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Stellingen behorend bij het proefschrift

‘SUSCEPTIBILITY TO HAND ECZEMA IN HIGH RISK OCCUPATIONS

Contribution of genetic and environmental factors’
van Maaike Johanna Visser

1. Het hebben van een FLG (filaggrine) mutatie, die leidt tot een verminderde 
huidbarrière, in afwezigheid van een geschiedenis van atopisch eczeem lijkt het risico 
op werkgerelateerd irritatief contacteczeem weinig of niet te verhogen (dit proefschrift).

2. Het hebben van een FLG mutatie in combinatie met atopisch eczeem, nu of in 
het verleden, leidt tot een sterk verhoogd risico op werkgerelateerd irritatief 
contacteczeem (dit proefschrift).

3. Ondanks de promotie van het gebruik van handalcohol in de richtlijn voor handhygiëne 
is het relatief schadelijke effect op de huid van het wassen met water en zeep nog 
onvoldoende bekend bij leerlingverpleegkundigen, en komt handeczeem onder 
leerlingverpleegkundigen nog even vaak voor als 20 jaar geleden (dit proefschrift).

4. Een geschiedenis van atopisch eczeem wordt blijkbaar niet begrepen als een signaal 
van verhoogde gevoeligheid voor handeczeem, aangezien deze jongeren niet in 
lagere aantallen voorkomen in de opleiding voor beroepen met een verhoogd risico 
op handeczeem (dit proefschrift). 

5. Jongeren met atopisch eczeem in combinatie met een FLG mutatie moet worden 
afgeraden om in een risicoberoep te gaan werken (dit proefschrift).

6. Preventie van contacteczeem moet al tijdens de beroepsopleiding beginnen (dit 
proefschrift).

7. In richtlijnen voor genetische gevoeligheidstesten moet meer aandacht besteed 
worden aan risicocommunicatie bij de toelichting op de test vooraf, en aan 
begeleiding van de deelnemers bij de interpretatie van de testresultaten achteraf 
(dit proefschrift).

8. Mobiele apps voor ‘teledermatologie’ zijn door hun gebruiksgemak naar verwachting 
goed inzetbaar als meetinstrument in epidemiologische studies en als eerste 
diagnostisch instrument bij werkenden met huidklachten.

9. De huid is zo zichtbaar, dat ze niet meer wordt gezien (J.D. Bos, ‘Onze Huid’, 2013).

10. Als je heel diep over iets nadenkt dan kom je altijd uit op iets wat niet klopt. Probeer 
maar eens, klopt altijd. (Herman Finkers).

11. Wetenschappelijk onderzoek doen lijkt op het restaureren van een schip: 90% van 
het werk gaat zitten in een goede basis, die voor de leek onzichtbaar blijft achter 
de afwerking. 


