
UvA-DARE is a service provided by the library of the University of Amsterdam (https://dare.uva.nl)

UvA-DARE (Digital Academic Repository)

Individual susceptibility to chronic irritant contact dermatitis

de Jongh, C.M.

Publication date
2008

Link to publication

Citation for published version (APA):
de Jongh, C. M. (2008). Individual susceptibility to chronic irritant contact dermatitis. [Thesis,
fully internal, Universiteit van Amsterdam].

General rights
It is not permitted to download or to forward/distribute the text or part of it without the consent of the author(s)
and/or copyright holder(s), other than for strictly personal, individual use, unless the work is under an open
content license (like Creative Commons).

Disclaimer/Complaints regulations
If you believe that digital publication of certain material infringes any of your rights or (privacy) interests, please
let the Library know, stating your reasons. In case of a legitimate complaint, the Library will make the material
inaccessible and/or remove it from the website. Please Ask the Library: https://uba.uva.nl/en/contact, or a letter
to: Library of the University of Amsterdam, Secretariat, Singel 425, 1012 WP Amsterdam, The Netherlands. You
will be contacted as soon as possible.

Download date:26 May 2023

https://dare.uva.nl/personal/pure/en/publications/individual-susceptibility-to-chronic-irritant-contact-dermatitis(09e94af4-648e-495a-b379-22715839a26f).html


 

 

 

 

 

Samenvatting 





Samenvatting 

 191 

 

 

Individuele gevoeligheid voor chronische irritatieve contact dermatitis 

 

 

Samenvatting 

 

Beroepsgerelateerde chronische irritatieve contact dermatitis (CICD) is een veel voorkomende 

huidaandoening, die veroorzaakt wordt door herhaaldelijk contact van de huid met irriterende 

stoffen. Het is een vorm van eczeem die zich in de meeste gevallen op de handen en onderar-

men bevindt en veelal gepaard gaat met roodheid, schilfering en droogheid van de huid, 

kloofjes en pijn. Werknemers hebben een hoog risico op het krijgen van CICD in beroepen 

waarin veelvuldig huidcontact is met water (‘nat werk’) of met irriterende stoffen, zoals bij 

kappers, verpleegkundigen en metaalbewerkers. De prognose van CICD is vaak slecht en kan 

leiden tot verminderde kwaliteit van leven en verlies aan werkvermogen.   

CICD is een multifactoriële aandoening waarbij zowel genetische als omgevingsfactoren 

een rol spelen. Over het ontstaansmechanisme van CICD is weinig bekend, evenals over de 

factoren die de individuele gevoeligheid voor deze ziekte bepalen. Een van de weinige beken-

de factoren die het risico op CICD verhoogt is het hebben (gehad) van atopische dermatitis. 

Kennis over factoren die individuele gevoeligheid bepalen is van belang voor de bedrijfsge-

neeskunde bij het ontwikkelen van een voorspellende test welke gebruikt kan worden als 

hulpmiddel bij beroepskeuze advies voor leerlingen en werknemers in beroepen met een hoog 

risico op CICD. Tevens zou een dergelijke test gebruikt kunnen worden voor diagnostische 

doeleinden en voor therapieadvies.   

In dit proefschrift wordt een aantal studies beschreven met het doel om meer inzicht te 

krijgen in factoren die gevoeligheid voor het krijgen van CICD bepalen. Deze onderzoeken 

richtten zich op een drietal gebieden: de doorlaatbaarheid van de huid (Hoofdstuk 2), verande-

ringen van cytokinen in de huid als gevolg van irritatie (Hoofdstuk 3) en de rol van genetische 

polymorfismen (Hoofdstuk 4). 
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Hoofdstuk 2 betreft de betekenis van de doorlaatbaarheid van de huid voor de individuele 

gevoeligheid.  

In Hoofdstuk 2.1 wordt de relatie onderzocht tussen enerzijds de penetratiesnelheid van de 

irriterende stof natriumlaurylsulfaat (SLS) in het stratum corneum (SC) en anderzijds de ver-

slechtering van de barrièrefunctie voor water en de ontstekingsreactie van de huid. De pene-

tratiesnelheid van SLS werd onderzocht met behulp van een tapestrip techniek. Bij 20 gezon-

de vrijwilligers werd de huid aan de binnenkant van de onderarm gedurende 4 uur blootge-

steld aan een 1% SLS-oplossing door middel van een blootstellingskamertje met een diameter 

van 18 mm. Na het einde van de blootstelling werd het SC laag voor laag met behulp van 

strookjes plakband geheel verwijderd en werd op elke tape de hoeveelheid SLS en eiwit ge-

meten. De penetratieparameters, d.w.z. de diffusie- en de partitiecoëfficiënt van SLS tussen 

het SC en water, werden bepaald door middel van een aanpak die gebaseerd is op de tweede 

diffusiewet van Fick d.w.z. regressie van de concentratie SLS als functie van de relatieve 

diepte van het SC. De diffusie- en de partitiecoëfficiënt voor SLS bedroegen respectievelijk 

1.4 x 10-8 ± 0.6 x 10-8 cm2 h-1 (gemiddelde ± SD) en 93 ± 22. Dezelfde vrijwilligers werden 

tevens gedurende 24 uur blootgesteld aan 1% SLS, waarna de schade aan de huidbarrière en 

de mate van ontsteking bepaald werd door meting van respectievelijk het transepidermaal 

waterverlies (TEWL) en de roodheid van de huid (erytheem). 24 uur na blootstelling was de 

TEWL gestegen van 9.0 ± 3.0 (basaal) naar 81 ± 42 g m-2 h-1 en het erytheem van 7.8 ± 2.1 

naar 12.2 ± 3.2 eenheden. De mate van barrièreverslechtering bleek afhankelijk te zijn van de 

TEWL basaalwaarde, de dikte van het SC en de diffusie- en partitiecoëfficiënt. De mate van 

ontsteking werd voornamelijk beïnvloed door de dikte van het SC. De penetratiesnelheid van 

SLS en de na blootstelling optredende toename in TEWL en erytheem waren hoger bij de 

atopici dan bij de niet-atopici onder de vrijwilligers. De atopische status werd bepaald met 

behulp van de Erlangen Atopie Vragenlijst. Dit onderzoek bevestigt de veronderstelling dat 

de huid vatbaarder is voor effecten van irriterende stoffen naarmate de doorlaatbaarheid groter 

is.   

 

Hoofdstuk 2.2 beschrijft een studie waarin de penetratie van SLS in het SC van symptoom-

vrije huid van patiënten met atopische dermatitis vergeleken werd met de penetratie in de huid 

van gezonde vrijwilligers. De diffusie van SLS door het SC van de patiënten bedroeg circa 

tweemaal de diffusie door het SC van gezonde controlepersonen, terwijl de partitiecoëfficiënt 

van SLS 30 procent lager was. Een tendens werd gevonden dat de verhoogde diffusiecoëffi-
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ciënt en de verlaagde partitiecoëfficiënt meer uitgesproken waren bij patiënten met actuele 

huidlaesies t.g.v. atopische dermatitis dan bij degenen waarbij de atopische dermatitis tot rust 

gekomen was. De TEWL basaalwaarde van de patiënten was 33% hoger dan van de controle-

personen. Dit betekent een minder effectieve waterbarrière bij de patiënten. Alle bevindingen 

in dit onderzoek wijzen op een (constitutioneel) minder goede barrièrefunctie bij patiënten 

met atopische dermatitis.  

 

 

Hoofdstuk 3 betreft de mogelijke betekenis van cytokinen in de huid voor de individuele ge-

voeligheid.  

In het onderzoek beschreven in Hoofdstuk 3.1 werd de toepasbaarheid onderzocht van de 

tapestrip methode voor het bepalen van het cytokinengehalte in het SC. Op tapes afkomstig 

van verschillende lagen in het SC werd de hoeveelheid cytokinen en eiwit bepaald. Hierbij 

werden drie verschillende soorten tape vergeleken: D-squame® tape, welke veelvuldig ge-

bruikt wordt in dermatologisch onderzoek, Diamond® tape, welke gebruikt is voor een aantal 

studies van onze onderzoeksgroep; en Sentega® tape, welke uitgekozen is vanwege de water-

oplosbare lijm die mogelijk gunstig zou kunnen zijn voor de cytokinenopbrengst vanaf de 

tape. Toegepast op de huid aan de binnenkant van de onderarm bleek dat de drie soorten tape 

gelijke hoeveelheden oplosbaar eiwit en interleukine-1� (IL-1�) opleverden. Diamond® tape 

leverde de grootste hoeveelheid totaal eiwit (oplosbaar en onoplosbaar). De drie soorten tape 

zijn alle geschikt voor tapestrippen van het SC. De hoeveelheid totaal eiwit per strip daalde 

naarmate de diepere lagen in het SC bereikt werden, terwijl de hoeveelheid oplosbaar eiwit en 

het gehalte IL-1� genormaliseerd voor oplosbaar eiwit niet verschillend waren tussen ver-

schillende dieptes in het SC. Het totaal eiwit bestaat voor meer dan 85% uit onoplosbare cor-

neocyten, terwijl het oplosbaar eiwit en de cytokinen voornamelijk afkomstig zijn uit de ex-

tracellulaire matrix. Derhalve werd normalisatie van de hoeveelheid cytokinen op basis van 

oplosbaar eiwit beschouwd als de voorkeursmethode. In normale, niet-blootgestelde huid was 

de cytokinenconcentratie in de bovenste laag van het SC gelijk aan de concentratie in de on-

derliggende lagen van het SC. Voor de bepaling van cytokinenconcentraties in niet-

blootgestelde huid kan volstaan worden met het strippen van enkel de oppervlakkige lagen 

van het SC, waardoor tijd bespaard kan worden.    
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Hoofdstuk 3.2 beschrijft een onderzoek waarin gekeken is naar veranderingen in de cytoki-

nenconcentraties in het SC na irritatie. Bij twintig gezonde vrijwilligers werd op de binnen-

kant van de onderarm een 3-weekse irritatietest (0.1% SLS, 6 uur per dag, 4 dagen per week) 

uitgevoerd. Deze herhaalde blootstelling veroorzaakte de volgende veranderingen in cytoki-

nenconcentraties in het - gehele - SC: IL-1� daalde met 30%, IL-1RA en CXCL8 namen toe 

met respectievelijk een factor 10 en 4. De verhouding tussen IL-1RA en IL-1� steeg met een 

factor 15. In zowel de herhaaldelijk aan SLS blootgestelde huid als de niet-blootgestelde huid 

waren aanzienlijke interindividuele verschillen in cytokinenconcentraties te zien. In de aan 

SLS blootgestelde huid verschilden de cytokinenconcentraties tussen de verschillende lagen 

in het SC. IL-1� was lager in de diepste laag ten opzichte van de middelste en de buitenste 

laag, terwijl IL-1RA afnam in de richting van de buitenkant van het SC. Beide gradiënten 

weerspiegelen een verschuiving in de tijd van inflammatoire (IL-1�) naar anti-inflammatoire 

(IL-1RA) dominantie. CXCL8 was verhoogd in de middelste laag vergeleken met de buiten-

ste laag. Deze resultaten laten zien dat het noodzakelijk is om de cytokinenconcentraties in de 

verschillende lagen of het gehele SC te bepalen wanneer recent geïrriteerde huid onderzocht 

wordt.  

De vrijwilligers werden in dit onderzoek tevens eenmalig 24 uur blootgesteld aan 1% SLS. 

Degenen met hogere basale IL-1RA en CXCL8 concentraties in het SC vertoonden een grote-

re stijging in TEWL en erytheem als gevolg van de blootstelling. Dit suggereert dat de 

basaalwaarden van IL-1RA en CXCL8 indicatoren zijn voor de gevoeligheid voor acute 

huidirritatie. Hogere basaalwaarden van IL-1RA waren ook gerelateerd aan een sterkere toe-

name in erytheem na herhaalde blootstelling aan SLS.  

Om te zien of huidreacties na een eenmalige blootstelling aan SLS een voorspellende 

waarde hebben t.o.v. de reacties na een herhaalde blootstelling werden deze vergeleken. Er 

werd geen relatie gevonden tussen de toename in TEWL na de eenmalige blootstelling en de 

toename na de 3-weekse blootstelling (r = 0.06). Dit bevestigt eerdere bevindingen dat de 

toename in TEWL na een eenmalige blootstelling aan SLS niet gebruikt kan worden als een 

voorspellende parameter voor de toename in TEWL na een langdurige blootstelling. In tegen-

stelling tot de TEWL, werd voor erytheem een verband gevonden tussen de score na de een-

malige en de 3-weekse SLS blootstelling (r = 0.72). Tijdens de 3-weekse SLS blootstelling 

werd een aanzienlijke tussenpersoonvariatie gevonden in zowel de mate van schade aan de 

barrière en van ontsteking van de huid als in de veranderingen in de intensiteit van de reacties 

in de tijd. Bij zes personen werd herstel van de huidbarrière voor water waargenomen (‘har-
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dening’), ondanks dat de huid nog steeds dagelijks blootgesteld werd aan SLS. Wij veronder-

stellen dat ‘hardening’ van de huid een belangrijke factor zou kunnen zijn voor de individuele 

gevoeligheid voor chronische irritatie. Daarnaast is dit fenomeen waarschijnlijk voor een deel 

verantwoordelijk voor het gebrek aan correlatie tussen de TEWL stijging na een eenmalige en 

herhaalde blootstelling aan SLS. Het optreden van herstel van de huidbarrière werd bevestigd 

in een tweede vrijwilligersonderzoek beschreven in Hoofdstuk 3.3.    

 

Hoofdstuk 3.3 beschrijft een onderzoek waarin gekeken is naar de aanwezigheid van in-

flammatoire markers en mediatoren in de epidermis. In dit onderzoek werd gebruik gemaakt 

van een nieuwe sampling techniek. Met deze techniek worden eerst met een laserapparaat vier 

microporiën in het SC gemaakt en vervolgens wordt transdermale vloeistof aangezogen met 

behulp van een draagbaar pompsysteem. Bij negen vrijwilligers werd transdermale vloeistof 

afgenomen van niet-blootgestelde huid, na een eenmalige irritatietest (4 uur, 10% SLS) en na 

een 3-weekse irritatietest (4 dagen/week, 0.1% SLS). Deze sampling techniek leverde vol-

doende transdermale vloeistof op voor de bepaling van 27 cytokinen d.m.v. een multiplex-

assay en de bepaling van IL-1�, eosinophil cationic protein en myeloperoxidase d.m.v. ELISA. 

Eenmalige en herhaalde blootstelling aan SLS induceerde een toename in de hoeveelheid eo-

sinophil cationic protein, die gecorreleerd was met de toename aan myeloperoxidase. Deze 

eiwitten, afkomstig van eosinofiele en neutrofiele leukocyten, worden beschouwd als ontste-

kingsmarkers. In de transdermale vloeistof afkomstig van de drie huidlocaties werden 17 van 

de 28 inflammatoire mediatoren gedetecteerd. Net als in de tapestrip experimenten werd ook 

een grote tussenpersoonvariatie gevonden in de hoeveelheden inflammatoire mediatoren in 

niet-blootgestelde en in aan SLS blootgestelde huid. Ondanks deze variatie kon van een aantal 

mediatoren een duidelijke verhoging t.g.v. de irritatie aangetoond worden: CC chemokine 

ligand (CCL)11, CXCL10 en vascular endothelial growth factor na zowel eenmalige als her-

haalde blootstelling, IL-1� en basic fibroblast growth factor na eenmalige blootstelling en IL-

1RA na herhaalde blootstelling. Na herhaalde blootstelling waren CCL5 en de ratio IL-

1RA/IL-1� beiden verhoogd vergeleken met een eenmalige blootstelling. Dit onderzoek liet 

zien dat eenmalige en herhaalde huidirritatie een differentiële expressie van verscheidene in-

flammatoire mediatoren en markers induceren.   
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Hoofdstuk 4 betreft de mogelijke betekenis van genetische polymorphismen bij de individue-

le gevoeligheid voor CICD.  

Hoofdstuk 4.1 beschrijft een onderzoek waarin gekeken is naar de associatie tussen polymor-

fismen in het IL1 gencluster en de concentratie IL-1� en IL-1RA in het SC. In het IL1 gen-

cluster, dat o.a. de genen bevat die coderen voor IL-1�, IL-1� en IL-1RA, werd in genetische 

studies een sterk gekoppelde overerving (‘linkage disequilibrium’) gevonden tussen verschil-

lende polymorfe loci. Door middel van DNA geïsoleerd uit wangslijmvlies werden 124 pati-

enten met CICD gegenotypeerd voor de IL1A -889 en IL1B -31 single nucleotide polymor-

fismen (SNPs). De concentratie IL-1� en IL-1RA werd bepaald op tapestrips afkomstig van 

symptoomvrije huid op de onderarm. De IL-1� concentratie in het SC was 23% en 47% lager 

bij personen met respectievelijk het variante IL1A -889 C/T en T/T genotype vergeleken met 

het wildtype genotype (C/C). Bij personen met het variante IL1B -31 C/C genotype was de 

IL-1� concentratie 51% lager vergeleken met het C/T en wildtype genotype (T/T). De ratio 

tussen IL-1RA/IL-1� was verdubbeld bij personen met het variante IL1A -889 C/T genotype 

en verdriedubbeld bij het T/T genotype vergeleken met het wildtype genotype (C/C). Dit on-

derzoek liet een duidelijk effect zien van IL1 genotype op de cytokinenexpressie in het SC 

van symptoomvrije huid van CICD patiënten. Deze genotype-gebonden expressie is mogelijk 

verantwoordelijk voor de tussenpersoonverschillen in de inflammatoire respons van de huid.  

 

Hoofdstuk 4.2 beschrijft een patiënt-controle onderzoek waarin gekeken is of polymorfismen 

in cytokinengenen bijdragen aan het vóórkomen van beroepsgebonden CICD. In de Dermato-

logiekliniek van de Universiteit van Osnabrück werden bij 197 patiënten met CICD negen 

SNPs bepaald in genen die coderen voor IL-1�, IL-1�, IL-8, IL-10 en TNF-�. Als controle-

groep fungeerden 217 leerlingen in opleiding voor beroepen met een hoog risico op CICD. 

Hoewel de cijfers enigszins tendeerden in de verwachte richting werden er geen duidelijke 

verschillen in genotype distributie gevonden tussen de patiënten- en de controlegroep als ge-

heel. Mogelijkerwijze is dit een onderschatting van de werkelijke samenhang doordat in de 

gebruikte onderzoeksopzet de personen gemist worden met een - door een SNP veroorzaakte - 

verhoogde gevoeligheid, die hun beginnende dermatitis genezen hebben door hun blootstel-

ling te verminderen. Toch lieten drie resultaten interessante effecten van cytokine SNPs zien. 

(i) Bij patiënten met een relatief lage blootstelling aan nat werk en irritantia kwamen de vari-

ante TNFA -308 genotypen (G/A en A/A) vaker voor in vergelijking tot patiënten met een 

hogere blootstelling of controles. Dit gegeven duidt op een door TNFA -308 geïnduceerde 
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verhoogde gevoeligheid. (ii) Patiënten met een variant TNFA -308 genotype (G/A and A/A) 

hadden vaker flexuraal eczeem in hun voorgeschiedenis (respectievelijk 48% en 57%) verge-

leken met patiënten met het wildtype genotype (30%; G/G). Deze bevinding suggereert een 

causale relatie tussen het TNFA -308A allel en het vóórkomen van flexuraal eczeem, een 

kenmerkend symptoom van atopische dermatitis. (iii) 40% van de leerlingen rapporteerde dat 

zij op het moment van het onderzoek één of meerdere symptomen hadden van dermatitis aan 

de handen. De prevalentie van symptomen van dermatitis was lager in leerlingen met het va-

riante IL1A -889 T/T en C/T genotype (32% en 36% respectievelijk) vergeleken met het wild-

type genotype (54%; C/C). Dit duidt op een beschermend effect van het variante IL1A -889T 

allel voor handeczeem. Het in Hoofdstuk 4.1 beschreven verband tussen het variante IL1A      

-889T allel en een verlaagd IL-1� gehalte in het SC ondersteunt de bevinding van het be-

schermende effect van dit variante allel. De bevindingen in dit patiënt-controle onderzoek 

vormen een aanwijzing dat de genetische polymorfismen TNFA -308 en IL1A -889 de gevoe-

ligheid voor (chronische) dermatitis beïnvloeden.  

 

Hoofdstuk 4.3 beschrijft een onderzoek waarin gekeken is of twee ‘loss-of-function’ poly-

morfismen in het filaggrine (FLG) gen bijdragen aan het vóórkomen van beroepsgebonden 

CICD. Hierbij is gebruik gemaakt van dezelfde onderzoekspopulatie als in Hoofdstuk 4.2. 

Beide polymorfismen, R501X en 2282del4, dragen bij aan een verhoogd risico op atopische 

dermatitis en leiden tot een minder goede huidbarrière. In het onderzoek werd geen duidelijk 

verschil gevonden tussen de patiënten- en controlegroep in de frequentie van dragers van deze 

zogenoemde FLG nul-allelen (9.7% vs. 7.4%; odds ratio = 1.35, 95%-betrouwbaarheids-

interval 0.68 - 2.69). Net als in het cytokinen SNP onderzoek (Hoofdstuk 4.2) is dit mogelij-

kerwijze een onderschatting van de werkelijke samenhang. Het aantal dragers van een FLG 

nul-allel onder CICD patiënten met een atopische huid (11.9%) neigde naar een hogere fre-

quentie dan bij patiënten zonder atopie (3.6%; P = 0.08). In de CICD-patiëntenpopulatie had-

den de dragers van een FLG nul-allel vaker flexuraal eczeem in hun voorgeschiedenis dan 

niet-dragers (60% vs. 32%; P = 0.014); ook bij de controlepersonen werd een dergelijk ver-

schil gevonden (36% vs. 19%; P = 0.13). Deze studie suggereert dat de onderzochte FLG po-

lymorfismen geen sterke risicofactor voor CICD zijn. Het verhoogde risico voor dragers van 

een FLG nul-allel op flexuraal eczeem, een kenmerk van atopische dermatitis, is in overeen-

stemming met bevindingen van andere onderzoekers.  

 



Samenvatting 

198 

 

In Hoofdstuk 5 worden de belangrijkste bevindingen van dit proefschrift besproken, worden 

aanbevelingen voor nader onderzoek gedaan en wordt de relevantie voor de bedrijfsgezond-

heidszorg beschouwd.  

Dit proefschrift liet zien dat de huid vatbaarder is voor effecten van irriterende stoffen 

naarmate de doorlaatbaarheid groter is. Dit benadrukt de noodzaak voor het instandhouden 

van een adequate huidbarrière bij werknemers die blootgesteld worden aan huidirritantia, in 

het bijzonder bij personen met atopische dermatitis in de voorgeschiedenis. Tijdens de 3-

weekse irritatietest werd bij een aantal vrijwilligers herstel van de huidbarrière waargenomen, 

ondanks dat de huid nog steeds blootgesteld werd aan SLS. Verder onderzoek dient zich te 

richten op de mechanismen die betrokken zijn bij het herstel van de huidbarrière bij een lage 

blootstelling en op de tussenpersoonverschillen in deze herstelcapaciteit.  

Door middel van het tapestrippen van het SC en het bemonsteren van transdermale vloei-

stof, werden veranderingen gevonden in de concentraties van een groot aantal inflammatoire 

mediatoren na blootstelling aan SLS. Verder onderzoek is nodig om vast te stellen of de in 

transdermale vloeistof aangetoonde mediatoren een rol spelen bij de individuele gevoeligheid 

voor huidirritatie. Een aantal parameters, te weten de barrièrefunctie voor water, de huidreac-

tie na een eenmalige irritatietest en de basaalwaarden van cytokinen in het SC hadden een 

beperkte waarde als voorspeller van de huidreactie na een 3-weekse irritatietest. Onderzoek 

naar aanvullende voorspellende parameters is noodzakelijk om personen ‘at-risk’ tijdig te 

kunnen herkennen.  

Uit het patiënt-controle onderzoek bleek dat negen SNPs in cytokinengenen en twee ‘loss-

of-function’ polymorfismen in het FLG gen waarschijnlijk geen duidelijke risicofactoren voor 

CICD zijn. Toch lieten de resultaten enkele andere interessante conclusies toe: (i) het variante 

TNFA -308A allel bevordert waarschijnlijk de gevoeligheid voor CICD, (ii) het variante    

TNFA -308A allel en het FLG nul allel zijn beide bevorderend voor flexuraal eczeem en (iii) 

het variante IL1A -889T allel heeft een beschermende invloed op handeczeem. In toekomstig 

epidemiologisch onderzoek gericht op het vinden van voorspellende parameters voor de indi-

viduele gevoeligheid voor CICD heeft een prospectieve cohort design de voorkeur om meer 

inzicht te krijgen in de bijdrage van zowel genetische factoren als huidblootstelling.    

De in dit proefschrift beschreven onderzoeken leveren interessante resultaten die het in-

zicht vergroten met betrekking tot de relatie tussen enerzijds individuele gevoeligheid voor 

CICD en anderzijds de huidbarrière, cytokinen in de huid en genetische polymorfismen. Op 
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dit moment leveren de bevindingen nog geen nieuwe toepassingen voor de bedrijfsgezond-

heidszorg bij het identificeren van gevoelige personen. Verdere onderzoeken zijn nodig waar-

bij gebruik gemaakt kan worden van de bevindingen en aanbevelingen beschreven in dit 

proefschrift.   


