
De noodzaak
van een goede
handschoen



Veiligheidshelmen draag je meestal op een bouwplaats. En adembescherming 
gebruik je als er sprake is van giftige deeltjes in de lucht. Maar veiligheidshand-
schoenen zijn noodzakelijk bij een veelvoud aan risico’s: extreme hitte, extreme 
koude, hoge voltages, giftige chemicaliën en scherpe voorwerpen. Dat maakt 
de materie buitengewoon complex, en de keuze voor de juiste handschoen heel 
moeilijk. Dit whitepaper geeft u de noodzakelijke achtergrondinformatie.

Bronbestrijding 
 
Daarom legt dit whitepaper de nadruk op het ge-
bruik van veiligheidshandschoenen, maar het begint 
met een waarschuwing. In veel situaties zijn die 
handschoenen noodzakelijk, maar soms moet een 
werkgever kijken naar alternatieven. Is het mogelijk 
de risico’s te bestrijden aan de bron? In bepaalde 
gevallen kan de werkgever chemicaliën bijvoorbeeld 
vervangen door producten die minder schadelijk 
zijn. Zo maken opticiens hun brillen vaak schoon 
met aceton, maar dat kan leiden tot een droge huid 
en kloven in de handen. Een goed alternatief is 
spiritus, sterk verdund met water. Of beter gewoon 
water en zeep met een beetje alcohol. 

Maar in andere situaties is bronbescherming niet 
mogelijk en dan zijn veiligheidshandschoenen heel 
belangrijk. Bij de keuze van het juiste type, is het 
goed om te weten dat alle handschoenen moeten 
voldoen aan de Europese richtlijn 89/686/EEG. Die 
deelt handschoenen in in drie categorieën:

Categorie 1 
Handschoenen van eenvoudig ontwerp 
Hierbij gaat het om bescherming tegen minimale 
risico’s. U kunt denken aan afwashandschoenen die 
voorkómen dat medewerkers in de spoelkeuken 
droge handen krijgen. Of aan tuinhandschoenen die 
bescherming bieden tegen vieze aarde voor mede-
werkers in de land en tuinbouw.
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Dat handschoenen bescherming bieden tegen 
scherpe voorwerpen of lage temperaturen, 

zullen de meeste mensen wel beseffen. Veel 
verrassender is dat ze ook een rol spelen in 

de strijd tegen de belangrijkste oorzaak 
van invaliditeit bij 55-plussers: reumato-

ide artritis. Deze aandoening kan wor-
den veroorzaakt door de giftige stof 

benzeen, aanwezig in vrijwel alle 
aardolieproducten. Die stof kan 
in de bloedbaan komen als hij in 
aanraking komt met de huid. 

Uit onderzoek blijkt dat slechts 
12% van de medewerkers hiervan 

op de hoogte is. Geen wonder dus 
dat ook maar een klein percentage 

gebruikmaakt van de juiste bescher-
mende handschoenen. In plaats daarvan 

gebruiken die medewerkers hoogstens een 
assemblagehandschoen, en dan ook nog eens 

een lichtgewicht. Vaak blijkt dan bij biomonito-
ring dat de hoeveelheid benzeen in het bloed veel 

te hoog is. Dat geeft op langere termijn een grotere 
kans op kanker, en verhoogt bovendien het risico op 
reumatoïde artritis met dertig procent.



Categorie 2 
Handschoenen van intermediair ontwerp 
Hier gaat het om bescherming tegen middelzware risico’s – hoewel de meningen hierover verschil-
len (zie kader). Bij categorie-2-handschoenen zal de Notified Body (de keurende instantie) alleen 
kijken naar het product, en niet naar het hele productieproces. De handschoenen in deze categorie 
bieden bijna allemaal bescherming tegen mechanische risico’s, zoals je die vindt in bijvoorbeeld 
de Bouw. Hierbij kun je denken aan risico’s als prikken, snijden en schuren. Maar daarnaast is er in 
deze categorie ook plaats voor handschoenen die gebruikt worden bij het lassen. 

Categorie 3 
Handschoenen van een complex ontwerp  
De handschoenen in deze categorie bieden bescher-
ming tegen dodelijke risico’s of risico’s die kunnen 
leiden tot ernstige, onomkeerbare schade. Hierbij valt 
te denken aan extreme hitte (temperaturen hoger 
dan 100°C), extreme koude (temperaturen lager 
dan -20°C), hoge voltages en schadelijke chemicaliën. 
Belangrijk is dat de fabrikant of importeur hier niet 
alleen de handschoenen moet laten testen, maar 
ook zijn hele productieproces.

Dit laatste is essentieel. Als een fabrikant of importeur 
kan volstaan met het testen van zijn handschoenen 
zelf, heeft hij de mogelijkheid om het testresultaat 
positief te beïnvloeden. Hij stuurt de Notified Body bij-
voorbeeld handschoenen gemaakt van het beste leer. 
Maar voor de rest van zijn assortiment valt hij terug op 
leveranciers van mindere kwaliteit, en dus bestaat die 
rest van het assortiment ook uit kwalitatief mindere 
handschoenen. Met een categorie-3-handschoen is dat 
onmogelijk: want dan zal de keuringsinstantie kijken 
naar het hele productieproces.



Handschoenen bieden dus bescherming – maar 
soms leidt het langdurig dragen ervan tot nieuwe 
risico’s. Want bij de productie maakt de fabrikant ge-
bruik van verschillende soorten chemicaliën, en die 
kunnen in de handschoen achterblijven. Je ziet het 
probleem bijvoorbeeld bij lederen handschoenen. 
Onderzoek van het Institute of Occupational Medicine 
van de Ruhr-universiteit van Bochum (Duitsland) en 

het Deense Technologische Instituut voor 
Milieu tonen aan dat zo’n veertig procent 

van de leren handschoenen chroom be-
vatten. En dat is een stof die kan leiden 

tot eczeem.

Maar daar blijft het probleem niet 
tot beperkt. Ook ongebruikte syn-
thetische handschoenen zijn niet 

altijd schoon. Wie handschoenen aan-
schaft in polyurethaan, loopt de kans 

dat er deeltjes DMF en THF zijn achterge-
bleven, en ook dat zijn giftige stoffen.

Discussie
Het is niet verwonderlijk dat de eerderge-
noemde categorieën bij experts de nodige 
vraagtekens oproepen. “De hele certificerings-
materie is heel complex”, zegt Pim Loosschilder 
van Wilja Safety. “Maar ik vraag me af wat 
de zin is van categorie 2. Mechanische risico’s 
horen wat mij betreft gewoon in categorie 3. 
Want als je een pees doorsnijdt, of zelfs een 
stukje van je vinger, lijkt me dat een ernstige 
verwonding met een onomkeerbaar effect.” 
Hij krijgt bijval van Jos Putman, hoger vei-
ligheidskundige bij Intersafe Groeneveld. 
“Mechanische risico’s zijn niet minder groot 
dan die in categorie 3”, zegt hij. “En waarom 
zitten ook lashandschoenen in categorie 2? 
Met lassen genereer je toch temperaturen 
hoger dan 100°C?”



Drie adviezen 
 
   Hoe komt de werkgever aan schone hand- 
      schoenen? We geven hier drie adviezen:

Vraag de fabrikant of importeur aan 
welke REACH-verplichtingen hij moet 

voldoen. De REACH-lijst is een lijst met 
hulpmiddelen en chemicaliën die in 

alle producten mogen zitten.

Let op het Oeko-Tex-keurmerk. Dat is 
een internationaal test- en certificering- 
systeem voor textiel, en het beperkt het 

gebruik van bepaalde chemicaliën bij 
de productie.

Vraag of de handschoenen dermatolo- 
gisch zijn getest. Zo’n test is namelijk niet 

alleen geschikt voor shampoo en make-up, 
maar ook voor handschoenen. Let in het 

bijzonder op het keurmerk van de 
Skin Health Alliance: dat is bedoeld 
voor cosmetica en handschoenen.
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Leer of synthetisch 
 
Iets anders waar de werkgever op moet letten: 
neemt hij een handschoen van kunststof of van 
leer? Het antwoord is kort: tegenwoordig kunt u 
beter kiezen voor synthetisch. Leren handschoenen 
zijn altijd genaaid, en die naden vormen een na-
deel. Ze kunnen vies worden en bovendien kunnen 
ze gemakkelijker scheuren. Daar komt nog bij dat 
kunststoffen als HPPE of Dyneema beter scoren op 
snijbestendigheid. 

Volgens sommigen biedt ook leer zijn voordelen – 
maar hun argumenten zijn deels achterhaald. Zo 
zouden leren handschoenen beschikken over een 
betere grip, maar kunststofhandschoenen met een 
goede coating blijven hier tegenwoordig niet bij 
achter. En ook als het gaat om ademen, doet syn-
thetisch niet voor leer onder. Er is maar één aspect 
waarop leer wél beter scoort: het is vele malen 
hittebestendiger. Dus als uw werknemers werken 
met hoge temperaturen, is leer de voor de hand 
liggende keuze.



Kosten
Hoeveel is een werkgever aan handschoenen kwijt? 
Voor een A-merk kunt u uitgaan van zo’n € 150 per 
medewerker per jaar. Maar de exacte kosten zijn 
moeilijk te schatten. De ene gebruiker koopt ieder 
jaar nieuwe schoenen, terwijl de ander er vier jaar 
op doorloopt. En ook bij handschoenen zie je per 
gebruiker grote verschillen. De ene gooit die hand-
schoenen weg na iedere klus, terwijl de ander wacht 
tot ze zichtbaar zijn versleten. Diezelfde verschillen 
kom je tegen bij werkgevers. De ene verlangt dat 
medewerkers de oude handschoenen inleveren 
voordat ze nieuwe krijgen, de ander zet die nieuwe 
handschoenen gewoon in een bak waar iedereen uit 
kan grabbelen. 

Hoeveel u ook kwijt bent, wellicht kunt u de kosten 
aanzienlijk omlaag brengen. Want er zijn misschien 
handschoenen op de markt met een kwalitatief be-
tere coating. En in vergelijking met een A-merk van 
de concurrent gaan die drie tot vijf maal langer mee.

Voorlichting
Het is één ding om werknemers te voor-
zien van goede handschoenen, het is net zo 
belangrijk dat zij die vervolgens ook dra-
gen. Vandaar dat Pim Loosschilder veel tijd 
besteedt aan voorlichting. “Je ziet vaak dat 
medewerkers handschoenen onderschat-
ten. Je kunt er niet mee werken, zeggen ze, 
want ze zijn te dik, niet ademend, en altijd te 
groot of te klein. Maar dit beeld is gebaseerd 
op oude ervaringen. Want de laatste jaren 
boekten fabrikanten op deze punten enorme 
vooruitgang.”

En dat laat Loosschilder die medewerkers 
ervaren. “Laatst gaf ik een presentatie voor 
een grote autofabriek. En ik stelde een voor-
waarde: de mannen moesten aan het begin 
van mijn praatje het nieuwste model hand-
schoenen aantrekken. Aan het eind waren ze 
allemaal om, misschien niet eens vanwege 
mijn verhaal, maar omdat ze die handschoe-
nen nauwelijks meer voelden. Een van hen 
zat zelfs met één hand een sjekkie te draai-
en, zodat hij dadelijk buiten kon roken.”

Ook ziet Loosschilder wel eens het andere 
uiterste: de handschoen is in de ogen van 
de medewerker té comfortabel. “Die men-
sen vinden het lastig om te geloven dat ze 
genoeg bescherming bieden. Dat ook zo’n 
ultradunne handschoen snijbestendig is, 
zodat je veilig kunt werken met bijvoorbeeld 

glazen platen. Bij wijze van demonstratie 
pak ik dan zo’n handschoen en stop daar een 
appel in. En vervolgens probeer ik daar met 
een mes een inkeping in te maken. Als dan 
blijkt dat de appel niet is beschadigd, gelooft 
iedereen dat je hand ook wel veilig is.”

Maar natuurlijk is er ook een andere reden 
om handschoenen te laten liggen: macho-
gedrag. “Ik hoor vaak het argument dat er 
nooit een ernstig ongeval heeft plaatsge-
vonden”, zegt Loosschilder. “Oké, de mannen 
krijgen weleens een steen op hun vingers, of 
ze lopen een sneetje op. Maar daar moet je 
tegen kunnen, vinden ze. Mijn argument is 
natuurlijk dat het niet gaat om dat sneetje, 
maar om die ene keer dat het écht misgaat. 
Bovendien, als je iedere dag met blote han-
den bezig bent in de vuiligheid, de olie en de 
lichte chemicaliën, dringt het gif op een dag 
ook je lichaam binnen.”

Gelukkig krijgt Loosschilder af en toe hulp 
uit onverwachte hoek. “Laatst sprak ik een 
man die sinds kort iedere werkdag zijn hand-
schoenen netjes aandeed. Weet je waarom? 
Hij had een nieuwe vriendin, maar hij mocht 
niet aan haar komen. Zijn vingers waren 
veel te vies en zwart. En wat erger was: hij 
kreeg ze langzamerhand niet meer schoon.”



Meer informatie? 
Wilt u meer informatie over veilig werken met  

handschoenen? 

Web: www.atg-glovesolutions.com

Contact: Pim Loosschilder, Country Manager Benelux

Mail: pim@atg-glovesolutions.com

Mobiel: 06 5131 0866
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