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Huidaandoeningen bij kappers zijn te voorkomen

‘Kappers, doe het drie maal per dag’

H

aren wassen, verven en vervolgens knippen en brushen,
dat doet kapper Steven (foto)
van het gelijknamige haaratelier in Oosterzele altijd met een wegwerppaar nitril handschoenen aan. Steven
heeft namelijk een contactallergie voor
parafenyleendiamine (PPD), een stof die
in haarverven voorkomt. De allergie dook
op aan het begin van zijn loopbaan, toen
hij nog maar 23 jaar was. ‘Ik kreeg last van
onderhuidse ontstekingen aan mijn handen’, vertelt Steven. ‘De dermatoloog stelde een contactallergie voor PPD vast. Als
mijn handen met die stof in aanraking komen, ontsteekt de huid. Mijn vingers zwellen dan en voelen pijnlijk aan.’
Steven besliste in die periode om uit het
beroep te stappen en werkte bijna twintig
jaar niet meer als kapper. ‘Maar het kriebelde te veel om opnieuw te beginnen.
Kapper zijn zit in mijn bloed. Door handschoenen aan te trekken voor bepaalde taken, kan ik wel werken als kapper. Daarnaast verzorg ik mijn handen zorgvuldig,
door ze tot drie keer per dag te hydrateren.’

derde van de kappers krijgt er tijdens zijn
beroepsloopbaan mee te maken. Volgens
professor emeritus An Goossens, apotheker en wetenschappelijk medewerker bij
dienst Dermatologie van UZ Leuven, zijn
er drie huidreacties mogelijk: irritatiedermatitis, allergisch contacteczeem en contacturticaria.
‘Irritatiedermatitis is een ontsteking die
zich uit in roodheid en droge huid, in meer
ernstige gevallen ook als eczeem. Het
wordt veroorzaakt door contact met irriterende stoffen in bijvoorbeeld shampoos
en conditioners. Dikwijls zien we die
huidreactie optreden tijdens de opleiding

of aan het begin van de kappersloopbaan,
omdat stagiaires vaak niks anders doen
dan haren wassen.’
‘Irritatiedermatitis is vaak de voorloper
van allergisch contacteczeem, waarbij je
een allergie ontwikkelt voor bepaalde
stoffen in haarkappersproducten, zoals
parafenyleendiamine. Ook hier treedt eczeem op, maar vaak ernstiger met meer
jeuk, sterke zwelling en blaasjes. Een contacturticaria ten slotte is een huidreactie
die onmiddellijk optreedt na contact met
een stof, bijvoorbeeld persulfaat dat in
haarbleekmiddelen zit. De enige correcte
behandeling is verder huidcontact vermij-

Irriterende stoffen
Steven is lang niet de enige kapper die
kampt met een huidaandoening. Ruim een

den. Irritatiedermatitis voorkomen kan
door ervoor te zorgen dat de huidbarrière
zoveel mogelijk intact blijft, door te hydrateren en door het dragen van handschoenen die regelmatig gewisseld worden. Let wel, handschoenen kunnen ook
irritatie of contactallergie veroorzaken.’

4 500 flesjes handcrème
Beter voorkomen dan genezen, vindt ook
ACV bouw - industrie & energie. En dus
bezoeken regionale ploegen vandaag
meer dan 500 kapsalons in het hele land
om de werknemers te sensibiliseren. ‘In
de kapperssector verlaat één op de vier
werknemers de sector vroegtijdig’, weet
sectoraal verantwoordelijke Theo De
Rijck. ‘Het oplopen van een huidziekte of
allergie is een voorname reden. Maar veel
van die problemen zijn te voorkomen,
door een preventief gezondheids- en veiligheidsbeleid te voeren in de ondernemingen. Vandaar dat wij vandaag de boer
op gaan om kappers te informeren over
de risico’s op huidaandoeningen en hoe
zij zichzelf daartegen kunnen beschermen. Wij delen meer dan 4 500 flesjes hydraterende handcrème uit, met de boodschap: Doe het 3 maal per dag. Ook
belangrijk is om jaarlijks op controle te
gaan bij de dermatoloog. Het Fonds voor
Bestaanszekerheid van de kapperssector
voorziet trouwens een tegemoetkoming
hiervoor van 20 euro per jaar.’
Leen Grevendonck

James Arthur

Liefst één op de drie kappers
krijgt in zijn loopbaan af te rekenen met huidproblemen.
Nochtans kunnen eenvoudige
preventieve maatregelen veel leed
voorkomen. Vandaag bezoekt
ACV bouw - industrie & energie
500 kapsalons om kappers te sensibiliseren.

u Kapper Steven heeft een contactallergie voor een stof die in haarverven voorkomt. ‘Door
handschoenen aan te trekken voor bepaalde taken, kan ik wel werken als kapper.’

✔ ACV BIE verloot 50 kappersoplei-

dingen ter waarde van 50 euro bij
Campus Coach Belgium. Meer info
op www.acvbie.be.
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Op 16 mei betoogden 70 000 mensen in Brussel. Omdat ze het regeringsplan rond het puntenpensioen niet zagen zitten. En terecht, want dat
plan zou pensioenen heel onvoorspelbaar en onzeker maken. En dat is
helemaal niet wat je verwacht als je eindelijk op pensioen gaat.
Het was voor veel mensen de druppel te veel,
nadat de regering al eerder besliste om de
pensioenleeftijd op te trekken naar 67. En
na steeds strengere voorwaarden voor vervroegd pensioen, SWT en tijdskrediet. En
na serieus geknip in de gelijkstelling van
SWT en langdurige werkloosheid voor het
pensioen. En nadat het plan ‘langer werken
mogelijk maken met werkbaar werk’ vooral
neerkwam op meer overuren, meer nachtarbeid en meer flexibiliteit.
Het sociaal protest in mei zorgde er voor dat
de regering afzag van het puntenpensioen.
Je ziet, actie loont. En die actie is ook nodig
voor andere hervormingen die de regering
in petto heeft. Want er loopt heel wat meer
mis in het (einde)loopbaanbeleid van deze
regering. Op pagina 12 lees je bijvoorbeeld
dat door de arbeidsdeal van afgelopen zomer

een landingsbaan vanaf 2019 niet meer kan
vóór 60. Met één pennentrek komen er vijf
jaren bij. Je wilde vanaf 57 vier vijfde gaan
werken om wat tijd te hebben voor kleinkinderen of gewoon om je werk te kunnen volhouden? Vergeet het maar (tenzij je er alsnog heel snel bij bent en jouw sector dit
regelde).
En dan is er nog dat andere dossier, de zware beroepen. Voor de openbare sector en voor
het onderwijs konden de vakbonden hierover een akkoord sluiten met de minister.
Nu wacht men al maanden op het fiat van
de regering. Maar voor de privésector blijft
het aanslepen. De regering voorziet amper
budget en zegt dan doodleuk dat de sociale
partners maar scherpe keuzes moeten maken. Keuzes tussen iemand die helemaal
niet meer kan en iemand die zich nog een

beetje voortsleept? Bovendien staat een beetje vroeger uittreden, omwille van de zwaarte van de job, gelijk aan een lager pensioen.
Wie zich jaren afbeulde in een zwaar beroep
en wat vroeger uitstapt omdat het niet meer
gaat, betaalt dus cash de rekening. Terwijl
de experts van het Nationale Pensioencomité precies het omgekeerde voorstelden: het
inkomensverlies door vervroegde uitstap na
een zware loopbaan compenseren.
Daarover interpelleren we op 2 oktober politici en werkgevers met nieuwe pensioenacties, overal in het land (zie de regionale
pagina’s). Omdat we voor iedereen een waardig pensioen willen op een redelijke leeftijd.
Omdat we een goede regeling willen voor
mensen met een zwaar beroep. Omdat we
eindelijk echte inspanningen willen om
lang werken doenbaar te maken. Omdat alle pensioengeknoei eindelijk mag stoppen.
Marc Leemans,
ACV-voorzitter

Wie zich jaren afbeulde
in een zwaar beroep en
wat vroeger uitstapt,
betaalt cash de rekening.

