
MEER GRIP OP SNIJRISICO’S!
ALLES OVER SNIJBESTENDIGE HANDSCHOENENIndustrielaan 24 Postbus 116 T: +31(0)413 - 24 44 44  www.wiltec.nl

5406 XC Uden 5400 AC Uden F: +31(0)413 - 24 44 99  info@wiltec.nl



UW HANDEN ZIJN 
ONVERVANGBAAR!
De menselijke hand is het belangrijkste lichaamsdeel om fysiek een omgeving 
mee te manipuleren. Van zeer simpele, dagelijkse handelingen, zoals het 
gebruiken van een stok, tot zeer complexe motorische vaardigheden zoals 
het steken van een draad door het oog van de naald of het bedienen van een 
smartphone. Daarnaast komen er zeer veel zenuwuiteinden samen en dat 
maakt de hand belangrijk voor onze tastzin en functioneren. De hand wordt 
door de dag heen voor ontelbare werkzaamheden gebruikt en is zelfs van 
primair belang om te communiceren in gebarentaal!

Onze huid is de eerste en belangrijkste beschermlaag van de hand, de spieren 
en de zenuwen. Deze biedt maar beperkte weerstand tegen warmte en kou of 
andere gevaren zoals schuren, stootgevaar en snijrisico’s. 

EEN HAND BESTAAT UIT:

BEENDEREN

GEWRICHTEN

SPIEREN

LIGAMENTEN

ZENUWUITEINDEN



Handletsel: 
een drama! 
Het is de grootste nachtmerrie van medewerkers 
die veel met hun handen werken: blijvend letsel 
oplopen, hun werk niet meer kunnen uitoefenen 
en niet meer normaal kunnen functioneren in 
het dadelijks leven. Als werkgever moet u er ook 
niet aan denken: een bedrijfsongeval op de eigen 
werkvloer. Zeker als een medewerker hierdoor 
blijvend letsel overhoudt of – nog erger – als het 
letsel fataal is.

Naast het zorgen voor een veilig en gezonde 
werkomgeving en het zoveel mogelijk beperken van 
de risico’s (arbeidshygiënische strategie) kan een 
groot deel van de bedrijfsongevallen voorkomen 
worden door het gebruik van de juiste persoonlijke 
beschermingsmiddelen.

Eén van de meest voorkomende, maar ook direct 
de meest complexe beschermingsmiddelen zijn 
werk-handschoenen. Vooral omdat het aanbod zo 
enorm en divers is.

leidt zelfs tot blijvende invaliditeit

ALLES WAT U MOET 
WETEN OVER GOEDE 
BESCHERMING
Een snijongeluk zit in een klein hoekje. Voor iedere toepassing een goed 
beschermende handschoen, die voldoet aan de juiste normering, is 
hierbij noodzakelijk. Daarom delen we in deze paper graag onze kennis 
over handschoenen, goed gebruik bij diverse werkzaamheden en het 
beperken van risico’s. Met de herziening van de nieuwe normering is 
het extra belangrijk om alert te zijn op het juiste veiligheidsniveau voor 
snijbestendige handschoenen. Want wat betekent dit eigenlijk voor u in 
de praktijk? 

ADVIES OP MAAT

Heeft u graag persoonlijk advies 
dat aansluit bij de werkzaamheden 
binnen uw onderneming? Neem 
dan contact op met een van onze 
experts. Samen met u zoeken we 
naar de best passende oplossing 
om snijrisico’s zoveel mogelijk 
te bespreken en ongelukken te 
voorkomen.

Neem voor vragen of advies 
contact op met Marleen Peters, 
handschoenenexpert bij Wiltec
0413 24 44 44  | sales@wiltec.nl

van het ziekteverzuim wordt 
veroorzaakt door handletsel 35%

25%

7%

van de ongevallen op de 
werkvloer betreft handletsel



AANGEPASTE NORMERING 
SNIJBESTENDIGHEID 
HANDSCHOENEN EN388:2016

Vanuit de markt was er een dringende behoefte aan verbetering van het beoordelen van snijbestendige 
handschoenen. Daarom zijn in november 2016 de normen voor het testen van handschoenen tegen 
mechanische risico’s (waarvan snijbestendigheid een onderdeel is) aangepast.

Sinds de herziening van de nieuwe normering EN388:2016 is het landschap van snijbestendige handschoenen 
aanzienlijk veranderd. Met de nieuwe normering zijn veel niveaus van snijbestendige handschoenen naar 
beneden bijgesteld waardoor deze niet meer het gewenste veiligheidsniveau halen. Juist daarom is het 
extra belangrijk om alert te zijn op het juiste veiligheidsniveau voor snijbestendige handschoenen. U wilt het 
beste voor uw medewerkers. En u wilt het risico op een ongevallen verkleinen.

WAT IS ER GEWIJZIGD? 
Sinds november 2016, wordt er een extra 
test uitgevoerd om de snijbestendigheid van 
handschoenen te testen. Naast het testen op 
gevolgen van schuren, snijden, perforeren en 
schuren, wordt er nu ook een test uitgevoerd 
die meet welke kracht er nodig is om het 
handschoenenmateriaal door te snijden. Voor 
de uitkomst van deze extra test wordt een extra 
letter, A tot en met F, vermeld na de huidige 4 
cijfers.

Er kan door de fabrikant gekozen worden om een 
X te vermelden, wat inhoud dat de testresultaten 
niet bekend zijn of de test niet is uitgevoerd. 

Na een overgangsperiode van ruim 2 jaar, 
merken we op dat er nog steeds verwarring is 
over de nieuwe normering (EN388:2016). Bij 
gebruikers, maar ook bij veiligheidskundingen, 
heerst de vraag: “Welk niveau van bescherming 
tegen snijwonden moet ik /mijn onderneming 
gebruiken?” 

Om u hierbij te helpen heeft Wiltec een handig 
en overzichtelijk schema opgesteld waarbij 
eenvoudig afgelezen kan worden welke 
snijrisico’s er horen bij de letteraanduiding. Doe 
hier uw voordeel mee!



Nieuw is ook de toevoeging voor impactbescherming; bescherming tegen stoten, klappen en schokken. 
Als de handschoenen deze test succesvol hebben doorstaan dan wordt de letter P toegevoegd aan de 5 
cijfers onder het pictogram.

SNIJBESTENDIGHEIDSCHEMA

4 3 4 3 

Weerstand tegen puncties (0 tot 4)

Weerstand tegen scheuren (0 tot 4)

Couptest weerstand tegen snijden (0 tot 5)

Weerstand tegen schuren (0 tot 4)

4 3 4 3 C (P)

Weerstand tegen puncties (0 tot 4)

ISO WEERSTAND TEGEN SNIJDEN (A tot F)

Weerstand tegen scheuren (0 tot 4)

Couptest weerstand tegen snijden (0 tot 5)

Weerstand tegen schuren (0 tot 4)

NIEUW PICTOGRAM

VOOR: NA:

lage snijweerstand middelzware snijbestendigheid hoge snijbestendigheid

A B C D E F

2-5 Newton 5-10 Newton 10-15 Newton 15-22 Newton 22-30 Newton meer dan 30 Newton

204-508 gram 509-1019 gram 1020-1529 gram 1530-2242 gram 2240-3058 gram meer dan 3059 gram

voorbeelden werkzaamheden

Hantering van licht 
materiaal. 
Assemblage van 
onderdelen zonder 
scherpe randen of 
bramen. Handling 
zoals verpakkigen als 
karton, papier.

Bouw en assembla-
ge, productie waarbij 
een lichte mate van 
snijbestendigheid 
wenselijk is. 
Recycling van 
componenten.

Handling van metalen (onder)delen. 
Assemblage van kleine onderdelen 
met scherpe randen. Carrosserie 
werkzaamheden. Hanteren van 
plaatwerk en elektrische 
componenten.

Bevestigen en oprichten 
van staal. Persen en 
stansen van onderdelen. 
Inblikken en bottelen. 
Onderhoud werkzaam-
heden met scherpe 
randen en bramen.

Leggen van kabelgoten, handling van 
glas. Handling van zware metalen of 
dunne metalen platen. Leggen van 
kabelgoten, handling van glas. 
Handling van zware metalen of 
dunne metalen platen.



FACTOREN DIE VAN 
INVLOED ZIJN.
De keuze van handbescherming met snijweerstand 
wordt bepaald door de normering, maar ook andere 
bijkomende factoren zijn hierbij van belang. Denk 
dan vooral aan toepassingen en omgeving. Een goede 
pasvorm en voldoende grip zijn zeer belangrijk en 
medebepalend voor de uiteindelijke bescherming. 
Alleen als dit goed in kaart wordt gebracht kan de 
juiste snijbestendige handschoen gekozen worden. 

Materiaalkeuze
Er zijn diverse soorten snijbestendige materialen, alle 
met specifieke eigenschappen. 

HPPE (Dyneema): uiterst sterke polyethyleenvezel, 
zeer flexibel licht en duurzaam. Zonder toevoeging 
van andere materialen halen handschoenen met dit 
materiaal meestal een score van B of C. 

Aramide (Kevlar): effectieve bescherming tegen 
snijwonden, tevens ook bestand tegen contacthitte. 
Dit materiaal wordt bijvoorbeeld toegepast in 
kogelwerende vesten. Nadeel is dat het snel kan 
verkleuren onder invloed van UV.

Glasvezel is gemaakt van glas. Het glas is 
versmolten tot een dunne, sterke en flexibele vezel, 
wat sterk en flexibel is. Glasvezel is het meest 
gebruikte versterkingsmateriaal. In snijbestendige 
handschoenen wordt glasvezel vooral gebruikt 
als toevoeging van een bepaald materiaal om de 
handschoen sterker te maken.

Grip
Snijwonden ontstaan vaak door handelingen met 
scherpe voorwerpen. In de praktijk komen snijwonden 
ook vaak voor door onvoldoende grip, op bijvoorbeeld 
geoliede onderdelen. Een geoliede, dunne staalplaat 
die verplaatst moet worden zal zonder een goede 
pasvorm van de handschoen, en een gripcoating die 
bestand is tegen olie, gemakkelijk door de handen 
glijden. Met het risico van doorsnijden van handschoen 
en hand! 



SOORTEN
GRIP COATINGS

Comfort
Kies een comfortabele handschoen die prettig zit en niet tot last is bij de werkzaamheden. 

Zo verhoogt u de kans dat de handschoenen gedragen worden.

Latex

Nitril

PU

Foam Nitril

-  wordt meestal in reliëf aangebracht op 
 de handschoen
- is zeer flexibel, zacht en elastisch
- is mechanisch minder sterk dan 
 bijvoorbeeld nitril
- kan, als het in contact komt met de 
 huid, irritaties of allergie veroorzaken

- heeft een zeer hoge schuur- en 
 scheurweerstand
- biedt goede bescherming tegen zuren en 
 bestrijdingsmiddelen en in lichte mate 
 bescherming tegen olie en vetten
- bij grote hoeveelheden olie of vet 
 bestaat de mogelijkheid dat de coating 
 glad wordt 

- geeft een luchtig gevoel en is zachter en 
 soepeler dan Nitril
- bij het werken met olie en vet zorgt deze 
 coating ervoor dat de olie en het vet als het 
 ware worden opgezogen , waardoor de goede 
 grip wordt behouden op geoliede voorwerpen
- is er sprake van grote hoeveelheden olie en 
 dringt deze door de coating heen? Dan kan 
 beter gekozen worden voor een combinatie van 
 Nitril en Nitril foam

- is een microporeuze elastomeer die zeer 
 flexibel en elastisch is en zeer dun kan worden 
 aangebracht op de handschoen
- het materiaal heeft een open structuur, 
 waardoor de handschoen niet goed tegen 
 vloeistoffen zoals olie en vet bestand is
- dit is een perfecte coating voor het werken in 
 droge omgevingen 

een natuurrubber coating 

synthetisch rubber coating

polyurethaan coating

synthetisch rubber 
opgevuld met lucht



Er zijn veel factoren die van belang zijn bij het kiezen van 
een goede (snijbestendige) handschoen. Om voor elke 
afdeling of medewerker, voor alle werkzaamheden en 
bestand tegen alle risico’s de juiste handschoen in huis 
te hebben, zou elk bedrijf een handschoenenplan moeten 
hebben. Dit is het ideale hulpmiddel waarin precies 
beschreven is welke handschoen voor welke toepassing 
gebruikt wordt. Om tot een gedegen handschoenenplan 
te komen, is een 4-stappenplan te volgen. 

HANDSCHOENENPLAN

4-STAPPENPLAN

Het opstellen van een speciale 
Inventarisatie & Evaluatie (RI&E) 
voor hand- en armbescherming.

Op basis van de RI&E worden 
geschikte handschoenen geselecteerd 
en door de gebruikers getest om te 
kijken of ze aan de gestelde eisen 
voldoen. 

Implementeren van het hand-
schoenenplan op de werkvloer en de 
medewerkers instrueren door middel 
van een toolboxmeeting. 

Zorgvuldig evalueren van de praktijk-
testen met de gebruikers.

1

2

3

4

BRONMAATREGELEN	 	
	-		beperken	van	chemische	middelen	/	oplosmiddelen	bijv.	door	het		

	 gebruik	van	watergedragen	producten		-	zorg	voor	goede	afzuiginstallatie		 	-	zorg	voor	een	aparte	verfmengplek		-	terugdringen	geluidsdruk	d.m.v.	inzet	ander	gereedschap	
	 bijv.	elektrisch	i.p.v.	pneumatisch		 	

	
	 	 	
	

COLLECTIEVE MAATREGELEN	 	-	kies	bij	het	spuiten	voor	een	techniek	met	minimale	nevelvorming	
	 en	een	optimale	instelling	van	druk,	mate	van	verneveling	 	
-	spuit	altijd	in	de	richting	van	de	afzuigwand	-	alleen	een	dagvoorraad	aan	verfproducten	in	de	spuitruimte		

-	niet	gebruikte	verpakkingen	afsluiten	 	-	gereedschap	of	kleding	die	verontreinigd	zijn	geraakt	met	2-componenten		

	 producten	grondig	reinigen	(chemisch)	of	vervangen	
-	voorlichting	over	het	op	een	juiste	wijze	uitvoeren	van	de	werkzaamheden.		

	 Houd	hierbij	rekening	met	anderstaligen	 	
	

-	zorgvuldig	werken	om	blootstelling	van	de	huid	te		
	 voorkomen	
-	zorg	voor	goede	voorzieningen	(onder	andere	water	en	zeep	om	de		
	 handen	te	kunnen	wassen;	oogspoelfles	in	geval	er	spatten	in	het		
	 oog	komen)	

INDIVIDUELE MAATREGELEN	 	
	

-	werk	hygiënisch	gebruik	alleen	handschoenen	die	van	binnen	schoon	
	 zijn,	aantrekken	over	schone	en	droge	handen;	gebruik	eventueel		 	

	 katoenen	onderhandschoenen-	gebruik	handschoenen	afgestemd	op	het	te	verwerken	product		
-	draag	beschermende	kleding		

	
	

-	draag	ademhalingsbescherming,	volgelaatsmasker,	of	halfgelaatsmasker	in		

	 combinatie	met	veiligheidsbril	of	gelaatsscherm	afgestemd	op	het	type	verf

AEG BSS 18 OP
Silent	Impact!

Schuren | afplakken | plamurenOntvetten *
Montage

Verf | lak mengen
Spuiten *

Polijsten

Timmeren | zagen handmatig
Timmeren | zaagmachines **
Lassen | stralen

*  check de MSDS veiligheidsbladen i.v.m. chemicaliën, bij twijfel: vraag Wiltec om advies. 

**  zorg dat er bij de zaagmachines geen draaiende delen voorkomen anders GEEN gebruik maken van handschoenen! 

NYLON/PU MIROVEZEL/NITRIL DISPOSABLE NITRIL ONGEVOERD NITRIL GEVOERD
BUTYL

HPPE/RVS

COMFORT
LCP

COOL

Algemeen

Chemisch
Snijbestendig Specifiek

Disposable overall 

DEZE	HANDSCHOEN	IS	GESCHIKT	VOOR	UW WERKZAAMHEDEN!*

Handig!
SHOWA B0500W SHOWA 381

SHOWA 7540 SHOWA 708 SHOWA NSK24 SHOWA 874 SHOWA S-TEX 581 WELDAIR RSG COMFORT WORKWEAR WIT
RSG MICROPOREUS LCP WIT RSG COOL WORKWEAR

Veilig werken: 
denk ook hier aan!

LAS- OFSTRAALHANDSCHOEN

V249



1. Veiligheid: 
blijf up-to-date
Veilig werken stopt niet met een goed 
handschoenenplan. In de meest ideale situatie houdt 
degene die binnen het bedrijf verantwoordelijk is 
voor veiligheid en persoonlijke bescherming nauw 
contact met de handschoenenspecialist. Zo blijft 
hij constant op de hoogte van verbeteringen en 
vernieuwingen in de markt, zoals nieuwe materialen, 
weeftechnieken, verbeterde coatings en meerdere 
beschermingsklassen gecombineerd in één type 
handschoen. Het is aan te raden om de handschoenen 
die in gebruik zijn regelmatig kritisch onder de loep 
te nemen. Veiligheid moet immers altijd up-to-date 
blijven!

2. Slimme oplossingen 
werken kostenbesparend
Besparing op werkhandschoenen kan een dure 
grap worden als het onverhoopt uitloopt op een 
bedrijfsongeval met letsel. Dat is een risico dat u zo 
veel mogelijk wilt beperken! Het beschikbaar stellen 
van goede en veilige handschoenen hoeft niet persé 
veel te kosten. De kosten voor werkhandschoenen 
zijn wel degelijk in de hand te houden. Het is 
bijvoorbeeld niet altijd nodig dat een medewerker 
na elke klus zijn handschoenen weggooit. Om het 
gebruik van handschoenen in de hand te houden, is de 
aanschaf van een handschoenenuitgifteautomaat een 
mogelijkheid. Ook het kiezen voor kwalitatief 
hoogwaardige handschoenen met een langere 
levensduur is een goede optie. Wellicht in aanschafprijs 
wat duurder maar door de langere levensduur heeft u 
er minder van nodig zodat het verbruik afneemt en ook 
de afvalkosten minder worden. Dit soort zaken kan 
met een handschoenenplan worden onderzocht en 
vastgelegd. Wist u dat er zelfs biologisch afbreekbare 
handschoenen op de markt zijn, die aansluiten bij een 
duurzame manier van ondernemen.

Om er zeker van te zijn dat iedere medewerker 
de juiste handschoenen gebruikt, die optimale 
bescherming én comfort bieden, is het  
raadzaam een specialist te raadplegen. 
Echte specialisten kunnen door de bomen het 
bos nog zien, zijn op de hoogte van nieuwe 
ontwikkelingen en hebben veiligheid op 
nummer één staan. 

3. Niet vergeten: 
nazorg van de handen
Heeft u als bedrijf dan eindelijk voor iedere 
medewerker en voor alle werkzaamheden de beste 
handschoen, vergeet dan de nazorg niet. Een goede 
leverancier levert niet alleen de juiste handschoenen, 
maar ook een stukje handverzorging. Na het gebruik 
van bepaalde handschoenen is een verzorgende 
handreiniger of crème aan te raden. Handen kunnen 
bijvoorbeeld door het gebruik van vloeistofdichte 
handschoenen sneller uitdrogen.

WE ZIJN ER VOOR U.

Disclaimer
Deze white paper is opgesteld om gebruikers en betrokken partijen meer inzicht te geven in snijbestendige werkhandschoenen. 

Geen enkele handschoen biedt volledige bescherming tegen snijden, schuren, scheuren of perforatie. Belangrijk is om de gekozen 

producten te testen in de eigen werkomgeving. Adviezen zijn daarom ook altijd algemeen en u kunt hieraan geen rechten ontlenen.
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