in het 

jaar 2012. 

 

 

 

 

 

 

4.2.5 COBALT CHLORIDE 

Uit de Fisher’s exact test blijkt geen significant verschil (P = 0.751) in de prevalenties aan 

cobalt sensitisatie tussen het jaar 2000 (7.2%) en het jaar 2012 (8.8%) te bestaan. 

 

Er wordt een significant verschil (P < 0.05) in cobalt sensitisatie gezien op basis van 

geslacht in het jaar 2000 (OR 0.261; 95% BI [0.870-0.782]). De kans op het ontwikkelen van 

een cobalt sensitisatie ligt lager bij mannen dan bij vrouwen. In het jaar 2012 wordt geen 

significant resultaat gezien. 

 

Bij het onderzoeken van de invloed van leeftijd  op het ontwikkelen van cobalt sensitisatie 

wordt een significant resultaat (P < 0.05) gevonden in het jaar 2000 (OR 0.969; 95% BI 

[0.941-0.998)]. Dit is niet het geval in het jaar 2012 (P = 0.112). 

 

Voor de interactie tussen leeftijd en geslacht en het ontwikkelen van een cobalt sensitisatie 

wordt geen significant resultaat gevonden in het jaar 2000 (P = 0.993) en het jaar 2012 (P = 

0.973). 

De geschatte waarschijnlijkheid op het ontwikkelen van een cobalt sensitisatie in functie van 

leeftijd en geslacht wordt weergegeven in onderstaande scatterplot (zie figuur 19).  

 

Figuur 18. De geschatte probabiliteit voor 
Perubalsem allergie in functie van leeftijd en geslacht 
in het jaar 2000 en in het jaar 2012. 
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Er wordt een afname in waarschijnlijkheid 

voor cobalt sensitisatie waargenomen bij 

toenemende leeftijd, deze is het meest 

uitgesproken bij vrouwen. De probabiliteit 

voor cobalt sensitisatie ligt hoger voor 

vrouwen dan voor mannen. Deze bevindingen 

worden gezien in beide testjaren.  
 

 

 

 

4.2.6 KALIUM DICHROMAAT 

Bij het uitvoeren van de Fisher’s exact test blijkt geen significant verschil (P = 0.484) te 

bestaan tussen de prevalenties van chromaat sensitisatie in het jaar 2000 (5.5%) en het jaar 

2012 (7.2%). 

 

Er is geen significant verschil waarneembaar op basis van geslacht voor het ontwikkelen van 

chromaat sensitisatie in het jaar 2000 (P = 0.451) en het jaar 2012 (P = 0.381). 

 

Op basis van leeftijd ziet men geen significant verschil in het ontwikkelen van chromaat 

sensitisatie in het jaar 2000 (P = 0.115) en het jaar 2012 (P = 0.981). 

 

Ook voor de interactie tussen leeftijd en geslacht en het ontwikkelen van chromaat 

sensitisatie wordt geen significant resultaat bekomen in het jaar 2000 (P = 0.262) en het jaar 

2012 (P = 0.883). 

 

In figuur 20 wordt de geschatte waarschijnlijkheid van het ontwikkelen van een chromaat 

sensitisatie uitgezet in functie van leeftijd en geslacht onder de vorm van een scatterplot. 

 

Figuur 19. De geschatte probabiliteit voor Cobalt chloride 
allergie in functie van leeftijd en geslacht in het jaar 2000 
en in het jaar 2012. 
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Voor beide geslachten is een dalende trend in 

de waarschijnlijkheid van chromaat 

sensitisatie waar te nemen bij toenemende 

leeftijd, deze afname is gelijklopend voor 

beide geslachten. De geschatte probabiliteit 

voor chromaat sensitisatie ligt hoger bij 

vrouwen dan bij mannen. Deze waarnemingen 

gelden voor beide testjaren. 

 

 

4.2.7 FRAGRANCE MIX 1 

Uit de Fisher’s exact test blijkt geen significant verschil (P = 0.543) in prevalenties voor 

fragrance mix 1 te bestaan tussen het jaar 2000 (14.5%) en het jaar 2012 (12.7%). 

 

Er wordt geen significant verschil waargenomen op basis van geslacht voor het ontwikkelen 

van fragrance mix 1 sensitisatie in het jaar 2000 (P = 0.121) en het jaar 2012 (P = 0716). 

 

Op basis van leeftijd  wordt een significant resultaat (P < 0.05) gezien voor het ontwikkelen 

van fragrance mix 1 sensitisatie in het jaar 2000 (OR 1.021; 95% BI [1.002-1.040]). Dit is niet 

het geval voor het jaar 2012 (P = 0.760). 

 

Ook voor de interactie tussen leeftijd en geslacht en het ontwikkelen van chromaat 

sensitisatie wordt geen significant resultaat bekomen in het jaar 2000 (P = 0.262) en het jaar 

2012 (P = 0.883). 

De geschatte waarschijnlijkheid op het ontwikkelen van een fragrance mix 1 sensitisatie in 

functie van leeftijd en geslacht wordt weergegeven in figuur 21.  

 

 

 

Figuur 20. De geschatte probabiliteit voor kalium 
dichromaat allergie in functie van leeftijd en geslacht in 
het jaar 2000 en in het jaar 2012. 
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Er wordt een duidelijke toename in 

waarschijnlijkheid voor fragrance mix 1 

sensitisatie gezien met stijgende leeftijd in het 

jaar 2000, deze toename verloopt gelijkaardig 

voor beide geslachten. Opvallend is er een 

hogere probabiliteit voor fragrance mix 1 

sensitisatie bij mannen dan bij vrouwen. 

 

  

 
 

4.3 VAAK VOORKOMENDE COMBINATIES IN SENSITISATIE 

De prevalenties van het gecombineerd voorkomen van enkele gekende allergeen-

cosensitisaties worden onderzocht. Volgende combinaties worden nader bekeken: nikkel 

sulfaat + kalium dichromaat + cobalt chloride, Perubalsem + fragrance mix 1, formaldehyde 

+ quaternium en wolalcohol + Amerchol® L101.  

4.3.1 NIKKEL SULFAAT, KALIUM DICHROMAAT EN COBALT CHLORID E 

Algemeen 

In het jaar 2000 reageert 76.8% (n = 265) van de populatie niet positief op metalen (nikkel 

sulfaat, kalium dichromaat en cobalt chloride), 17.6% (n = 61) reageert positief op nikkel,  

5.8% (n = 20) reageert positief op chromaat en 7.5% (n = 26) reageert positief op cobalt. 

Wanneer er wordt gekeken naar combinaties reageert 2.9% (n = 10) op chromaat en cobalt 

samen, 1.4% (n = 5) op nikkel en chromaat samen, 4.3% (n = 15) op nikkel en cobalt samen, 

en 1.2% (n = 4) op nikkel, cobalt en chromaat samen.  

 

Voor het jaar 2012 wordt geobserveerd dat 64.9% (n = 150) van de populatie niet positief 

reageert op metalen, 31.2% (n = 72) reageert positief op nikkel,  7.3% (n = 17) reageert enkel 

positief of chromaat en 8.2% (n = 19) reageert enkel positief op cobalt. Bij het kijken naar 

combinaties reageert 3.4% (n = 8) op chromaat en cobalt, 3.9% (n = 9) op nikkel en chromaat, 

7.4% (n = 17) op nikkel en cobalt, en 3% (n = 7) op nikkel, cobalt en chromaat samen. 

 

 

Figuur 21. De geschatte probabiliteit voor fragrance 
mix 1 allergie in functie van leeftijd en geslacht in het 
jaar 2000 en in het jaar 2012. 



33 

 

Nikkel sulfaat 

In de subgroep van patiënten met een positief afleesresultaat voor nikkel sulfaat worden in het 

jaar 2000 en in het jaar 2012 respectievelijk 23.3% en 23.6% van de patiënten gezien met een 

gelijktijdig positief afleesresultaat voor cobalt chloride. Een gelijktijdige sensitisatie aan 

kalium dichromaat bij patiënten met positief afleesresultaat voor nikkel sulfaat worden in 

6.7% en 12.5% van de patiënten uit het jaar 2000 en het jaar 2012 gezien.  

 

In het jaar 2000 en in het jaar 2012 worden bij de subgroep van patiënten met een 

nikkelallergie respectievelijk 5.1% en 9.7% van de patiënten gezien met een gelijktijdige 

allergie voor chromaat en cobalt samen. 

 

Kalium dichromaat  

Gelijktijdige sensitisatie voor nikkel sulfaat in het jaar 2000 en het jaar 2012 wordt in 

respectievelijk 56.0% en 89.5% van de subgroep aan patiënten met positieve afleesresultaten 

voor kalium dichromaat gezien. Een gelijktijdige sensitisatie aan cobalt chloride wordt gezien 

in respectievelijk 47.4% en 47.1% patiënten uit deze subgroep.  

 

Een gelijktijdige sensitisatie aan nikkel sulfaat en cobalt chloride samen wordt in 15.8% en 

41.2% van de patiënten met een positief afleesresultaat voor kalium dichromaat 

waargenomen. 

 

Cobalt chloride 

In dit onderzoek wordt in de subgroep van patiënten met een positief afleesresultaat voor 

cobalt chloride in het jaar 2000 en in het jaar 2012 een gelijktijdig positief afleesresultaat voor 

nikkel sulfaat gezien in respectievelijk 56.0% en 89.5% van de patiënten. Een gelijktijdig 

positief afleesresultaat voor kalium dichromaat wordt voor deze subgroep uit het jaar 2000 en  

het jaar 2012 in respectievelijk 36.0% en 42.1% gezien .  

 

Gelijktijdige sensitisatie voor nikkel sulfaat en kalium dichromaat samen wordt gezien in 

respectievelijk 12.0% en 36.8% van de patiënten met een positief afleesresultaat voor cobalt 

in het jaar 2000 en het jaar 2012. 
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4.3.2 PERUBALSEM + FRAGRANCE MIX 1 

Wanneer het gecombineerd voorkomen van Perubalsem en fragrance mix 1 wordt bekeken in 

het jaar 2000, worden 12.1% (n = 42) positieve afleesresultaten voor Perubalsem, 14.4% (n = 

50) positieve afleesresultaten voor fragrance mix 1 en 8.1% (n = 28) positieve afleesresultaten 

voor Perubalsem en fragrance mix 1 samen gezien. 

 

In het jaar 2012 heeft 13.8% (n = 32) een postieve reactie op Perubalsem, 13.0% (n = 30) een 

positieve reactie op enkel fragance mix 1 en 6.9% (n = 16) reageert positief op Perubalsem en 

fragrance mix 1 samen. 

 

In de subgroep van patiënten met een positief afleesresultaat voor Perubalsem wordt in het 

jaar 2000 en in het jaar 2012 bij respectievelijk 66.7% en 50.0% van de patiënten een 

gelijktijdige sensitisatie gezien voor fragrance mix 1. Omgekeerd wordt in 56.0% en 53.0% 

van de patiënten uit het jaar 2000 en het jaar 2012 met een positief afleesresultaat voor 

fragrance mix 1, een gelijktijdige sensitisatie gezien voor Perubalsem. 

4.3.3 FORMALDEHYDE + QUATERNIUM 

In de studiepopulatie uit het jaar 2000 worden 4.3% (n = 15) van de patiënten met een positief 

resultaat voor formaldehyde, 0.6% (n = 2) met een positief resultaat voor quaternium en 0.6% 

(n = 2) met een positief resultaat voor formaldehyde en quaternium samen gezien. 

 

Voor het jaar 2012 reageert 1.3% (n = 3) van de patiënten positief op formaldehyde, 0.4% (n 

= 1) op quaternium en 0.4% (n = 1) op formaldehyde en quaternium samen. 

 

Er wordt gezien dat 100% van de patiënten met een quaternium sensitisatie ook een positief 

afleesresultaat vertoont voor formaldehyde, dit zowel in het jaar 2000 als in het jaar 2012. 

Omgekeerd wordt gezien dat in het jaar 2000 en in het jaar 2012 bij respectievelijk 13.3% en 

33.3% van de patiënten met een positief afleesresultaat voor formaldehyde ook een positief 

afleesresultaat voor quaternium aanwezig is. 
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4.3.4 WOLALCOHOL + AMERCHOL® L101 

De studiepopulatie uit het jaar 2000 toont 4.6% (n = 16) positieve afleesresultaten voor 

wolalcohol, 2.9% (n = 10) positieve afleesresultaten voor Amerchol® L101 en 2.9% (n=10) 

positieve afleesresultaten voor wolalcohol en Amerchol® L101 samen. 

 

In het jaar 2012 worden 6.1% (n = 14) positieve resultaten gezien voor wolalcohol, 9.1% (n = 

21) positieve resultaten voor Amerchol® L101 en 4.8% (n=11) positieve resultaten voor 

wolalcohol en Amerchol® L101 samen.  

 

Er wordt waargenomen dat in het jaar 2000 en in het jaar 2012 respectievelijk 62.5% en 

78.6% van de patiënten met een positief afleesresultaat voor wolalcoholen ook een positief 

afleesresultaat voor Amerchol® L101 vertonen. In de subgroep van patiënten met een positief 

afleesresultaat voor Amerchol® L101 worden in het jaar 2000 en in het jaar 2012 

respectievelijk 100% en 52.4% van deze patiënten gezien met een gelijktijdig positief 

afleesresultaat voor wolalcoholen. 

4.4 BEROEPEN EN MEEST PREVALENTE ALLERGENEN 

Het onderzoeken van onderlinge relaties tussen beroepscategorieën en positieve reacties op 

bepaalde stoffen blijkt in dit onderzoek niet mogelijk te zijn door enerzijds een groot aantal 

missings bij de beroepsgegevens en een veel te kleine testpopulatie anderzijds. 
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5 DISCUSSIE 

5.1 TOP 10 PREVALENTIES 2000 VERSUS 2012 

In tabel 4 is een overzicht te vinden van de tien meest prevalente allergenen uit de Belgische 

standaardreeks uit het jaar 2000 en het jaar 2012. Het merendeel van de stoffen in deze 

vergelijkende top 10 is relatief gelijk gebleven op twee stoffen na. Als meest frequente stoffen 

in het jaar 2000 worden nikkel sulfaat, fragrance mix 1, Perubalsem, paraphenyleendiamine 

en cobalt chloride gezien. Voor het jaar 2012 worden nikkel sulfaat, Perubalsem, fragrance 

mix1, cobalt chloride en Amerchol® L101 als meest prevalente stoffen gezien. 

 

 Top 10 jaar 2000 %  Top 10 jaar 2012 %  

1 Nikkel sulfaat 17.2 Nikkel sulfaat 30.4 

2 Fragrance Mix 1 14.5 Perubalsem 13.5 

3 Perubalsem 11.2 Fragrance Mix 1 12.7 

4 Paraphenyleendiamine 8.3 Amerchol® L101 8.9 

5 Cobalt chloride 7.2 Cobalt chloride 8.0 

6 Kalium dichromaat 5.9 Cl+Me-isothiasolinone 7.6 

7 Wolalcoholen 4.8 Kalium dichromaat 7.2 

8 Euxyl K 400 4.0 Wolalcoholen 5.9 

9 Formaldehyde 4.0 Paraphenyleendiamine 5.9 

10 Colofonium 4.0 Colofonium 5.5 

    Tabel 4. Overzicht van de 10 meest frequente sensibilisaties aan stoffen uit het jaar 2000 
    en 2012 getest met de Belgische standaardreeks. 

 

5.1.1 NIEUWE ALLERGENEN IN DE TOP 10 

In de top 10 van meest prevalente sensitisaties voor de stoffen uit de standaardreeks duiken in 

het jaar 2012 twee nieuwe stoffen op in vergelijking met de top 10 uit het jaar 2000.  
 

Amerchol® L101 (8.9%) en Cl+Me-isothiazolinone (7.6%) staan in deze opsomming 

respectievelijk op plaats vier en zes. Deze zijn tevens twee van de drie stoffen waarbij een 

significant verschil in prevalentie wordt gezien tussen beide testjaren. 



37 

 

5.1.2 VERDWENEN ALLERGENEN IN DE TOP 10  

Vermits twee nieuwe stoffen opduiken in de top 10 van het jaar 2012 zijn ook twee stoffen uit 

de top 10 van het jaar 2000 verdwenen. De stof Euxyl K 400 getest in het jaar 2000 (4,0%) is 

uit de standaardreeks verdwenen en vervangen door methyldibromoglutaronitriel 

(dibromodicyanobutaan), welke zich niet in nieuwe top 10 bevindt. Ook bevindt 

formaldehyde zich in het jaar 2012 (1,3%) niet meer in de top 10 van meest prevalente 

allergenen zoals het geval  is in het jaar 2000 (4,0%). 

5.1.3 VERSCHIL TUSSEN MANNEN EN VROUWEN 

Bij een aantal van de nader bekeken stoffen wordt een significant verschil in geslacht 

aangetoond. Dit is het geval voor nikkel sulfaat en cobalt chloride. 

 

Voor nikkel sulfaat wordt een zeer sterk significant verschil gezien in beide testjaren, waarbij 

blijkt dat een nikkel sensitisatie beduidend frequenter voorkomt bij het vrouwelijke geslacht. 

Een significant verschil in geslachtsverdeling wordt eveneens gezien voor cobalt chloride, zij 

het enkel in het jaar 2000. Hierbij wordt gezien dat een cobalt sensitisatie frequenter 

voorkomt bij vrouwen dan bij mannen. 

 

Voor verscheidene overige stoffen worden eveneens verschillende geslachtsverdelingen 

teruggevonden, maar deze blijken niet significant (cf. supra). 

5.1.4 RELATIE TOT BEROEPEN 

In dit onderzoek is oorspronkelijk gepland om de relatie tussen de sensitisatie voor bepaalde 

stoffen en de beroepsgegevens van patiënten te onderzoeken. Dit blijkt achteraf niet mogelijk 

door enerzijds een grote hoeveelheid aan ontbrekende informatie omtrent de 

beroepsactiviteiten van de patiënten (33.3% in jaar 2000 en 15.6% in jaar 2012).  

 

Anderzijds beschikt deze studie over een te beperkte patiëntenpopulatie in beide testjaren 

(346 patiënten in jaar 2000 en 237 patiënten in jaar 2012) om een representatief resultaat te 

bekomen voor de vele beroepscategorieën. Het beperken van dit aantal categorieën is geen 

goede optie vermits deze verschillende categorieën nodig blijven om een onderscheid te 

maken tussen verschillende beroepen en hun specifieke eigenschappen omtrent blootstelling 

aan bepaalde stoffen. 
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5.1.5 ATOPIE 

Vermits bij een groot deel van de patiënten de atopische status niet gekend is, wordt dit niet 

verder onderzocht. Er kan wel worden opgemerkt dat minstens één derde van de patiënten met 

minstens één positief afleesresultaat voor een stof uit de Belgische standaardreeks een 

atopische constitutie heeft. 

5.2 MEEST PREVALENTE ALLERGENEN NADER BEKEKEN 

In onderstaand gedeelte worden enkele van de meest prevalente allergenen uit het jaar 2012 

nader bekeken. 

5.2.1 NIKKEL SULFAAT 

Nikkel is een legeringsbestanddeel in vele metalen, waaronder ook edelmetalen. Sensitisatie 

wordt veroorzaakt door nikkelionvorming, wat voornamelijk gebeurt in reactie met zweet bij 

contact met de huid. Grotere hoeveelheden nikkel worden voornamelijk teruggevonden in 

metalen sierraden, horloges en imitatiejuwelen, textielsluitingen zoals knopen, ritsen en 

haakjes, brilmonturen, 1€ en 2€ muntstukken, gereedschap en vele andere [18]. 

 

Uit de resultaten van de European Surveillance System on Contact Allergies (ESSCA) blijkt 

dat nikkel het meest voorkomende allergeen is uit de Europese standaardreeks [6-8]. Hoewel 

er grote internationale verschillen worden gezien, ligt de prevalentie voor nikkel 

contactallergie in het algemeen hoger bij vrouwen dan bij mannen [5, 13], dit wordt ook 

gezien in deze studie. Deze hogere prevalentie zou kunnen verklaard worden door de hogere 

prevalentie aan gepiercete oren bij vrouwen in vergelijking met mannen, vermits 

verschillende studies gepiercete oren als een significante risicofactor voor nikkelallergie 

beschouwen [5]. 

 

Er wordt een significante stijging in prevalentie gezien tussen het jaar 2000 (17.4%) en het 

jaar 2012 (30.4%), terwijl er in principe een daling in prevalentie wordt verwacht sinds de 

aanpassing van de Europese richtlijn inzake het gebruik van nikkel in piercingstaafjes in het 

jaar 2004 [19]. Deze richtlijn zorgt ervoor dat metalen voorwerpen die in langdurig contact 

staan met de huid (zoals oorbellen, uurwerken, piercings) slechts een zeer minieme 

hoeveelheid aan nikkel vrijgeven.  
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Deze waargenomen discrepantie kan te wijten zijn aan een interobserver variabiliteit waarbij 

testresultaten vóór het jaar 2009 zijn afgelezen door een andere arts. Een steekproef uit de 

testresultaten van het jaar 2008 wijst op een nikkelprevalentie van 22.5%, welke beduidend 

lager ligt dan de huidige 30.4%. Mogelijks zijn irritatieve reacties (IRR) vaker afgelezen als 

sterk positieve (+++) reacties, waardoor deze prevalentiestijging deels kan worden verklaard. 

 

Men ziet geen specifieke relatie met bepaalde beroepen, waaruit blijkt dat nikkel geen typisch 

beroepsallergeen is [18]. Wel is er een frequente associatie met een overgevoeligheid voor 

chromaat of cobalt. Er wordt gezien dat zowel nikkel- en chromaatallergie, nikkel- en 

cobaltallergie als nikkel-, chromaat- en cobaltallergie samen frequent voorkomen [13, 18, 20, 

21]. In deze studie worden deze gelijktijdige sensitisaties eveneens gezien, waarbij een co-

sensitisatie met cobalt het meest frequent voorkomt in beide jaren (23.3% in het jaar 2000 en 

23.6% in het jaar 2012). 

5.2.2 PERUBALSEM 

Myroxylon pereirae hars (MP; Perubalsem) is een natuurlijke hars die lange tijd gebruikt is in 

de lokale behandeling van wonden, brandwonden en aambeien en ook in bepaalde 

keelpastilles zit. Als voornaamste componenten ziet men benzoëzuur, kaneelzuur, vanille en 

afgeleiden. De extracten en afgeleiden van deze Myroxylon pereirae hars worden zeer vaak 

gebruikt als parfumgrondstoffen en in cosmetische producten, ook al is het gebruik van 

Myroxylon Pereirae hars zelf in cosmetica bij wet verboden [9, 18]. 

 

Sommige voedingsproducten bevatten tevens een aantal bestanddelen die sterk lijken op of 

identiek zijn aan bestanddelen aanwezig in Perubalsem. Voedingswaren die op deze manier 

een reactie kunnen uitlokken zijn onder andere: producten die citrusvruchten bevatten of de 

schil ervan (confituur), tomatensaus, theesoorten, softdrinks, tabak en kruiden zoals kaneel, 

nootmuskaat, kruidnagel, vanille en curry. Eugenol als bestanddeel van Perubalsem wordt 

vaak door tandartsen gebruikt voor wortelkanaaltherapie [9, 18]. 

 

In het jaar 2012 wordt een sterk significante relatie gezien tussen leeftijd en Perubalsem 

sensitisatie, waarbij men een toenemende waarschijnlijkheid ziet in Perubalsem sensitisatie 

met toenemende leeftijd. Dit geldt zowel voor mannen als vrouwen, waarbij vrouwen een 

hogere prevalentie aan sensitisatie hebben dan mannen, maar waarbij geen significant verschil 

wordt waargenomen tussen beide geslachten. 
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In de literatuur neemt men een stijgende prevalentie waar bij de mannelijke populatie, wat te 

wijten zou kunnen zijn aan een toenemend gebruik van verschillende soorten cosmetische 

producten door mannen [22]. In tegenstelling tot deze literatuur wordt in deze studie geen 

gelijkaardige trend waargenomen. Voor beide testjaren wordt een gelijkaardige verdeling in 

geslacht gezien voor Perubalsem sensitisatie (33.3% mannen in het jaar 2000 en 31.3% 

mannen in het jaar 2012). 

 

Ook ziet men in de literatuur in de voorbije jaren een stijging in prevalentie van MP allergie. 

Dit zou deels te verklaren zijn door de stijging in contactallergie door fragrances met daarbij 

een kruisreactie op een van de bestanddelen [22]. In dit onderzoek wordt  echter geen 

opvallende evolutie in prevalentie tussen de deze uit het jaar 2000 (11.2%) en het jaar 2012 

(13.5%) gezien. Er is weliswaar een lichte stijging, maar deze wordt niet als significant 

beschouwd. 

 

Door het gebruik van afgeleiden en extracten van Myroxylon pereirae hars als 

parfumgrondstoffen wordt Perubalsem vaak als indicator voor parfumallergie beschouwd 

[22]. Dit wordt ook teruggezien in dit onderzoek waarbij respectievelijk 8.1% en 6.9% van de 

populatie uit het jaar 2000 en het jaar 2012 positief reageren op de combinatie Perubalsem en 

fragrance mix 1 samen. Er wordt een gelijktijdige fragrance mix 1 sensitisatie opgemerkt bij 

respectievelijk 66.7% en 50.0% van de subgroep aan patiënten met een positief afleesresultaat 

voor Perubalsem uit het jaar 2000 en het jaar 2012. 

5.2.3 FRAGRANCE MIX 1 

Fragrance mix 1 is de eerste screeningsmix voor parfumgrondstoffen in de standaardreeks. 

Het is een parfummix bestaande uit een mengsel van acht parfumgrondstoffen die in veel 

parfums voorkomen: eugenol, isoeugenol, geraniol, hydroxycitronellal, alfa-

amylkaneelaldehyde (amyl cinnamal), kaneelaldehyde (cinnamal), kaneelalcohol (cinnamyl 

alcohol) en eikmos (Evernia prunastri) met sorbitansesquioleaat als emulgator [18, 23]. 

 

Belangrijk om weten is dat de testsubstanties van fragrance mix 1 sorbitan sesquioleaat (SSO) 

als emulgator bevatten, waardoor vals-positieve resultaten mogelijk zijn door sensitisatie voor 

SSO. Daarom wordt het aangeraden om tegelijkertijd ook SSO te testen samen met de 

fragrance mix uit de standaardreeks [23]. Door de plakproeven uit te voeren met de Belgische 
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standaardreeks, waarin zowel fragrance mix 1, fragrance mix 2 als sorbitan sesquioleaat 

worden getest, wordt dit systematisch gedaan. 

 

Bestanddelen die gebruikt worden als fragrance zijn zeer heterogeen. Ze kunnen chemisch 

variëren van eenvoudige moleculen tot complexe natuurlijke mengelingen met een 

gevarieerde samenstelling. De blootstelling aan deze fragrances is zeer breed, waardoor het 

voor diagnostische doeleinden nodig is om de verschillende bestanddelen van een bepaalde 

screeningssubstantie te combineren [23]. 

 

Fragrances kan men onder andere terugvinden in: cosmetica en verzorgingsproducten zoals 

shampoos, make-up, deodorant en zonneproducten, geneesmiddelen zoals zalven, 

toiletartikelen zoals vochtige doekjes en voedingsmiddelen zoals limonade, sausen, 

snoepgoed en kauwgom [18]. 

 

Het wordt ook aangeraden dat de patiënt zelf het materiaal waarop hij of zij allergisch 

reageert meebrengt om zo een gerichtere diagnose te kunnen stellen. Wanneer men daarna de 

bestanddelen uit een bepaalde stof apart kan testen op de patiënt en deze een positief 

afleesresultaat geven, kan dit tot belangrijke nieuwe inzichten leiden zowel voor de 

dermatoloog als de patiënt [23]. 

 

In dit onderzoek wordt een significant verschil in leeftijd voor fragrance mix 1 sensitisatie 

gezien in het jaar 2000. Hierbij is duidelijk te zien dat bij toenemende leeftijd een hogere 

probabiliteit bestaat voor fragrance mix 1 sensitisatie. Deze toenemende probabiliteit bij 

stijgende leeftijd wordt niet waargenomen in het jaar 2012. Eveneens wordt geen significant 

verschil voor fragrance mix 1 sensitisatie waargenomen op basis van geslacht. 

 

Een fragrance overgevoeligheid wordt vaak in combinatie gezien met een overgevoeligheid 

voor Perubalsem. Dit blijkt ook uit bovenstaande resultaten waar wordt gezien dat in het jaar 

2000 en het jaar 2012 respectievelijk 8.1% en 6.9% van de populatie positieve afleesresultaten 

vertoont voor beide stoffen.  

In de subgroep aan patiënten met een positief afleesresultaat voor fragrance mix 1 wordt in 

het jaar 2000 en in het jaar 2012 respectievelijk 56.0% en 53.3% van de patiënten gezien met 

een gelijktijdige sensitisatie voor Perubalsem. 
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5.2.4 COBALT CHLORIDE 

Cobalt chloride is een bestanddeel van vele metalen, waaronder ook edele metalen. Cobalt 

wordt vooral teruggevonden in juwelen, horloges, textielsluitingen, brilmonturen, 

gereedschap en vele andere. Allergie wordt vaak geassocieerd met beroepen in de textiel- en 

ledersector en de poets- en schoonmaaksector [13].  

 

Wanneer de prevalenties aan cobaltallergie tussen jaar 2000 (7.2%) en 2012 (8.8%) met 

elkaar worden vergeleken, wordt er geen opvallende evolutie over deze tijdsperiode gezien. 

Sensitisatie komt frequent voor, zowel bij mannen als bij vrouwen. In deze studie wordt 

echter een opvallend overwicht aan vrouwen gezien in deze subgroep van patiënten met een 

positief afleesresultaat voor cobalt (84.0% (n = 24)  in het jaar 2000 en 100% (n = 19)  in het 

jaar 2012).  

 

Volgens de literatuur zou men de prevalentie van cobaltallergie bij toenemende leeftijd bij 

mannen zien stijgen en bij vrouwen zien dalen [13]. Vermits in dit onderzoek een significant 

verschil in geslachten voor cobaltchloride wordt gezien en tevens bijna geen mannen met 

cobaltallergie worden gevonden is het niet mogelijk om deze stelling omtrent de mannelijke 

populatie aan de praktijk te toetsen.  

 

Wanneer de waarschijnlijkheid voor cobaltallergie in functie van leeftijd en geslacht wordt 

bekeken, wordt in beide testjaren een afname van probabiliteit bij stijgende leeftijd gezien. 

Deze afname wordt gezien in beide geslachten, maar is het meest uitgesproken bij vrouwen. 

Het besluit uit deze literatuurstudie [13] kan deels worden bevestigd voor de vrouwelijke 

populatie uit het jaar 2000 waarin een duidelijke afname in cobaltallergie wordt gezien bij 

toenemende leeftijd, maar kan niet worden bevestigd voor de mannelijke populatie. 

 

Volgens literatuurgegevens komt cobaltallergie zelden alleenstaand voor, maar wordt deze 

vaak in combinatie gezien met een allergie aan andere metalen zoals nikkel en chromaat [13, 

18, 20, 21]. Dit wordt bevestigd door de resultaten uit dit onderzoek, waarbij een zeer 

frequente co-sensitisatie voor nikkel sulfaat wordt gezien bij de subgroep van patiënten met 

cobaltallergie (56.0% in het jaar 2000 en 89.5% in het jaar 2012). Bij deze subgroep van 

patiënten met cobaltallergie wordt eveneens een frequente co-sensitisatie gezien voor 

chromaat (36.0% en 42.1%) en ook voor de combinatie nikkel en chromaat (12.0% en 

36.8%). 
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5.2.5 AMERCHOL® L101 

Amerchol® L101 is een derivaat van wolvetalcoholen welke in sommige gevallen beter een 

lanoline-allergie aan het licht kan stellen dan de wolvetalcoholen zelf. Amerchol® L101 

wordt gebruikt in verscheidene farmaceutische topica (zalven), cosmetica (lippenstift, crèmes, 

shampoos, lotions), pleisters en zelfklevende verbanden, drukinkt, isolatie van bedrading, 

technische vloeistoffen (koelvloeistoffen voor metalen) en andere [18]. 

 

Bij het vergelijken van de prevalenties van contactallergie voor Amerchol® L101 wordt een 

sterk significant verschil gezien tussen de prevalentie in het jaar 2000 (3.2%) en deze in het 

jaar 2012 (8.8%). Deze stijging is vermoedelijk te wijten aan een toenemend gebruik van 

stoffen waarin wolvetalcoholen, lanoline en Amerchol® L101 zitten vervat. 

 

Verder wordt een significant verschil gezien op basis van leeftijd voor Amerchol® L101 

sensitisatie. Het risico op een Amerchol® L101 sensitisatie stijgt bij toenemende leeftijd. 

Deze relatie wordt enkel gezien voor de populatie uit het jaar 2012. Op basis van geslacht 

wordt geen duidelijk verband opgemerkt. 

 

Een van de voornaamste oorzaken van contactallergie voor Amerchol® L101 en 

wolvetderivaten is het topisch gebruik van geneesmiddelen in de behandeling van wonden 

(beenulcera) of stasedermatitis [18]. 

5.2.6 KALIUM DICHROMAAT 

Kalium dichromaat is een zeswaardig chroomzout dat voornamelijk wordt gebruikt in 

looimiddelen voor leder (riemen, schoenen, horlogebandjes),  cement, de verfindustrie, de 

bouwindustrie (reparatie- en vulmaterialen), de autoindustrie (verf, corrosiepreventie) en vele 

andere [18]. 

 

Voor chromaatallergie worden in dit onderzoek geen significante resultaten bekomen. Er 

wordt een lichte stijging in prevalentie gezien tussen het jaar 2000 (5.5%) en jaar 2012 

(7.2%), maar deze is niet significant. Wanneer de interactie tussen leeftijd en geslacht wordt 

bekeken bij chromaatallergie worden eveneens geen significante resultaten bekomen. Ook 

wanneer beide variabelen afzonderlijk worden bekeken wordt geen significant resultaat 

gezien. 
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Bij het onderzoeken van de probabiliteit op chromaatallergie wordt een dalende trend in 

geschatte waarschijnlijkheid gezien bij toenemende leeftijd, waarbij vrouwen een grotere 

waarschijnlijkheid op chormaatallergie hebben dan mannen. 

 

Chromaatallergie wordt frequent gezien in combinatie met allergiën aan andere metalen zoals 

nikkel en cobalt [13, 18, 20, 21]. In deze studie wordt chromaatallergie frequent gezien in 

combinatie met een nikkelallergie (21.1% in het jaar 2000 en 52.9% in het jaar 2012) of een 

cobaltallergie ( 47.4% in het jaar 2000 en 47.1% in het jaar 2012). Ook de combinatie van een 

chromaatallergie, nikkelallergie en cobaltallergie wordt frequent waargenomen (15.8% in het 

jaar 2000 en 41.2% in het jaar 2012). 

5.2.7 CL + ME-ISOTHIASOLINONE 

Wereldwijd worden bewaarmiddelen gebruikt om bederf door micro-organismen tegen te 

gaan. Tevens zijn verschillende van deze bewaarmiddelen frequent voorkomende allergenen. 

De combinatie Cl+Me-isothiazolinone en Me-isothiazolinone wordt in een 3:1 ratio sinds de 

jaren 80 frequent als bewaarmiddel gebruikt, eerst in industriële producten zoals verf, lak, 

vernis, lijm en toners, daarna ook in huishoudproducten en cosmetica zoals 

haarverzorgingsproducten [14]. 

 

De meest recente versie van de Belgische standaardreeks (zie bijlage 5), welke sinds 26 maart 

2012 in gebruik is genomen in het UZ Gent bevat nu ook Methyl-isothiazolinone. Op deze 

manier worden op heden patiënten welke plakproeven ondergaan met de Belgische 

standaardreeks getest op zowel Cl+Me-isothiazolinone als Me-isothiazolinone. Prevalenties 

aan Me-isothiazolinone worden niet onderzocht in deze studie. 

 

Wanneer de prevalenties voor Cl+Me-isothiazolinone tussen beide jaren worden vergeleken, 

wordt een zeer sterk significant verschil gezien tussen beide jaren. Er vindt een opmerkelijke 

stijging in prevalentie plaats tussen het jaar 2000 (1.3%) en het jaar 2012 (7.5%).  

 

Ook in de literatuur wordt in de laatste decennia een beduidende stijging in contactallergie 

voor bewaarmiddelen opgemerkt. Dit zou deels te verklaren zijn door het op de markt komen 

van verscheidene nieuwe soorten bewaarmiddelen en producten [14]. 
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5.3 ALLERGENEN TER DISCUSSIE IN DE STANDAARDREEKS? 

5.3.1 MINST PREVALENT 

Een voorwaarde om stoffen in de standaardreeks op te nemen is een sensibilisatie van 

minstens 1%. Opvallend worden zowel in het jaar 2000 als in het jaar 2012 verscheidene 

stoffen gezien met een prevalentie onder deze grens van 1%. Een overzicht van deze stoffen 

wordt gegeven in tabel 5 en 6. 

In het jaar 2000 worden negen 

stoffen uit de Belgische 

standaardreeks gezien met een 

prevalentie onder de grens van 1%  

(zie tabel 5). In het jaar 2012 

worden  zes stoffen gezien met een 

prevalentie <1% (zie tabel 6). 

 

Opvallend worden de stoffen  

clioquinol en tolueensulfonamide 

formaldehyde hars in beide reeksen 

met een prevalentie van 0.0% gezien. 

Vermits deze twee stoffen op beide 

testreeksen 0.0% prevalent zijn kan 

overwogen worden om deze in de 

toekomst uit de Belgische 

standaardreeks te laten verdwijnen. 

 

Voor de overige stoffen is het belangrijk om deze lage prevalenties te blijven opvolgen en 

opmerkzaam te blijven voor stijgende of dalende trends. 

  

Stof Prevalentie 

Clioquinol 0.0% 

Tolueensulfonamide formaldehyde hars 0.0% 

Primine  0.0% 

Sesquiterpeen lactone mix  0.3% 

Mercaptobenzothiazole (MBT) 0.6% 

Quaternium 15 0.6% 

Tixocortol pivalate 0.6% 

Mercapto mix  0.9% 

Budesonide 0.9% 

Stof Prevalentie 

Clioquinol 0.0% 

Tolueensulfonamide formaldehyde hars 0.0% 

Quaternium 15 0.4% 

Hydromethylpentyl-

cyclohexeencarboxaldehyde (Lyral) 

0.8% 

Epoxy hars 0.8% 

Primine 0.9% 

Tabel 6. Stoffen uit de Belgische standaardreeks met een 

prevalentie lager dan 1% in het jaar 2012. 

Tabel 5. Stoffen uit de Belgische 
standaardreeks met een prevalentie lager 
dan 1% in het jaar 2000. 
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5.3.2 WAAROM TOCH HOUDEN? 

Hoewel verschillende stoffen niet voldoen aan de grens van minstens 1% prevalentie in de 

populatie kan het toch belangrijk zijn deze stoffen niet zomaar uit de standaardreeks te halen. 

Voor een stof als budesonide ziet men een lage prevalentie (0.9%) in het jaar 2000, maar een 

overgevoeligheid voor deze stof kan grote implicaties hebben wanneer deze niet gekend is. 

Bovendien wordt deze stof in de medische wereld zeer frequent gebruikt, zoals bijvoorbeeld 

in de onderhoudstherapie van astma.  

 

Zoals te zien is kan zich op termijn steeds een stijging voordoen in een minder prevalente stof. 

In het jaar 2012 wordt een toename in de prevalentie van budesonide sensitisatie (1.7%) 

gezien, waardoor deze stof zich nu niet meer onder de grens van 1% bevindt en eerdere 

exclusie uit de Belgische standaardreeks onterecht zou zijn. Bovendien moet vermeld worden 

dat plakproeven met corticosteroïden best worden afgelezen na zeven dagen, waardoor het 

huidige aflezen na 48 en 96 uur enkele vals-negatieve resultaten kan opleveren [8]. 

 

Zo wordt ook gezien dat primine  sensitisatie in het jaar 2000 (0.0%) volledig afwezig is maar 

deze in het jaar 2012 (0.9%) een lichte toename vertoont. In de literatuur worden ook 

verscheidene voorstellen gezien om primine uit de standaardreeks te halen omwille van zijn 

lage prevalentie [16]. 

 

Evoluties zijn steeds mogelijk en prevalenties moeten dan ook in het verloop van een 

bepaalde tijdsperiode beschouwd worden en niet als een statisch begrip gedurende één jaar. 

Op deze manier blijft het nuttig om een stof uit de standaardreeks die minder frequent 

voorkomt toch bij elke patiënt die plakproeven ondergaat te blijven testen.  

 

Pas indien stoffen op voldoende lange termijn volledig uit de populatie zijn verdwenen of een 

extreem lage prevalentie blijven behouden, kan overwogen worden deze uit de standaardreeks 

te laten vallen. In andere gevallen is het belangrijk om steeds waakzaam blijven voor 

veranderingen. 
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5.4 ERVARING MET PAPIEREN EN ELEKTRONISCHE DOSSIERS 

5.4.1 PAPIEREN DOSSIERS 

Patiënten getest tussen 1 januari 2000 en 31 december 2000 beschikken over een papieren 

medisch dossier. Het merendeel van deze dossiers wordt in de kelder van het Universitair 

Ziekenhuis te Gent geklasseerd en bewaard. Een minderheid van deze dossiers werd reeds 

ingescand en aan het huidige elektronische patiëntendossier toegevoegd. 
 

5.4.1.1 VOOR- EN NADELEN 

Het terugvinden van deze dossiers wordt soms bemoeilijkt door het niet juist terugplaatsen na 

een vorig gebruik. Bij patiënten met een beknopt dermatologisch medisch dossier is de 

dermatologische anamnese en geschiedenis duidelijk terug te vinden maar andere globale 

medische informatie ontbreekt.  

 

Problemen stellen zich wanneer fiches uit het dossier ontbreken of wanneer er een groot 

aantal fiches zijn zonder aanduiding van volgorde. Verscheidene fiches zitten soms door 

elkaar waardoor men eerst moet puzzelen alvorens men het dossier in chronologische 

volgorde kan bekijken. De kwaliteit van het dossier hangt af van de netheid en duidelijkheid 

van de arts, een slordig handschrift of vlekken zorgen voor onleesbare informatie. 

 

Het inscannen van deze dossiers en ze toevoegen aan het elektronisch patiëntendossier is een 

mogelijkheid tot het verkleinen van de grote stapel geklasseerde en bewaarde oude dossiers. 

Inscannen van korte en beknopte dossiers heeft als resultaat een beperkt aantal scans met een 

duidelijke weergave van het medisch dossier.  

Bij een grote hoeveelheid scans kan zich het probleem stellen dat het scannen niet in de juiste 

volgorde gebeuren, waardoor informatie mogelijk niet duidelijk wordt weergegeven. Ook bij 

een onleesbaar of onduidelijk handschrift zijn de scans niet altijd goed te interpreteren. De 

kwaliteit van de scans hangt dus grotendeels af van de toestand van het papieren dossier vóór 

het inscannen, de arts(en) die erin hebben gewerkt en de wijze waarop het dossier wordt 

ingescand. 

 

De vraag stelt zich natuurlijk of het wel zo frequent voorkomt dat men een ondertussen 

dertien jaar oud dossier opnieuw moet bekijken, waardoor deze nadelen verwaarloosbaar 
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kunnen worden ten opzichte van de voordelen in stockage en toegang die het scannen 

oplevert. 

5.4.2 ELEKTRONISCHE DOSSIERS 

Tegenwoordig wordt alom gebruik gemaakt van het elektronisch patiëntendossier (EPD), 

waarbij men een overzicht heeft van alle voorgaande consultaties en historiek van de patiënt. 

Tevens kan men ook de medische geschiedenis buiten het vakgebied waarin de consultatie 

zich voordoet bekijken om een vollediger beeld van de patiënt te krijgen.  
 

5.4.2.1 VOOR- EN NADELEN 

Een groot voordeel van het EPD is dat men vanop eender welke computer met EPD-software 

het EPD kan raadplegen indien men hiervoor een authorisatie bezit. Zo is het mogelijk dat 

verschillende artsen het dossier van één specifieke patiënt gelijktijdig kunnen raadplegen 

zonder limieten in tijd en ruimte. 

 

Vermits het EPD digitaal wordt weergegeven en bewerkt, ondervindt men geen nadelen van 

onduidelijke handschriften van anderen, slijtage aan papieren of (gedeeltelijk) verlies van 

documenten. Ook behoudt men steeds een chronologisch overzicht in de patiëntencontacten. 

 

Een nadeel van dit elektronische dossier is dat aparte documenten, die bij een papieren dossier 

direct te zien zijn doordat ze tussen het dossier zelf zitten, niet direct te zien zijn in het EPD 

maar specifiek bij de ingescande documente moeten worden opgezocht. 

 

De weergave en volledigheid van anamnese en patiëntgegevens hangt nog steeds grotendeels 

af van de arts die het dossier invult. Hiertussen bestaat enige variatie. 

5.5 NIEUWE BELGISCHE STANDAARDREEKS 

Sinds 26 maart 2012 wordt voor de plaktesten op de afdeling dermatologie in het UZ Gent 

gebruik gemaakt van een nieuwe Belgische standaardreeks. Deze bestaat uit alle 32 stoffen uit 

de voorheen gebruikte standaardreeks aangevuld met drie nieuwe stoffen: 

methylisothiazolinone, hydroperoxiden van linalool en hydroperoxiden van limoneen. 
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6 CONCLUSIE 

Het doel van dit onderzoek is de prevalenties van contactallergie voor stoffen uit de Belgische 

standaardreeks te vergelijken tussen het jaar 2000 en het jaar 2012. Hierbij worden enkele 

duidelijke verschillen gezien tussen beide jaren. De opvallendste verschillen in prevalentie 

worden gezien voor nikkel sulfaat, Cl+Me-isothiazolinone en Amerchol® L101, waarbij 

telkens sprake is van een opvallende stijging in sensitisatie.  

 

Het meest prevalente allergeen voor contactallergie in de populatie is nog steeds nikkel 

sulfaat. Hoewel er een daling in prevalentie wordt verwacht, wordt toch een verdubbeling 

waargenomen. Het is daarom belangrijk dat ook in de toekomst wordt onderzocht hoe de 

prevalentie van nikkelallergie evolueert, samen met de prevalenties van de andere stoffen uit 

de Belgische standaardreeks. 

 

Er is gepoogd om enkele vergelijkingen te maken met literatuur waarbij gelijkaardig 

onderzoek is verricht. Hierbij worden enkele gelijklopende trends gezien, maar kunnen deze 

niet altijd worden bevestigd. Zo kunnen er geen conclusies worden getrokken voor de relatie 

tussen stoffen uit de Belgische standaardreeks en de verschillende beroepscategorieën vermits 

de huidige studiepopulatie te gering is.  

 

Er kan dus geconcludeerd worden dat er uit dit onderzoek enkele interessante resultaten naar 

voor komen, maar er nog steeds nood is aan verder onderzoek. Hierbij is het belangrijk dat er 

zo weinig mogelijk informatie over de patiënt gemist wordt en er naar een zo groot mogelijke 

onderzoekspopulatie gestreefd wordt. 
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