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0. Sanenvatting

Ter voorkoning van snlj- en steeh{ondetr worden ln de vleesverwer-

kende industrle dlverse handschoenen, pols- en onderarnbeschermera

en schorten aangeboden. In dit proJect ríordt nagegaan welke nlddelen

blJ welke werkzaamheden het beste lngezet kunnen worden.

Dit is de rapportage van fase I.
Eerst is het aanbod aan sniJ- en steekbeschernLngsnlddelen 1n kaart

gebracht. Er zlJn 1n totaal 15 merken en types handschoenen aange-

Èroffen, die e1k weer bestaan in diverse uitvoertngen. BIJ de pols-

en armbeschermers worden 7 types aangeboden en blJ de schorten 5.

NÍet a1 deze mLddelen ziJn goed. De eisen die aan de diverse nld-
delen gesteld zouden moeten worden, en de manLer !íaarop de eisen

getest kunnen !íorden zlJn ln onderstaande overzlchten sanengevat.

Eigenschap handschoen en
pols- en arnbescherner

Is er een
norn

Test (*;

1. Bescherming tegen snlJden
2. Bescherming tegen steken
3. Bescherning tegen kou
4. Beschertdng tegen chernische invloeden
5. Bescherning tegen sllJtende invLoeden
6. Chemische belasting door de beschermer
7. Mechanlsche belasting door beschermer
8. De statische pasvorm handschoen:

armbesch. :
9. De dynanische pasvorn:

buigenergie
pasvorm gebogen
gen'icht

10. Het aan- en uittrekken
11. Beïnvloedlng fijngevoeligheid
12. BeÏnvloeding greepvastheid
13. De reinlgbaarheid
14. Uiterlijk hand + handschoen
15. De prljs per draagdag

Ja
ja

nee
nee
IlrVoto

Ja
nee
ja

nee

DoV of o

nee
nee
nee
nee
O.V. t.
nee/3a
nee
nee

L
L
D

P+D
lI.Voto

D

P+D
L

P+D

Íl.V.t.
P+D

L
P
P

Ir.v.to
P+D

P
D

L = taboratoriumproeven
D = Draagproeven
P = Panelbeoordellng
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Eigenschap schort Is er een norm Test (tc1

1. Beschermlng tegen steken Ja L
2. Beschernlng tegen vocht/vull nee P

3. De statlsche pasvorm
- afnetingen Ja L
- rlenen Ja t
- gebrulksaanriJzlng ja t

4. De dynamische pasvorn
- afmetlngen nee P + D

- soepelheld Ja P + D

- gerlcht nee L
5. Het aan- en ulttrekken nee P

6. De relnigbaarheid Ja/nee P + D

7. UlterltJk nee P

8. PriJs per draagdag nee D

(*) L = Laboratorlumtest
P = Panelbeoordeling
D = Draagproef

Door de Duitse berufsgenossenschaft ziJn de middelen van drie
merken beschermLngsmiddelen goedgekeurd. Dit is gebeurd op basÍs

van proefnemi.ngen lnzake de sniJ- en steekbescherming, de afnetingen
en bij de schorten de flexiblliteit bij het dragen.

Hoewel deze middelen goedgekeurd zijn (een GS-teken is erop aan-

wezig) worden ze ín de praktiJk door de werknemers op een aant,al

punten negatief beoordeeld. Dtt betreft vooral de ruwheid van het
materlaaL, de vermlnderde fiJngevoellgheid en de aansluitlng tussen
de middelen. Daarnaast worden in sLagerljen hyglËnlsche en coame-

tische argumenten aangedragen. Bovendlen wordt daar beneerd dat

het werken door de handschoenen geniddeLd gevaarlljker wordt ondat

men onvoorzÍchtiger wordt en zlch dan op onbeschermde momenten

eerder za1 snlJden.

Bij de schort,en zljn vooral het gewicht en de beperklng van de

bewegingsvrijheid bezwaarllJk.
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0nderzoek naar de relatle tussen soort ongeval, ongevaLsfrequentie

en duur, verdeling over het llchaan, uÍtgevoerde werkzaantrerlen en

gebruikt gereedschap levert te weÍnlg oP om aanbevellngen te kunnen

doen over tÍanneer en waar welke rolddelen toegepast zouden tsoeten

ríordeno

Fase II za1. zlch enerzlJds noetetr richten oP een vergel{king van

de ngoedgekeurden middeLen, AnderzlJds zaL nader onderzoek worden

verricht naar de reLatle tussen werkzaantreden en nlddelen.
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Inlelding en probleemsteLlins

In de vleesverwerkende industrie wordt veel gewerkt met scherp

gereedschap. Er komen dan ook veel sniJ- en steelcsonden aan vooral

handen, armen, bui-k, liezen en dlJen voof,o Ter voorkomlng van deze

wonden bestaan twee typen naatregelen:

- bestrljding aan de bron van het gevaar, vla verbetering van de

werknethoden (van Je af snlJden) of van het gereedschap (vel-
llger sntJnachlnes)

- het dragen van persoonllJke beschernlngsnlddelen, zoals specl.ale

handschoenen, pols- en arnbescherners en schorten.

Beide typen naatregeLen worden reeds op grote schaal toegepast.

DaÈ het aantal venrondingen toch groot bL{ft kont doordat aan

belde typen naatregelen duidellJk nadelen kleven. De aanpak aan de

bron Ls Lang nLet altlJd nogeliJk, en veel verwondlngen zlJn het

gevolg van een ongeLuk, waarblJ de Juiste werkriJze geen ro1 speelt,

(het afketsen van een mes).

Ook persoonllJke bescherningsmiddelen kennen nadelen.

De @!gg@, die nen nomenteel draagt zlJn gemaakt van roest-
vrljstalen ringetJes (vergellJk een naliËnkolder). Aan de hand-

schoenen kleven de volgende nadelen:

- het materiaal is zeer ruw aan de huld;

- het staal leldt blj somnige mensen tot nikkeL-a1lergieËn;

- de degelljkheid van het materlaal in sanenhang net de priJs van

de handschoenen valt tegen;

- de handen worden niet beschermd tegen vocht;

- de handschoenen worden erg vuil door het aanhangen van vlees;

- het aan- en ulttrekken laat te wensen over;

- de fiJngevoeligheid wordt beperkt;

- het, staal kan bij somnige werkzaantreden te ruw ziJn (b.v. bescha-

diging van het darmpakket);

- de handschoenen zlen er (voor het publiek ln slageriJen) onvrien-
delÍJk uit.
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De huldige pols- en arnbescherning bestaat in twee varianten:

- een doorzetting van de rnallënkolder

- (hard-) kunststof kappen

De eerste vorm kent dezelfde beperklngen als de stalen handschoenen.

De kunststof kappen hebben een slechte pasvorm. Daarb{ konen de

problenen van de aansLuitlng van handschoen en armbeschermer.

Schorten moeten naast steekbeschermlng ook bescherming bieden

tegen vocht + vuil. Daarvoor worden vaak twee schorten over elkaar
gedragen: een schort genaakt van stalen ringetJes of alunlnÍun
pJ.aatJes en daar overheen een kunststof schort.
Deze conblnatle heeft a1s nadelen:

- het hoge gewlcht;

- de belemrnering van de beweglngsvriJheld;

- de slechte weerstand tegen doorsniJdeu en doorboren van het
kunststof;

- de hoge prlJs.

Mede door deze kLachten worden handechoenen en schorten ln de

praktuk vaak niet gedragen.

Prob1eenstelllng voor dit onderzoek zoals verwoord in de opdracht

(zle btJlage 1) ls dan ook als volgt opnieuw gefornuleerd:

1. I,lelke beschernLngsmiddelen konen ln prlncipe ln aanmerking voor

toepassÍng in de vleesverwerkende industrie, oÉ zo het aantal
snlj- en steekverwondJ.ngen te verminderen?

2. BiJ weLke werkzaanheden zouden weLke beschermingsmlddelen aanbe-

volen Íooeten worden?

3. 0p weLke r+"iJze kunnen de negatÍ.eve neveneffecten van de diverse

aanbevolen niddelen worden beperkt?

Omdat deze probleemsteLling geldt voor de diverse bedrijven in de

sector is door het Produktschap voor Vee en Vlees besloten een

subsidie te verstrekken tot het uLtvoeren van een warenonderzoek

sniJ- en steekbeschermingsmiddelen. Indien mogelljkheden worden

gezien on de bestaande mlddelen te verbeteren kan het onderzoek

eventueel gevoLgd door een produktontwlkkelÍng. BU het, gehele

t
I

I

I

I

I

I



-3-

onderzoek moet zowel lngaan worden op de eisen van de slachterijen
als op die van de slagerljen.

Dit is de rapportage van fase 1. In deze fase is eerst een studie
gemaakt van de het totale aanbod aan beschermlngsmiddelen (hoofd-

stuk 2). Daarna wordt ingegaan op de eisen die aan handschoenen en

pols- en arnbeschermers (hoofdstuk 3) en aan schorten (hoofdstuk

4) kunnen worden gesteld. Daarblj wordt ook ingegaan op de wljze

waarop de diverse eigenschappen kunnen worden getest: l-aborato-

riumproeven, een beoordellng door een panel van deskundigen of
draagproeven in de praktijk. Ïn hoofdstuk 5 wordt nader lngegaan

op de draagbezwaren (het ongemak) dat het gebruik van de dlverse

middelen met zich meebrengt. Aan de hand van deze gegevens kan een

eerste selectie worden gemaakt uit het totale aanbod aan bescher-

ningsmiddelen en worden de overblijvende bezwaren van deze rgoedett

middelen bediscussieerd (hoofdstuk 6).
Hoofdstuk 7 beschrijft de omvang van het snij- en steekwondenpro-

bleen bij de diverse werkzaamheden en de delen van het lichaam die

daarbij worden geraakt, zodat aangegeven kan worden bij welke

werkzaamheden welke middelen aanbevolen zouden moet,en worden.

Daarbij wordt tevens ingegaan op de situatÍe in het buitenland
(met name Duitsland).
Fase 1 wordt dan in hoofdstuk 8 afgesloten met een discussie over

de uitkomst van de trree eerste delen van de probleemstelling (welke

middelen en hranneer?) en een opzet voor het derde deel van de

probleemstelling (produktanalyse en -verbetering).
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2. Snli- en steekbeschermingsmlddelen

In dit hoofdstuk worden de verschillende op de narkt ziJnde soorten

snlJ- en steekbeschermingsniddelen besproken. In biJlage 2 zíJn de

aangeboden niddelen, ingedeeld naar merk en type, opgenomen.

2.1.@

Erbestaandrieverschi11endetypenhandschoenendie@.
anciers worden aangeduid a1s geschlkt voor de bescherming tegen

sniJ- en steekwonden (zle figuur l.):
- handschoenen van roestvriJstalen ringetJes: zgn. mal1Ënkolder

handschoenen. Deze bestaan |n drie tyPen: de tueevinger, de

drievinger en de vijfvinger uitvoerlng, De handschoenen worden

geleverd in twee ultvoeringen: stalen rlngetJes (buiten) diame-

ter 4r2 mm en 316 mm. De laatste geeft, een betere beschermlng

tegen steken, maar de handschoen ls wat zwaarder van gewlcht.

De vijfvingerhandschoen met rlngetJes van 412 w ls de meest

gangbare handschoen.

- een gebreide handschoen van met kevlar en katoen omwikkeld

staaldraad. De leverancier claimt, hierbij een grote weerstand

tegen doorsnijden, maar geeft zelf aan dat de weerstand tegen

doorboren (doorsteken) klein is. De handschoen wordt door

verschillende leveranciers in st,eeds iets andere uitvoeringen

geleverd. Zo bestaan er zeer dunne types die speciflek als
onderhandschoen bedoeld. zíjn, en uitvoeringen met een rubber-

coating van de binnenzijde voor een betere grip. Dit soort

handschoenen wordE vooral in de blik- en gLasindustrie gedragen.

- een gebreide handschoen gemaakt van 1002 kevlar met rubberen

noppen aan de binnenzijde voor betere griP.
Daarnaast bestaan er allerlei lederen en rubberen handschoenen die

in hun soort een grote weerstand tegen doorsnijden kennen. De

weerstand is echÈer zo veel kleiner dan die van de bovenstaande

niddelen dat ze niet geschikt zijn a1s specifiek beschernLngs-

middel tegen sniJ- en steekwonden.
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2 vingers
+
duim

4 vingers
+
duim

Figuur 1: Verschillende handschoenen door de

duid a1s geschikt voor snij- en/of

leveranciers aange-

steekbescherming
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2.2.@

De neeste handschoenen kennen een systeen van uitbreldingen waardoor

de pols en/of onderarm en bovenarn beschernd kan worden.

BiJ de stalen rlngetjes handschoen zlJn er de volgende ultbrei-
dingen (zie flguur 2.):
- een maliënkolder polsbeschermer (ultbreiding van de handschoen

naar boven toe van 4 cm) die met drukknopen aan de handschoen

wordt bevestigd,

- een hard kunststof kap voor over de onderarm, te bevestigen

aan de polsbescherner.

Snop-tostening nylon strop, odjusï-
oble to the wrist.

New lightweight design $finger
glove in stoinless steel tully en-
closes the hond, with no gops.

Choinmoil cuff section for unre.,
stricted movement.

Wropover design ensures o snug
tit. closes wrihout pressuÍe.

Moulded Ílonge octs os blode
stop.

Arm guord integrol with the gtovà
to give unbroken protection íight
up to the elbow Mode in tough,
temperoiure-resislont polycor-
bonote to withstond both sub-
zero cold-store working ond
steom cleoning.

Figuur 2: Pols- en armbeschermers

handschoenen

horend bij de maliËnkolder
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Blj de staalkern-kevlar-katoen handschoenen is de armbeschermer

genaakt van hetzelfde materlaal. Hlj bestaat in drie lengten (zie

figuur 3.):
- een polsbeschermer,

- een onderarm bescherner'

- een beschermer van de gehele arm.

De 1002 kevlar handschoen kent geen armbeschermer.

Figuur 3: Pols- en armbeschermers van staalkern-kevlar-katoen

2.3. §g&rte',.

Er bestaan momenteel geen schorten die zowel-

vocht en vuil a1s tegen snijden en steken.

Voor de bescherming Legen steken zijn er tuee

(zie figuur 4.):
- een schort gemaakt, van stalen rtngetjes van

(7,0 mm), grofmaliënkolder.

beschermen tegen

schorten op de markt

grotere diameter

- een schort gemaakt van aluminiun plaatjes die net stalen rin-
getjes aan elkaar zijn verbonden.
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Voor de bescherming tegen vocht en vuil bestaat

breid aanbod aan rubberen en kunststof schorten,

de chenische industrie worden toegepast.

er een zeer uitge-
die ook veel in

I
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Figuur 4: Schorten voor steekbescherning

-:---ë'-



-10-



- 11 -

3. Eisen te stellen aan hand-. pols en armbeschermers

In dlt hoofdstuk wordt aangegeven welke eigenschappen van hand- en

armbeschermers een rol spelen en welke eisen daarom gesteld moeten

worden. De gegevens hiervoor zljn enerziJds afkomstig uit de litera-
tuur en anderzljds uit gesprekken met diverse deskundigen, zoals
mensen van het Veiligheidsinstituut (thans Nederlands Instituut
voor Arbeidsomstandigheden, NIA), het Instituut voor Leder en

Schoenen - TNO, het Vezelinstituut - H0, de Veterinaire Hoofdin-
spectie en een deskundige van de Fleischerel-Berufsgenossenschaft

uit Duitsland.

De volgende eisen ziJn onderscheiden:

A. Velllgheidselsen:
1. de bescherming Legen sniJden,

2. de bescherming tegen steken.

B. ArbeidshygiËnische eisen:

3. de bescherming tegen kou,

4. de bescherming van de huid tegen chemische invloeden van

buitenaf,
5. de bescherming van de huid tegen mechanische (slijtende)

invloeden,
6. de chenische belasting van de huid (alIergieën).

C. Ergonomische eisen:

7. de mechanische belasting van de huid door de beschermer,

8. de staÈische pasvorm,

9. de dynamische pasvorm,

10. het aan- en uitÈrekken,
11. de mate waarin de handschoen de fijngevoeligheid beïnvloedt,
L2. de mate waarin de handschoen de greepvastheid beïnvloedt,.

D. Veterinaire eisen:
13. de reinigbaarheid van de handschoen.

E. Cosmetische eisen:
14. het uiterlijk van hand + handschoen.

F. Kosten eisen:

15. de prijs per draagdag.
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Bij de bespreklng van elke els wordt aangegeven op welke wiJze een

hand-, pols- of arnbeschermer op deze eigenschap kan norden getest.

DaarbtJ worden drle typen tests onderscheiden:

laboratoriunproeven, een beoordeling door een panel van deskundl-

gen of een beoordellng in een praktlJk draagproef.

3.1.

ZoaLs aangegeven is de voornaanste reden on de bescherningsnid-

delen te dragen de bescherning tegen snlJ- en steelsÍonden. De

r{eerstand tegen doorsnlJden kan via een standaardproef worden

gemeten, zle flguur 5 (Neltnann, 1983). Gemeten wordt hoeveel maaL

het mes dat net een bepaalde kracht op het proefstuk wordt gedrukt

heen en rseer kan worden bewogen voor het proefstuk doorsneden is.
Voor de stalen ringetJes handschoen wordt ln Dultsland door de

Berufsgenossenschaft de norm aangehouden dat een nes belast net

2 kg, 10x over een afstand van 20 cn heen en weer gehaald moet

kunnen worden voordat er doorheen gesneden wordt.
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De snijweerstand
1s goed a1s de hand-

schoen na 10 maal

20 cm snljden niet
kapot is.

Figuur 5: Standaardproef ter bepaling van de snijweerstand van

stoffen.

Een andere in de lit.eratuur aangeÈroffen methode is die waarbij de

snijweerstand wordÈ gemeten door na te gaan hoeveel kracht het

kost om het mes met een bepaalde vorm, dat reeds door een proef-

lapje heen is geprikt, verder door te drukken (den Engelsman,

1985) (zie figuur 6). Eigenl-ijk wordt dus de "verdersnijweerstandrr
gemeLen. De rnethode komt uit de textiel en leder branche.

Den Engelsman heeft met deze methode stoffen en weefsels, gemaakt

van katoen, leer, aramide (ugl. kevlar), en draden met een stalen

kern en omwikkeld met katoen vergeleken. De maliënkol-der hand-

schoen was in deze proeven niet meegenomen, ondat de snijweerstand

van deze handschoen een orde-grootte hoger 1igt. In privé gesprek-

ken met de onderzoekers blijkt dat de snijweerstand van alle onder-

zochte materialen (behalve de maliënkol-der) veel te laag is om een

goede bescherming te verwachten. Dit is ook door de Fl-eischerei

Beruf sgenossenschaf t aangetoond.
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Flguur 6: Door den Engelsman (1985) voorgestelde proef voor bepa-

ling van de snijweerstand.

3.2. De bescherming teqen steken

In de vleesverwerkende industrie wordt op grote schaal gebruik
gemaakt van zeer puntige messen (uitbeenmessen). Veel traEerlalen

dle wel een goede weerstand tegen snljden bieden, zullen biJvoor-
beeLd door hun open structuur, weinig of geen weerstand tegen

steken bleden.
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De r,riJze rraarop de steekweerstand kan worden geneten is genorneerd

in }[EN 484L. Door de Berufsgenossenschaft wordt een vergelijkbare

opstelllng gebruikt; alleen is een andere neer realistlsche, ruesvorm

toegepast (zle figuur 7) (Neitmann, 1983). Voor de handschoen

geldt dat een proefstuk goed ls aLs het mes dat verzwaard met een

gewlcht van 2 kg van een hoogte van 150 m op het werkstuk valt
geen van de rlngetJes kapot prikt.
Den Engelsman (1985) gebruikt een vergellJkbare nethode, echter

het mes valt niet op de stof, maar wordt 1n de stof gedrukt, waarbiJ

de ndoorpril:neerstandn wordt geneten (het eerste deel van de graflek
ln figuur 6). Ook blJ deze proeven vinden zowel den Engelsnan als
de Duitse collegars dat alle stoffen veel ninder sterk zlJn dan de

maliËnkolder handschoen.

Een nadeel van de belde nethoden 1s dat nlet wordt geneten hoe

dlep een nes al door de stof heen kan steken voordat sprake ls van

kapot sniJden van de stof. Vooral tret zeer puntige ultbeennessen

kunnen aL wonden ontstaan zonder dat de handschoen op zich kapot

gestoken wordt.
In de aanbodliJst van middelen (biJlage 2) is aangegeven welke

merken middelen volgens de Fleischerei Berufsgenossenschaft voldoen

aan de eisen voor snijden en st,eken.
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Figuur 7: Meting van de st,eekweerstand.

3.3. De bescherning teqen kou

Bij een groot gedeelte van de werkzaamheden waarbij messen worden

gebruikt wordt gesneden in vlees van ongeveer 10o C. De omgevlngs-

temperatuur is 10 tctt 15o C. Beperkte isolatie van de hand zou zin
kunnen hebben, maat zal alleen in combÍnati-e met een beschermlng

tegen vocht (waterdicht) kunnen worden toegepast. De probLemen die
optreden blj waterdichte handschoenen worden in 3.4. behandeld.
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3.4.

In de vleesverwerkende Lndustrie konen de handen veelvuldig in
aanraking met vleesvocht, bloed en vet en verder met nater en zeep

tljdens het reinigen van de handen. Door deze chenische Lnvloed

hebben de mensen op grote schaal tast van zogenaande afwashanden:

een verweking van de huid waardoor mechanlsche belastingen sneller
tot irrltaties of verwondlngen lelden. Bescherming van de hand

tegen deze stoffen zou 1n prlnclpe zln hebben. Echter biJ het

dragen van waterdichte handschoenen ontstaan dezelfde afwashanden

doordat het handzweet niet weg kan. On dlt effect te beperken

worden ruimzittende handschoenen met een bLnnenvoerlng (buffering

van vocht) aanbevolen. Deze rulne en gevoerde handschoenen zullen
dan ook voldoende koude-lsolat1e bleden.

ïn een draagproef ln Dultsland ls nagegaan hoe het confort is van

. trree handschoenen over elkaar: een waterdlchte rubber handschoen

met daar overheen de mal1Ënkolder handschoen (persoonliJke medede-

Ling Neltmann). De meerderheid van de Eensen prefereerde de sltuatle
zonder rubber handschoen. Een aantaL mensen echter verkoos wel net

twee handschoenen over elkaar heen te werken. Het valt dan ook aan

te bevelen hier later nader op in te gaan.

3.5. De bescherrninq van de huid Leqen mechanlsche (slf itende) invloeden

van buitenaf

Deze eigenschap is in de vleesverwerkende industrie aan de orde

bijvoorbeeld bij de verwerking van bevroren v1ees. Zodra een be-

scherner wordt gedragen is de huid afgesloÈen van de slijtende
invloed van buitenaf. De huid voelt dan aIleen de nechanische

belasting door de beschermer zeLf. Het is dan ook zlnloos de be-

scherming tegen een uitwendlge mechanlsche beLastlng te beoorde-

len.
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3.6. De chemische belastlns van de huid (door de handschoen zel'f)

Eerder 1s reeds aangegeven dat de maHënkoLder handschoen aanlei-

dlng kan ziJn voor het optreden van nikkelallergieën (Heber, 1986).

Deze allergische reactle treedt vooral op ter plaatse van de ver-

chroomde gespen en drukknopen. Vrouwen llJken neer last te hebben

dan mannen, waarschlJnllJk ondat ze vaker een vergeltJkbare a1lerg1-

sche belastlng opdoen via sÍeraden. In Nederland llJkt dit probleem

welnlg voor te komen (persoonliJke mededeltng BedriJfsverenLging
ttde Samenwerkingrr). Alleen vla draagproeven kan op de onvang van

dtt probLeen worden ingegaan.

3-7- De mechanische belastinc van de huid door de bescherner

Een van de klachten over de bestaande naliilnkolder handschoenen

betreft de nechanische belasting van de huld, waarblJ de eerder

genoemde rtafirashandentt een belangriJke ro1 spelen. Jung (1985)

geeft aan dat de mechanlsche belastlng afhangt van de handschoen-

afmetlngen, de flexlbillteit of rek van het materiaal en de ruwheld

van de binnenzljde van de handschoen. Hij geeft daarbij aan dat er

geen standaard proeven ziJn voor het testen, mede omdal deze eigen-

schap individueel zeer verschillend wordt beoordeeld. De maliËn-

kolder handschoenen kunnen nlet rekken en zijn aan de binnenzijde

zeer ruw.

Het panel en draagproeven zullen hier verder op ln moeten gaan.

3.8.@

De (statische) pasvorm is de mate waarln de beschermer de indivi-
duele drager past. De pasvorm van handschoenen in het algemeen is
genormeerd in DIN 484L. Voor de metalen handschoenen, die geen rek

in het nateriaal kennen, is er internationaal een afspraak gemaakt

over de naten en afmetingen (zie figuur 8). De opbouw van deze

afspraak Ís geheel gelijk aan DIN 4841; de afmetlngen verschlllen
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iets (Neitmann, 1983). Er zijn dus voor een maliËnkolder hand-

schoen 5 maten en linker en rechter handschoenen te koop.

Voor de pols- en armbeschermers bestaan geen standaards ter beoor-

delÍng van de vorn. Beoordellng van de pasvorm zal 1n de praktljk
moeten plaat,svinden.

In Duitsland ls van de op

gaan of ze aar^ deze eisen

bljlage 2.

de markt zljnde handschoenen reeds nage-

betreffende naatvoerLng voldoen, zie
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Figuur 8: Internationale afspraken over de pasvorm van de

verschillende maten van de mallËnkolder handschoen.

dynamische pasvorn bestaat uit drie delen:

De energie die het, kost om de hand te openen en te sluiten
(idem de elleboog en de pols te bewegen)

In een comfortabeLe handschoen kost het weinig energie om de

hand te sluiten en gesloten Le houden. Jung (1985) geeft aan

dat een stijve handschoen snel tot vermoeidheid van de drager

za1 leiden. Hetzelfde geldt voor het elleboog en polsgewricht.
Er bestaan hiervoor geen standaard proeven. De mallËnkolder

handschoenen zijn door hun constructie zeer flexibel. Een beoor-

De

a.
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deling is dan ook niet nodig. Hetzelfde geldt voor de pols- en

armbeschermers.

b. De pasvortr in gebogen toestand ofwel de pasvorm van de gesloten

handschoen; de pasvorm van de polsbeschermer btj een gebogen

pols; iden voor de elleboog.

Veel materialen kennen een zodanige rek dat de lengte verande-

ringen die noeten optreden bij buigen daarmee opgevangen kunnen

worden. Ook kan soms de wíjze van breien van de stof lengteva-

rlatie opvangen. Bij de mallënkolder handschoen ls dat nlet het

geval en moet altijd een te ruime handschoen worden gedragen.

Deze eigenschap zaL vía draagproeven moeten worden nagegaan.

c. Het gewicht van de handschoen.

Een comfortabele handschoen weegt weinig. HeE gerlcht van de

handschoenen zou vla laboratoriunproeven vergeleken kunnen

worden.

3.10@

De eenvoud van het aan- en uittrekken van de beschermer wordt

bepaald door de eenvoud van aan- en uit,trekken van de onderdelen

en vooral door de aansluiting van handschoen, pols- en armbescher-

mgr.

De noodzaak voor grote eenvoud van aan- en uittrekken is niet voor

alle gebruiksomsLandigheden gelijk. Vooral op plaatsen waar veel

afrrisselende werkzaamheden worden uitgevoerd en dus de handschoen

veel aan- en uitgetrokken wordt (slagerijen) is de eenvoud belang-

rijk. Ook bij zeer vuil werk (waarblj de handschoen uitgetrokken

moet om te reinigen) geldt dit.
De eenvoud van het aan- en uittrekken kan op een paneL worden

uitgetest door de tijd te meten dat het aan- en ulttrekken kost en

deze tijd t,e vergelijken met de Lijd die andere werkzaanheden

(b.v. messen slijpen) kost. Daarbij moet ook rekening gehouden

worden met de invloed van vervuiling op het aan- en uittrekken.
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De qale-EeI1Ír-4e handschoen de fi'incevoellgheld beïnvloedt

De flJngevoeligheld wordt vooral van belang geacht blJ ftJn werk

(ultzenen van vlees) en biJ werken met kwetsbaar vlees (b.v. het

darmpakket).

Het is erg moeilljk on de fijngevoellgheld eenvoudig, b.v. via een

panel, aDart te beoordelen ondat deze eigenschap door een proef-

persoon vlug verward wordt met het conptenentair: de mechanische

beschernlngselgenschap, en daarnaast net comfort eigenschappen a1s

nechanlsche huidbelasting, 0nderllnge vergeLijking van handschoe-

nen kan eventueel wel pLaatsvlnden.

3o12 De nate waarin de handschoen de greepvastheld beinvloed

De greepvastheid heeft te naken net de wriJvlng tussen het vast te
pakken voorwerp en de handschoen. BiJ de hanterlng van vlees is
deze greepvastheid ntet kritlsch: het zal nlet voorkomen dat de

handschoen zo glad is dat het vlees moel1ljk vastgepakt kan worden.

3.13 Veterinaire eisen, de reinigbaarheid van de handschoen

De veterinaire eisen hebben te maken met de verspreiding van vervui-

f.ing van de ene naar de andere pLaats via de beschermer, ofwel de

nate waarin de beschermer aanhangt. Deze eigenschap weegt zeer

zvaat in de vleesverrrerkende industrie. Allerlei maatregelen,

zoals de uitbannÍng van houten handvatten aan messen en de zeér

regelnatLge reiniging van messen en kleren, hebben hiermee te

maken. De toe te passen handbescherners moeten in teder geval goed

t,e wassen zijn. Daarnaast worden door het ttStaatstoezicht op de

Volksgezondheid, Veterinalre Hoofdinspectlert allerlei eisen gesteld

die bedoeld zijn om verspreiding van vuil te voorkomen. De katoen-

/kevlar en de volledig kevlar handschoenen zullen om aan deze

eisen te voldoen afhankelijk van de vuilheid van de werkzaamheden

nin of meer regelmatig gesterillseerd moeten worden in heet water
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(82 à 9O"C). Het zal daaron nodig zljn (vooral aan de vulle slacht-
llJn) dat alle werkneners twee of meer handschoenen tot hun beschlk-

king hebben. Voor de ma1lËnkolder handschoen geLdt dit veel mlnder.

Deze zlJn door nornaal uassen goed te relnlgen en zullen alleen in
uitzonderingsgevallen (grotere kans op besnettlng, zoals biJ de

verrerklng yan nvullrt vlees) gesterillseerd noeten worden (per-

soonllJke mededellng Veterinalre lloofdinspectie).
Relnlging van de bescherners vindt ln het algemeen samen met de

relniging van de handen plaats: ze worden regelnatlg ruet ruLm

water afgespoten. Daarnaast kunnet ze, net als de messen, perlo-

dlek in een soort afwasmachlne of ln een sterLllsatlebad gerei-
nigd. De reinlgbaarheid heeft tret t\Íee aspecten te naken:

gaat de bescherner nlet kapot onder invloed van het relnlgen
(zeep, vater, hoge temperatuur),

Laat de bescherner de vervulllng gemakkellJk los'
A1le bescherningsnlddelen zuLlen in de praktuk op deze elgenschap

noeten worden beschouwd.

Een ander aspect van de hyglËne voor de omgevlng heeft te Ínaken

met het loslaten van delen -van de handschoen dle dan ln het vlees

verdrrijnen. Ook dit aspect zaI. zvaat wegen bij de beoordellng van

de handschoenen.

De in hoofdstuk 2 genoernde kevlar handschoenen met rubberen nopPen

zijn eens door een slachteriJ beproefd maar vanwege het loslaten
van de noppen afgekeurd. Hetzelfde zou net de kaÈoenen wlkkeLlngen

kunnen gebeuren.

3.14

0p plaatsen waar de werknemer direct i.n contact komt met het publlek

(bepaalde plaatsen in de slagerijen) speelt het uLterliJk van de

bescherner een ro1. Veel sLagers zouden hun klanten niet met een

beschermer aan rrillen benaderen ondat dlt agresslef overkomt.

Het 1s de vraag of dit, argument zo zrtaat mag wegen dat het zou

leiden tot niet dragen. I,Iel zal voor deze plekken een belangriJk
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Het is de vraag of dit argunent zo zvaat nag wegen dat het zou

leiden tot niet dragen. 1{e1 zal voor deze plekken een beLangrlJk

keuze aspect tussen verschlllende uitvoerlngen kunnen zljn. Het

panel za1 hLerover een uitspraak Eoeten doen.

3.15 De orlis oer draagdag

De priJs per draagdag wordt bepaald door a1le kosten oP te te11en

en te delen door de tiJd daÈ de bescherner rrce gaat. Te onder-

scheLden kosten zLj* aanschafprlJs, de prlJs van eventuele onder-

delen en de priJs van evetrtuele reparaties (maHËnkolder bescher-

mers kunnen blJ breken van enkele ringetJes gerepareerd worden).

De levensduur kan aL1een ln de prakt{kdraagproeven bepaald vorden.

Probleen daarblJ is dat levensduren van Jaren geneLd worden.
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Het rrCarpal Tunnel Svndromerr

Een zlJllJn voor dit onderzoek ls het 1n de literatuur veel genoende

Carpal TunneL Syndrone: een chronlsche spler- en Peesaandoening

van de handpaln i pols (Sebright 1986' Mosely L987, Finkel, 1985).

Deze aandoeni.ng, die ln de vleesverrrerkende lndustrle veel l{kt
voor te komen, zou verootzaakt rorden door snelle repeterende

handbewegLngen waarbiJ kracht noet worden gezet met gebogen pols.

I{erkneners van slachterUen ln Anerika zouden in de hand die het

vLees vasthoudt veel last van deze aandoening hebben. In de lltera-
tuur wordt soms aanbevolen handschoenen te dragen die het pols-

gerrricht vastzetten. In de praktlJk 1lJkt echÈer een dÍverslficatie
van de werkzaamtreden en het werktenpor en een optlnale ergononl-

sche layout van de werkplek (o.a. werken op goede hoogte) meer zl'n

te hebben.

Voor nensen die reeds last hebben van het syndroon zou het vastzet-
ten van de pols we1 zin hebben. Dlt kan echter ook geschieden

mlddels aparte bandages. Een toevoeging aan de beschernlngshand-

schoenen on dit syndroom aan te pakken wordt hler dan ook niet
voorgestaan.
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4. Eisen te stellen aan schorten

BiJ schorten zijn de volgende eigenschappen van belang:

A. Velllgheidselsen:
1. De bescherning tegen steken.

B. ÀrbeldshygiËnische elsen:

2. De bescherning tegen vocht en vuLl

C. Ergonomische eisen:

3. De statlsche pasvorn

4. De dynamische pasvorm

5. Het aan- en uittrekken
D. Veterinaire eisen:

6. De reinigbaarheld
E. Cosmetische elsen:

7. Het uiterllJk van het schorÈ

F. Kosten

8. De prijs per draagdag

De overige aspecten die blJ de handschoenen ziJn genoend spelen

hier geen ro1-. Zo Ís de bescherning tegen snijden niet van belang

omdat volgens onderzoek in Duitsland deze belasting niet voor komt

(Neitmann). Omdat het schort over de kleding gedragen wordt is ook

bescherming tegen kou, chemische of mechanlsche lnvloeden niet van

belang. De typisch nanuele eisen als beinvloeding van de fijnge-
voeligheid of de greepvastheid kunnen natuurlijk ook buiten beschou-

wing blijven.
Net als bij de handschoen.wordt in de navolgende bespreking steeds

aangegeven hoe de eigenschappen kunnen worden getest.

4.L De bescherminq Leqen steken.

De opstelling die men in Duitsland gebruikt voor het meten van de

steekweerstand van schorten is gelijk aan dle blj handschoenen. De

norm is anders: nadat een mes 10 maal op dezelfde plaats in het

schort is gestoken (vallend van dezelfde hoogte en met hetzelfde
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gericht verzwaard) mag de nespunt nlet dieper dan 8 mn door de

stof heen steken. In biJlage 2 is aangegeven welke nerken niddelen

door de Berufsgenossenschaft goedgekeurd ziJn.

4.2. De bescherninc tesen vocht en vull

Momenteel wordt voor deze beschernlng een tweede (waterdicht) PVC

schort over het metalen schort, heengedragen. AfhankeliJk

van de werkzaanheden draagt men een lang schort (tot over de laarzen

heen) of een kort schort (boven de knte). Aan de ziJkanten moet

het schort tot aan de rug van de drager rel.ken zodat. de kledlng

btj het afspulten niet nat wordt. IIet voordeet van de scheldlng

van steek- en vuilbeschernÍng is dat alleen het eenvoudlg Èe rel-
nigen PVC-schort vul1 wordt, en het steekbeschernlngsschort ln
prlnclpe noolt gerelnlgd hoeft te worden.

Het panel zaJ- op deze elgenechap nader in noeten gaan.

4.3 De statische Dasvorn

In figuur 9 is aangegeven welke vorm en afnetingen van het steek-
beschermingsschort in Dultsland worden geËlst. Deze ets is opgesteLd

na statistische anaLyse van de verdellng van de steekwond ongeval-

1en over het llchaam. Verder wordt geë1st dat de zijkanten en de

bovenzijde van het, schort soepel Eoeten zíjn zodat zíj zich naar

het lichaam kunnen vormen. De bevestigingsrienen moeten of X- of
Y- vormig zljn en bovenop de schouders ninstens 30 mm breed. In de

bijsluiter die biJ aanschaf van het schort aanwezig noet zijn,
moet aangegeven worden hoe de riemen troeten worden ingesteld zodat

het schort op de julste hoogte kan worden ingesteld (Neitmann,

1983).
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lichaans- naten schort gewicht
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Figuur 9: In Duitsland geëiste

van de schorten.
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In Dultsland is van de op de markt zljnde schorten reeds nagegaan

of ze aan deze maateisen voldoen (zle bljlage 2). De statlsche
pasvorn zal daarnaast Ín een draagproef kunnen worden beoordeeld.

4.4. De dynaulsche Dasvorm

Hieronder wordt verstaan de mate van belennering van de bewegings-

vriJheld die het dragen van het schort met zich meebrengt. Van

lnvloed hierop ziJn de afmetingen van schort en riemen, de soepel-
held en het gewlcht van het schort. Daarnaast krulpen sommlge

schorten op door llchaamsbewegi.ngen. Schorten dle door de Flels-
cherei Berufsgenossenschaft zi5n goedgekeurd (zle blJlage 2) zLJr.

getest op beweeglijkheld in twee rlchtlngen en opkruipen door
gebruik.
Het gewlcht kan worden bepaald in een laboratorlum. De overige
elgenschappen moeten vla een panel beoordeling en draagproeven aan

de orde komen.

4.5. Het aan- en uittrekken

De beoordeling van het aan- en uittrekken kan het beste plaats-
vinden via tijdmetingen op proefpersonen ult het, panel. Deze eigen-
schap is niet kritisch omdat de drager het schort in principe maar

L à 2 maal per dag aan en uit zal trekken (vgl. handschoenen die,
zeker in slagerijen, zeer frequent aan en uitgetrokken worden).

4.6. Veterinaire elsen: de reinigbaarheid

Deze eigenschap speelt alleen een ro1 voor het buitenste schort.
Diu schort wordt vooral aan het lichaam afgespoten. rndien het
nateriaal glad is en verder de pasvorn van het schort goed is, kan

men het schort eenvoudig reinigen.
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4.7.

Net a1s biJ handschoenen kan deze elgenschap een ro1 spelen ln
slageriJen in het dlrecte contact net de klant. Het gaat dan

alleen on het uiterllJk van het PVC overschort. Het panel zaL

hÍerop in noeten gaan.

4.8. De prlls per draaqdas

De priJs per draagdag van de schortrconblnatleft wordt bepaald door

de prlJs per draagdag van de beide schorten op te tellen. Dle van

het steekbescherningsschort zaI. zeet moelllJk te bepalen zlJn
ondat een schort zeer lang mee kan gaan. Indlcatles hlerover kunnen

norden verzaneLd via bedriJven waar de schorten nu reeds zlJn
lngevoerd. De priJs per draagdag van het buitenste schort za1

sterk varlËren. Het schort sliJt vrlJwel niet. IIet zal- daaron

vooral vervangen worden als er een gat in ls gestoken.
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Draagbezwaren

Uitgaande van de te verwachten teruggang 1n sniJ- en steekverwon-

dingen dle optreedt door toepassing van de verschlllende bescher-

mi.ngsmlddelen zou brede toepassing van deze mlddelen voor de hand

llggen. Dat dit niet (of nog niet) gebeurt, heeft te naken met

verschillende nadelen van de mlddelen.

Om beter zLcht op deze aspecten te krljgen is een aantal gesprekken

gevoerd met werknetrers in diverse bedrijven en ls de llteratuur op

dit gebled bestudeerd.

In vier bedrljven, een varkens- en een kaLverslachterlJr en een

kleine en een grote slagerlJ zlJn de werknemers gevraagd hun erva-

rlngen net en meningen over de middelen te geven. Sommigen van hen

(|n slachterijen) droegen reeds naltËnkolder handschoenen en/of

schorten. Anderen (vooral 1n slagerijen) kennen de handschoenen uLt

de opleidlng maar dragen ze nu nlet.
De voornaamste tr*ee klachten over het comfort van de handschoenen

betreffen de ruwheid voor de huld en de verninderde fijngevoelig-
heid bij het hanLeren van kleine delen. Maar alle ondervraagden

vinden dat beide nadelen na verloop van tijd (enige naanden) door

gewenning minder ernstig worden.

In de slagerijen is een van de extra problemen het feit dat het

werken met nessen slechts een gedeelte van de werkzaanheden uitmaakt

en bij de andere werkzaamheden (afwegenr afrekenen) het dragen van

handschoenen vanwege de verminderde fijngevoeligheid, vanwege de

hygiËne (de handschoenen hangen erg aan) en de cosmetische aspec-

ten naar de kLanL toe ongewenst is.
Daarnaast wordt voor de slageriJen nog aangevoerd dat mensen die

met beschermingsmiddelen werken minder voorzichtig met de messen

worden. Als zo nu en dan even gewerkt wordt zonder beschermer aan

is de kans op ongevallen veel groter geworden. Genlddeld zo\t zo

het werken gevaarlijker kunnen worden door de introductie van

handschoenen.
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In de slachteriJen ls door de speclalisatle het risseLen van de

werkzaamheden niet aan de orde, Het hyglËne aspect wordt opgelost

door regelmatlg natwassen samen met de messen. IIet cosnetlsche

aspect speelt geen ro1. Een speciftek probleen ln de slachteriJen

betreft de beschadlging van de ingenanden (vn1. darmpakket) door

de handschoen.

De Beeste literatuur op dit gebied beschrijft de gewenste situatle
(hoe zou nen zLchzelf noeten beschermen) en gaat daarblJ nauwellJks

ln op de nadelen van de niddeLen" I'lel is een specÍflek artlkel
gevonden over allergieËn dte blJ het gebrulk van de handschoenen

kunnen optreden ter hoogte van de gespen en de drukknopen (Heber,

1986). Hlerover ls ln de praktlJk nlets waargenomen.

BiJ de schorten ziJn de genoende nadelen veel gerinsëto In de

gesprekken wordt door de werknemers vooral geklaagd over het gewicht

en de beperking van de beweglngsvrlJheid. Daarnaast, onderkennen de

werknemers het gevaar van de rompwonden nlet. Een veel gehoorde

opuerklng ls dat buik wonden niet néér voorkonen dan bljvoorbeeld

het ultschleten van het mes naar het gezicht. Bovendien vinden de

werknemers de bescherming door dunne PVC schorten voLdoende: ttJe

hebt door de ruimte tussen schort en lichaan voldoende tljd je mes

terug te trekkenrr.

Samenvattend bllJkt het voornaamste bezwaar tegen de handschoenen

in de slachterijen het confort hoewel na enige tiJd gewenning

blijkt op te treden.
In de slageriJen zlJn de bezwaren tegen de handschoenen onvang-

rijker: zowel comfort als hyglëne en cosmettsche aspecten spelen

een rol. Bovendien is het niet duidelijk of de veiligheid gemlddeld

toeneemt.

De schorten worden vooral niet gedragen vanwege het gewicht en de

beperking van de bewegingsvrijheid. Daarnaast zijn de werkneners

nlet overtuigd van het nut.
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Eerste selectie beschernlngsmiddelen

Afgaande op de gegevens van de Berufsgenossenschaft en den Engelsman

voldoen van het totale aanbod aan snlJ- en steekbeschernlngsmldde-

len (zie biJlage 2) al1een de nal1ënkolder handschoenen (net de

blJbehorende pols- en arnbescherners) en de naLtËnkolder en aLtuni-

nium schorten aan de eisen betreffende sniJ- en steekbeschermlng.

Binnen deze groep van beschermingsnlddelen voldoen, weer volgens

de Berufsgenossenschaft, slechts 3 merken aan alLe eisen betreffende

snlJ- en steekbeschermlng' traatvoerlng en (blJ de schorten) beweeg-

llJkheld, opkrulpen en rlenen, zLe tabel 3. De produkten van een

vlerde Leverancler worden momenteel aan proeven onderworpen. BiJ

de schorten dle opgebouwd ziJn uit aluniniun plaatJes zlJn door de

Berufsgenossenschaft aLleen die goedgekeurd die zlJn uitgevoerd

net dichtgelaste rLngen. De goedgekeurde middeLen zlJn ultgevoerd

met een trGSn (Geprifte Sicherhelt) teken.

De handschoenen van metaal/katoeilkevlar en dle van kevlar ziJn

vooral vailíege hun ergonomische elgenschappen lnteressant. Ze

kennen een lage nechanLsche bel-asting van de huld (ze zljn vrlJ
zacht) en ze beïnvloeden slechts weinLg de fiJngevoellgheid. Ze

ziJn echter onvoldoende bestand tegen steken. Ook de snljweerstand

laat te wensen over. Daarnaast zou elke werknener, vanwege de

verminderde hyglËne, meerdere paren tot zijn beschikking moeten

hebben, zodat het ene paar gereinlgd kan worden terwijl het andere

wordt gebruikt. I,laarschijnlijk zLjrr deze handschoenen op den duur

ook duurder, omdat een begchadigde handschoen niet gerePareerd kan

worden.

Er 1s geen overzicht genaakt van de waterdichte schorten. Deze

bestaan in zeer veel goede ultvoeringen.
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De goedgekeurde handschoenen verschllLen nauweliJks van elkaar.
Het zlJn al1emaal S-vlnger maltënkolder handschoenen, Verschillen
betreffen aLleen het type polsbandJe (metaal of kunststof), het

blJ de handschoen horende type pols- en armbeschernlng (kunststof

of ook maHËntolder) en de aansluitlng tussen de niddelen.

Het aanbod aan goedgekeurde schorten bestaat ln twee typen: maliËn-

koLder en alumlnÍum plaatJes.

De voornaaurcte bezwaren tegen alle ngoedgekeurde' mLddelen betreffen
de arbeidshyglënlsche en ergonomlsche aspecten van het gebrulk,

en, speclaal voor de slagerLJen, de cosmetlsche aapecten. IIet is
daarom lnteressant de overgebleven middelen op deze aspecten ten

opzLchte van elkaar te vergeLlJken. Dit vraagt nader onderzoek vla
laboratorlunonderzoek (slechts een zeer beperkt aantal eigenschap-

pen), een panelbeoordeling en draagproeven.

Het ls echter waarschiJnliJk dat zelfs de beste van de goede nid-
delen op een aantal punten slecht voldoet. 0m de draagbaarheld te
verhogen en daarnee de weerstand tegen de nlddelen te vernlnderen

za1- d,aaron vLa een produktontwlkkeling getracht worden aanvullende

verbeteringen te realiseren.
BiJ de handschoenen, pols- en armbeschermers wordt daarblj vooral
gedacht aan onder- en overhandschoenen en verbetering van de aan-

sluitlng van de verschlllen middelen. Bij de schorten za1 vooral

de relatie tussen het steekbeschermingsschort en het waterdichte

schort worden geanalyseerd.
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7. hlerkzaanheden. gereedschappen en snll- en steekwonden

7.1. Inlelding

Het beLangrijkste gegeven voor het bepalen van de noodzaak voor

een bepaaLd beschermLngsnl.ddel ls het aantal verzuindagen per

werknemer per Jaar ten gevolge van snlJ- of steelqronden ultge-
splltst voor de verschtllende delen van het llchaan die geraakt

ziJn. Die delen van het lichaam waar vaak verwondl.ngen optreden

(met biJbehorend verzuÍn) zouden beschernd moeten worden. Indien

daarbiJ ook nog bekend zou zLtn welk gereedschap of werktulg biJ

het ongeval betrokken 1s en welke werkzaamheden de werknemer ult-
voerde op het nonent dat het ongeval optrad, dan kunnen de maatrege-

len het beste worden aangepast aan de bedrelgingen, zte tabel 4.

Typering ongeval

Ernst ongevaL
- ongevalsfrequentle
- verzulnduur

Soort ongeval
- snijwonden
- steekuonden

Plaats ongeval
- verdeling over het lichaan

Ootzaak ongeval
- werkzaantreid
- gereedschap

Tabel 4: Typering van de ongevallen

Voor verschillende types ongevallen zijn andere naatregelen ade-

quaat. Zo zal- een ongeval dat zelden voorkomt en ook sLechts een

geringe verzuinduur tot gevolg heeft in de praktuk alleen worden

aangepakt als de maatregel ook sLechts een gerlnge belastJ-ng tot
gevolg heeft.

Een ongevallen registratie dle op al deze variabelen ingaat is
nergens aangetroffen.
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7.2.@

De belangriJkste ongevalsgegevens ziJn onderstaand opgesond.

- De Arbeidslnspectle (AI) reglstreerde ln 1986 595 ongevallen in
slagerilen. Volgens BedrlJfsvereniglng de Samenwerklng ls er in
hetzelfde Jaar 18800 nanJaar gewerkt la deze sector (uitgaande

van 200 werkdagen/laar). De ongevalsfrequentie voor 1986 komt

daarnee op OrO32/manJaar (zie tabel 5). Voor 1984 en 1982 ziJn
de waarden ook berekend.

- 0p dezelfde wlJze konen de

met de vleeswarenLndustrie

clJfers voor de slachteri'ien semen

op de waarden a1s vermeld in tabel 5.

ongevalsfrequentie
slagerlJen slachterl.Jen *

vlee$Íaren-
lndustrie

1986
1984
L982

0r032
0,037
o,o44

0,080
0r 100
0,115

Tabel 5: Ongevalsfrequenties 1n de afgelopen jaren (AI)

812 van de in 1986 bij de AI aangemelde ongevallen (812 van

01032 = 01026 pp/ j) in slagerijen betreft een ongeval met een

mes, vlees(waren)snijmachine, cirkel-rketting-, lint- of bandzaag,

lederstans of een maal- of mengnachine. Alleen de messen zijn
goed voor 47% var. de ongevallen en alleen de vlees(waren)snijma-
chine voor 27%.

Voor de slachterijen + vleesr*arenindustrle is dit percentage

65%. lflLeen de messen: 61%.

De verdeling over het lichaàm van de ongevallen (alle ongeval-

len) is in onderstaande tabel aangegeven:
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Slagerljen Slachterijen/
Vleeswaren

Hand
Pols
0nderarn
Buikstreek
Overige

812
4Z
3z
3Z
97"

672
47"

4Z
2Z

23z,

Tabel 6: Verdeling van de blJ de AI ln 1986 aangenelde
ongevallen over het lichaan

Tabel 6, waarin de verwondingen zlJn uttgesplltst naar getroffen

lichaansdelen, betreft niet alIeen snÍJ- of steekverrondingen. Het

1s nlet duideliJk of wonden aan de hand ook door andere oorzaken

dan nessen worden veroorzaakt. Ook ls niet duideLlJk of nog andere

deLen van het llchaan door sniJwonden worden getroffen.
Verder ls het nlet duldelljk of de bij de Arbeidslnspectle aangenel-

de ongevallen een volLedig beeld geven van de werkeliJkheid. Mede

gezlen het Lage aantal ongevaLlen per nanJaar 1ljkt het waarschiJn-

llJk dat ln de praktiJk een deel van de ongevaLlen nleE worden

aangemeld. Dit zal in kleine bedriJven (slageriJen) waarschiJnlijk
neer gebeuren dan in slachterlJen. De omvang van de onderschatting

valt uit deze gegevens echter nlet na te gaano De teruggang van de

ongevalsfrequentie 1n de tiJd noet dan ook met de nodige voorzich-

tigheid worden geÏnterpreteerd.
De gegevens geven verder geen Ínzlcht in de verzuimduur per ongevalt

hetgeen een grote beperking betekent. Ïíe1 is uit de gegevens af te
leiden dat het aantal snij- en steekwonden, vetoorzaakt door utessen

en optredend aan de hand, het overgrote deel van alle ongevallen

uitmaakt. Van de overige oorzaken is vooral bij de slagerljen nog

de vlees(waren)snijmachine nog belangrijk. In de slachterijen en

de vleeswarenindustrle speelt deze nachine geen ro1. In bijlage 3

zijn a1 de gegevens van de AI in vier tabellen samengevat.

Naast de Arbeidslnspectie registreren ook anderen ongevallen. Een

aantal gegevens worden hieronder weergegeven.
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772 vat de 218 blJ de bedriJfsvereniging trDe Sanenwerkingrt gere-

gistreerde ongeval.Len ln slagerllen 1n 1984 betrof €etl vèrwotr-

dlng door een (uitbeen-) nes of sniJmachlne (RiJnties' 1985).

Als deze ongevalLen worden ultgesplltst naar getroffen lichaans-
deel dan ontstaat het overzlcht dat 1n onderstaande Eabel ls
opgenonen:

LichaansdeeL
uitbeen-
(n=l19)

snljnachine
(n=49)

TotaaL
(n=168)

vlngers
handen
poLs + ann
been
Ltes
buik

s0z
342
9Z
2r5Z
2,52rz

922
8Z
0z
oz
oz
0z

622
262
6Z
2Z
2Z
LZ

TabeL 4: VerdeLlng van snlJ- en steekongevaLLen 1n slageriJen
naar getroffen Llchaansdee1.

De genlddelde verzuinduur van g!§ ongevallen tezanenr dus ook

nieÈ-sniJ- en steel«ronden, bedroeg 10'2 dagen. Het is niet bekend

of snlJ- of steelffonden geniddeld onder of boven dit gerniddelde

11ggen. I{el- wordt verrueld dat langere duur verzuÍm vooral ontstaat

blj beschadiging van pezen of bloedvaten en biJ ontsteklngen;

beide kunnen optreden biJ snij- en steekwonden.

Over de ernst van de ongevallen (a11e ongevallen tezamen) kan

nog vermeld dat h 70% van de ongevalLen enige medische behande-

ling pLaatsvond.

Uit een enquète (uit 19..) onder slasersLeerlinsen die werkzaan

waren bij de Slagers Vak Opleidingen (SVO) en waarin ziJ op

herinnering rapporteren over de laatste twee jaar blijkt dat 532

van a1le ongevallen ls verootzaakt door een mes en 172 door de

snijmachine. 742 van a1le verwondingen is een snij- of steek-

wond. Gemiddeld geven de leerllngen op 0161 ongevallen per jaar

te hebben neegemaakt. Daarmee kont de ongevalsfrequentle voor

snlJ- en steekwonden op ongeveer 0145. (Vergelijk dlt gegeven

met het aantal van 01025 per persoon per jaar van de AI; een
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zeer groot verschll, teneer omdat bekend ls dat biJ rapportage

op herlnnerlng ook altlJd onderschatting optreedt. Een reden te
r1eer on de gegevens van de AI met de nodlge voorzlchtigheld te

lnterPreteren. )

Inhetsociaa1Jaarvers1agvaneengrote@!.L(NCB'1984)
wordt aangegeven dat ongeveer 102 van de gemlddeld ongeveer L2

verzuimdagen per werkneuer per Jaar nordt veroorzaakt door verwon-

dingen tlJdens het werk, en dat door gebruik van beschermende

kleding (handschoenen, pols- en armbeschermers en schorten) dit
percentage rrsterk ls afgenomen'. De neest ongevalsgevoellge

afdeLlngen bleken de darnenafdellng, de schone slachtllJnr de

Jeugdafdeling en de koppenuitbeenafdellng.

In het sociaal Jaarverslag van een andere slachterU (CoYeCo,

1985) wordt gemeld dat het aantal snlJnonden na Ínvoerlng van de

vellÍgheidshandschoen net 4LZ en het aantal verzulmdagen a1s

gevolg daarvan met 332 1s afgenonen.

BiJ een grote kalversLachterlJ (EKRO' Apeldoorn) werken " 65

mensen met ngevaarlljke gereedschappentt zonder en o 35 met een

bescherningsniddel. BiJ de eerste groep zlJn in 1986 70 ongeval-

len aan de handen, 3 aan de pols, 5 aan de onderarn en 3 aan de

rest van het llchaan opgetreden, een ongevalsfrequentle van 1r2

pp/J, Bij de tweede groep is sLechts 1 ongeval opgetreden (het

schort hing te laag),
Van alle ongevallen ldas ongeveer de helft zo ernstig dat verwij-
zing naar het ziekenhuis noodzakeliJk was. 982 van de ongevallen

werd veroorzaakt door een mes en 2% doot een hakblJl.
In Duitsland registreerde de Berufsgenossenschaft 1n 1982 onge-

veer 26.000 ongevallen met een mes. De verwonde lichaamsdelen

waren vooral de hand, onderarm, romp en bovenbenen (Neitmann,

1983). In totaal zljn de mesverwondingen goed voor 402 van de

ongevallen. 0ngevallen aan ronp en benen zijn over het aLgemeen

veeL ernstiger van aard door de vaak grotere snelheid van het

mes en de gevoeligheid van deze lichaamsdelen. Jaarlijks konen

meerdere anputaties van de benen en zelfs doden ten gevolge van

deze wonden voor.
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7.3.

Ult de voorgaande opsonming kan het volgende worden geconcludeerd:

1. IIet aantal snlJ- en steelqronden per persoon per Jaar ln slagerlJ-
en (en opleidlngen) llgt ergena tussen de 01025 (AI) en 0'45
(SVO) per persoon per Jaar. De verzulmduur per ongeyal is onge-

veer 10 dagen (Samenwerking).

2. Ía slachterUen en vLeeswarenbedrlJven 1lgt deze frequentie
rond de 0108 (AI). ALs a11een de werknemers dl.e gevaar lopen en

geen beschernlngsmÍddelen dragen worden beschouwd Ltgt dlt rond

de 1r2 pp/J (EKRO). De verzutnduur per ongeval is onbekend.

3. De ongevalsfrequentie tosrvo sniJden of steken kan door het

toepassen van persoonliJke bescherningsmiddeLen nsterk afnemenr

(NCB) danwel tot vriJwel nul teruggaan (EKRO).

4. Beschernlng van hand en vlngers zaL het allergrootste deel van

. de frequentlereduktle veroorzaken. MaxLnaal kan dit ziJn: voor

de slageriJen: 812 (AI) dan wel 88Z (Sanennerking), en voor de

slachteriJen en vleesvenÍerking: 67U (AI),
5. Bescherning van poIs, onderarm en buikstreek zal nlnder grote

gevoLgen hebben. Maximaal voor de slagerlJen (AI): pols 42,

onderarm 32, buikstreek 3Z en voor de slachterijen (AI): pols

42, onderarr 42, buikstreek 22.

Op basis van deze gegevens valt niet aan te geven welk bescher-

mingsnlddel op welke pLaats van het lichaam bij de uitvoerlng van

welke werkzaamtreden net gebrulk van welke gereedschappen aanbevo-

l-en zou moeten worden. De gegevens zijn daarvoor te weinig betrouw-

baar (AI) en te weinlg gedetailleerd.
Er is daarom een beperkt onderzoek gedaan naar de regelgeving

omtrent het dragen van deze beschermlngsmiddelen ln het buitenland

en met name Duitsland.
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7.4.

De werkzaamtreden die worden uitgevoerd in de verschlllende types

bedrlJven 1n Duitsland ziJn vergeliJkbaar net dle 1n NederLand.

AnderziJds ls de verzekertngsrljze daar anders geregeld (Berufs-

genossenschaften) waardoor ongevallen in het algeneen veeL strakker

worden aangepakt.

Er ls contact geueest met eeo onderzoeker uit Duitsland, de heer

Neitmann van de rrFLelscherei Berufsgenossenschaft, Fachausschuss

Pers6nllche Schutzausrilstung, ArbeitskreÍs Stechshutzn.

In IlultsLand ls gekozen voor een langzane introductle van de ver-
schlllende beschermers! eerst de minst belastende beschernlngsnid-

delen (schorten) bU de gevaarLlJkste werkzaanheden verpllcht
steLlen. Daarna lets lastlger beschermlngsmiddelen blJ andere

werkzaamheden aanbeYelen, etc.
De situatle 1s als voLgt: Slnds 1970 ziJn de netalen schorten

verpllcht voor a1le werkzaanheden waarblJ elektrische of gewone

tressen worden gebruikt. Ook zijn slndedien de handschoenen verpllcht
voor het werken met de rKnochenputz- und Entfettungsgeràtett (VBG

79, paragraaf 46/L en 2). Sinds L976 zi.jn de vljfvlnger naliënkol-
derhandschoenen met pols- en armbeschermer aanbevoLen bij alle
werkzaanheden waarbij elektrlsche of gewone nessen worden gebruikt.
Daarnaast zijn sinds 1984 de hand en arnbeschermers verpllcht biJ
de rfAusbein-, Ausl6se- und Zerlegearbeiten (nlcht bein Abschnelden

von Fleischstiicken oder bei Fleischdressur)tf (Unfallverhiitungsvor-

schrift 1984 paragraaf 4 (2) 5).
Al1e regellngen gaan al1een in op werkzaanheden. Er wordt geen

onderscheÍd gemaakt tussen slachterijen of slagerljen. Voor de

kleine bedrijven zijn de verplichtingen vergellJkbaar geregeld

door de Berufsgenossenschaft Elnzelhandel. De aanbevelingen of
verplLchtingen gaan ult van de werkzaanheden of ze nu afgerisseld
worden met andere werkzaanheden of niet.
De werkgever dient steeds de middelen ter beschlkking te stellen,
de onderhoudsplicht Ilgt ook bij de werkgever.
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Hoewel nlet nauwkeurig nagegaan, llJken op het eerste gezlcht de

situaties in OostenriJk en FrankriJk op dle in Duitsland.

7.5.

0p welke vtjze het dragen van bescherningsnlddelen Ln NederLand

geregeld moet gaan worden valt op basls vaa de bovenstaaude gegevens

niet aan te geven. Er ziJn tvee opties!

- Het ultvoeren van longltudinale onderzoeken naar de optredende

ongevaLlen zodat de maatregelen zo goed nogelijk aangepast kunnen

worden aan de bedrelgiugen. TtreoretLsch is dlt de beste oplosslng,
maar door het gerÍ.nge aantal ongevallen per persoon per Jaar zal
een dergeltJk onderzoek erg lang kunnen gaan duren. Bovendten

bliJft de vrq4g bestaan welke norm gekozen wordt: welke gevaren

zlJn tg.gevaarllJk?

- [Iet opstellen van een bepaalde strategle voor de lntroductle van

de beschermingsnlddelen.
Iíelke optie ook gekozen wordt: het ls zeer belangriJk zo comfortabel

nogellJke niddelen te selecteren danwel te ontvlkkelen.
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Discussie en opzet fase II

Het probLeem van de sniJ- en steekverwondlngen ls een dutdelÍJk
voorbeeld van ongevalLen met klelne kans en groot gevolg. De kans

kan nlet precles worden vastgesteLd, maar ln één voorbeeld bleek

de kans op vemondlngen voor Bensen dle gevaar lopen (nensen die

werken net scherpe voorwerpen) en geen beschernlngsmlddel dragen

rond 1 ongeval per persoon per Jaar. Ook de gevolgen kunnen niet
precies worden vastgesteld. Geniddeld ligt de verzuimduur rond de

L0 dagen per ongeval, maar veel langere verzuinduren konen vooro

Verrereg de grootste kans loopt tren op een snlJ- of steekwond aan

de hand (rond de 802 van deze ongevallen). Daarnaast konen verwon-

dingen aan pols- onderarn en buikr bovenbenen en LLezen voor. De

voornaanste veroorzakers van alLe ongevallen zlJn de (uitbeen-)

megsen.

Als gevoLg van deze klelne kans 1s de zln van toepassen van bescher-

mingsmlddelen voor de lndlvlduele werknemer onduidellJk. Ondat de

beschermLngsniddelen ook diverse nadelen met zlch mee brengen ls
de weerstand tegen toepassLng groot.

Het zal belangrljk zljn on zo veeL mogeliJk nadelen van de bescher-

mers op te heffen via keuze voor een goede beschermer en eventueel

via verbeterlng van de bestaande produkten. Daarnaast za1 een

goede strategie voor introductie van de middelen opgesteld noeten

worden, waarblj uitgangspunt moet zlJn alleen beschermingsmiddelen

Èoe te passen op ttgevaarlljke plaatsenrt (wat is de norm?).

Uithettota1eaanbodaansnij-ensteekbeschermings@.
en @ kan op basls van door de Berufsgenos-

senschaft uitgevoerde proeven een selectie van rtgoedgekeurderr

worden genaakt. A1 deze handschoenen voldoen in ieder geval aan de

eisen betreffende:

- snÍj- en steekbescherming

- maatvoering.

De goedgekeurde handschoenen verschlllen nauwelljks van elkaar.
Het zijn allemaal 5-vlnger maltënkolder handschoenen. Alleen het
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bijbehorende type pols- en arnbescherming (kunststof of ook maliËn-

kolder) en de aansLulting tussen de niddelen varieert.

IIet aanbod aan door de Berufsgenossenschaft goedgekeurde schorten

bestaat in twee typens maHËnkolder en alunlnlun plaatJes. Deze

voLdoen aan de elsen betreffende:

- maatvoering

- steekbeschermlng

- soepelheld

- vorm en afnetLngen van de rLemen.

Ten aanzlen van de goedgekeurde niddelen bllJven de volgende drle
vTagen over:

- BiJ welke werkzaanheden zouden weLke niddelen aanbevolen moeten

worden, danwel via welke strategie kunnen ze worden geintro-
duceerd.

- IIoe voLdoen de handschoenen en pols- en armbescherners ten opzlch-

te van elkaar ten aanzien van de aspecten:

* nechanische belasting van de huld;
f dynam{sche pasvorn;

+ aan- en ulttrekken;
+ alLergleËn;

+ de nate waarin de handschoen de fijngevoellgheid
beïnvloedt;

i de mate waarin de handschoen de greepvasEheid beinvloedt;

+ de priJs per draagdag;

+ het ulterlijk;
Iden voor de schorten:

+ de dynamische pasvorm;

* het aan en ulttrekken;
+ de prlJs per draagdag;

- !{elke van de mlnder goede aspecten zouden via een produktont-

wikkellng verbeterd moeten worden.

Fase II zaI- zícl:. in eerste lnstantle Boeten rLchten op een onder-

1lnge vergeliJklng van de goedgekeurde middelen. Daarvoor zaL
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eerst een paneldlscussle norden georganlseerd net dlverse deskun-

digen zoals mensen uit de slagerlJ- en slachterlJbranche net €rva-
ring met de niddelen, leveranclers, nenaen van Iï{0 en de veterÍnalre
dlenst en BGl!-artsen. Deze discussle za]. a].s resultaat moeten

hebben een llJst van niddelen die iuteresaant zlJn on verder uit
te teaten.
Als tweede zat. een uitspraak gedaan noeten worden over de relatLe
werkzaanheden - toe te paasen bescherningsmlddelen. Daarvoor Lal
eerat een verdergaande analyse genaakt worden van de aanpak dle ln
Dultsland is gekozen. Daarna zal Ín een paneldiscussLe met dezelfde
Eensen getracht rorden de voor- en nadelen van dlverse aaupakken

aan te geven.

Fase II kan dan rorden afgesloten uet een beschrlJving van de

praktiJktests en nnogellJke prodtrktontrlkkell.ngen.
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BïJLAGE 1: OPDMCtft

EAI{IEffiOtsIB{ Vcx)N, DB W II{DT'STRIB

Status
Datun
Projektkode
Kontaktpersoon
Opdrachtgever

: projektopzet
: I Juni 1987
: 640 642
: 1r. G. Huppes
: Produktscíràp voor Vee en Vlees

t.a.v tr. J.N. Schouwenburg

Inleidine

-

In de vleesvemerkende lndustrle wordt veel gewerkt met scherp gereed-
schap. Er komen dan ook veel snijwonden aan handen, armen en in mLndere
mate het lichaàm vooÍ. Ter voorkónlng van de snLJwonden worden speciale
handschoenen en schorten aanbevolen.
De handschoenen (met of zonder armbeschernlng) bestaan in drie typen:
een handschoen van roestvrLJstalen rtngetJes (vergellJk een nallenkol-
der), een gereven handschoen van omnikkeld kevlardraad en een_geweven
handschoen van met kunsÈstof otrwlkkeld roestvriJ staaldraad. Daarnaast
bestaan er verschlllende uitvoerlngen: beschermlng van enkele vingers
of van de hele hand; een losse polsbeschermer of een polsbescherning
als onderdeel van de handschoen etc.
De schorten besEaan in twee hoofdtypen: genaakt van roestvrlJstalen
ringetjes en van verschlllende gewapende weefsels. Daarnaast bestaan de

schorten in verschillende groottes.

Van de bestaande handschoenen en schorten is de weerstand tegen
doorboren en doorsnijden onbekend.
Aan de handschoenen kleven verder de volgende nadelen:

slechte pasvorm
slechte grip op het vlees
te groLe ruwheid van het maEeriaal waardoor huidbeschadigingen
ontstaan
het optreden van huidallergleËn
de degelijkheid van de handschoenen (J-oslaten van onderdelen die
in het vlees uerechtkomen)
heE vies worden van de handschoenen tijdens heE werken en de
reinigbaarheid
heE aan- en uittrekken van de handschoen, vooral van belang in de
slagerij-branche' hlaar de werkzaamheden divers zijn, en de
handschoenen niet kont,inu r*orden gedragen
de prijs

Bij de schorten zijn de voornaamste nadelen:
het gewicht
de belernnering van de bewegingsvrijheid
de vervuillng
de prijs

Mede door deze klachten worden de handschoenen en schorten in de
praktijk vaak niet gedragen. Er bestaat behoefte aan een nadere analyse
van de klachten en de mogelljkheden deze op te lossen zodat de draag-
frekwentle omhoog kan gaan.



Aanpak

Het projekt wordt gefaseerd uitgevoerd. In de eerste fase worden de

eisen "i, 
d" klachtén nader geanalyseerd. Daarbij zal speciale aandachE

"àia"n 
besteed aan de problemen in de slagerijen. In een tweetle fase

,oiat een vergelijkend warenonderzoek uitgevoerd naar de besEaande

handschoenen en séhorten. Indien het bestaande aanbod onvoldoende
àd"k ""t blijkt Èe zij.n kan nog een derde fase volgen, waarin produkt-
ontwikkeling wordt geinitieerd.

Fase 1. Analyse

Fase 1a. Kriteriaontwikkeling

Literatuuronderzoek. Bestudering van literatuur en normen.
Analyse van de omvang van de poiulatie: aantal potentiËle dragers
versus het aantal huidige dragers.
Verzameling en analyse van de ongevalsgegevens (snijwonden aan

handen, onàerarmen en borst) via liÈeratuuronderzoek, bezoeken aan

BGD-en, Veterinaire diensten en bedriJven en eventueel door
enquètering. Nagegaan zaL worden welke problenen zich voordoen en

of deze vooral ,"iootraakt worden door het rrniet-dragentt dan wel
door een slechte bescherming van de materialen.
Inventarisatie van de eisen die moeten worden gesteld. Per
voorkonende werkzaanheid in de vleesverwerkende lndustrie (incIu-
sief slagerijen) zal worden nagegaan waaraan de handschoenen en de

schorten zouden noeten voldoen. Hierbij kan worden gedacht aan
eisen betreffende de wijze van bescherming, de delen van het
lichaam die beschermd moeEen worden, de pasvorn' de eenvoud van
aan- en ui.ttrekken (i.v.m. wisselende werkzaamheden), de beïnvloe-
ding van heÈ snijproces, het bot worden van de messen door heÈ

rakèn van de handschoen, de werking in sanenhang met andere
middelen en gereedschappen, de ko!+de-isolatie, de mogelijke
irritaties en allergieËn, de hygiËne en de reiniging, de kosgen,
de duurzaanheid, etc. De eisen en werkzaamheden worden gekruist in
een matrix. Er zal hierbiJ overleg plaatsvinden met de klankbord-
komrnÍssie.

Fase lb. Inventarisatie huidige aanbod

InvenEarisaÈie van het aanbod. Nagegaan zaL worden welke hand-
schoenen en schorten op het moment worden aangeboden voor deze
specifieke Uoepassing. Deze inventarisagie zal tevens worden
uiEgebreid naar het buitenland. Het aanbod wordÈ op een systemaÈi-
sche manier in kaart gebracht via zogenaamde produktbladen. 0p

, basis van de geformuleerde eisen wordt een eerste selektie gemaakE

(max. 5 paar handschoenen en 3 types schorten).

Fase 1 wordt afgesloten met een rapportage die overlegd wordt aan de

klankbordkomnissie en waarin de bestaande en de gewensEe siÈuatie
worden beschreven.



voor een warenonderzoek kan worden ui.tgevoerd moet eerst worden

nagegaan hoe de verschill-ende eigenschàppen gemeten kunnen worden'

Daarvoor zal een inventarisatie én valiààring van de verschillende .:;

treetBethoden die er besEaan voor het meten van eigenschappen worden

;i;;;;;rd. AangeiÉ"en-r"f worden welke eigenschappen door niddel van

Laboratoriuntests-kunnen worden bemeten, en voor welke eigenschappen

"en-piattijkondeizoek 
dan wel een panelÈeoordeling het meest adekwaat

is.

Fase 2a. wordt afgesloten met een rapportage waarin het meetprotocof is
beschreven. Deze iapportage wordg beàproken met (een deel van) de

klankbordkomnissie.

Fase 2b. Uitvoering metingen

De verschillende handschoenen en schorten worden aangeschaft en

onderworpen aan de laboratoriur, praktijk-l- of-panelproeven. voor de

laboratoriumproeven wordt gedacht-aan hét VezelinstiEuut TNO' waar

kennis op het gebied van pasvorB en doorboringen aanuelig is' In het
panel zullen ,"n""n-u"n nàt TNo-laboratorium, van de BGD en een aantal
praktijkmensen zitting nemen.
De resultagen van deze proeven worden op schalen (goed/slecht) weerge-

;;r;;;-waarbij de beooràeling aan de hand van de "ei-sen-werkzaanSeden
;;i;i;" wordt-ope""iàia. Àrs-.f"luiting worden de handschoenen en de

schorten die naai verwachting goed volàoen, onderworpen aan prakti5k-
EesÈs. 0p een aangal plaatsen worden ze daarvoor uiÈgezet en zullen de

meningen van de dragers worden geinventariseerd'

De rapportage van fase 2b bevat een verslag van het funktioneren van de

verschillende handschoenen en schorten, konklusies over de geschiktheid
van het aanbod en indien nodig een opzeÈ van fase 3. De rapPorEage

wordt besproken meÈ de klankbordkommissie'

Fase 3. Produktontwikkeling

In deze fase kan, indien nodig, de ont'wikkeling'van een nieuwe hand-

""t 
o"n en/of schorL of de ,".à"r" onEwikkeling van heU bestaande aanbod

;;;à;; geinitieerd. Deze ontwikkeling zal worden uiEgevoerd in sanen-

werking met een fabrikant. Er kunnen een aantal proEotyPes geproduceerd

àn g"té"t, onder andere door Iangdurig gebruik in de praktijk' . .
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Getrof fen llchaamsdeel Abs. aantal neldingen
1986 1984 L982

Duin en wlJsvlnger
Vingers, ercl. duÍn en wlJsvlnger
Hand, niet nader onschreven
Hand, excl. vlnger

604
4L6
304
86

705
435
274
120

837
49L
335
L26

104
80
73
84
66
50
34

9
37
4
9
0

L25
2209

88
79

getroffen llchaamsdeel

In deze vier tabellen zlJn nlet steeds alle Jaren opgenotren. De andere

jaren zijn wel nagegaan, naar ondat het beeld volledig konsistent 1s,

is slechts een beperkt aantaL hier weergegeven. De gegevens over de

ongevallen ziJn verkregen via de Arbeidsinspectie, dle over de gewerkte

manJaren in de versóhll-lende delen van de bedrlJfstak vla rrde Samenwerkingtt.

%etlnfef, tenen 106
Pols
Onderarn
Knie, onderbeea, enkel
Gelaat, oog, hoofd, schedel
Borgt, buLk, bekkenr heup
DTJ
Schoudergordel
Gebted van de rug
Bovenarn
Elleboog
Nek, hals
0verLge (o.a. bloed, luchtvegen)
Totaal

68
68
52
45
16
L2
8
7
3

155
2Lt7

130
90
51
80
88
48
42

9
26
13
20

1

L57
2s4L





BiJlage 3: BiJ de Arbeldsinspectie aangemelde ongevallen in
slageriJen en slachterlJen en vLeeswarenlndustrte,

uitgesplitst naar gereedschap waarmee werd geverkt en

naar getroffen llchaansdeel

0orzaak Abs. aantallen meldlngen
per Jaar

1 986 1984 L982

Messen
Vlees(waren) snlJmachinee
Clrkel-, kettlng-, Llnt-r bandzagen
Lederstansen etc.
Maal-, nengrachLnes
(gehaktmolens) etc
Draagb. handger. zonder nech. aandr.
Totaal ongevallefl i.v.E.
sniJden en steken

TotaaL ongevallen (al1e meldlngen)

Percentage snlJ- en steekwonden
ten opzichte van alLe ongevallen

Aantal gewerkte manJaren ln de
bedriJfstak (x 1000)
(200 werkdagen per manJaar)

Aantal- ongevalLer 1.v.8. snlJ-
steekwonden/manJaar

279
L62

2L
15

L3
1

@
s95

gLZ

18r8

333
L66

L4
L7

9
I

@
673

812

19,4

457
184

25
19

16
10

T
894

802

20,L

0,025 0r030 0,035

Tabel 81: 0ngevaLlen ln elagerlJen uitgesplitst naar gereedschap
waarnee werd gewerkt



Gàtr<itfen lichaansdeel Abso' ,aàntóL rueldlngen 1986

Duim en rrijsvinger
Vingers, excl. du{.m en rlJsvlnger
Hand, niet nader omschreven
lland, excl. vingers

22L
148

72
38

Hand (subtotaal bovengenoemde

Knie, onderbeen, enkel :

PoLs
Borst, buik, bekken' heuP
0nderarn
Voet, hielr tenen
Dlj
Gebled van de rug
Gelaat, oog, hoofd, schedel
Schoudergordel
Elleboog
Overlge (o.a. bloed, luchtwegen,
Bovenarm

Totaal

22
2L
20
18
16

6
3
3

.iZ
.,,,.' ,;2zenuwst.) Z

1

595

faUef g2: Ongevallen i.n slagerÍJen uitgesplltst naar getroffen
lichaansdeel

0orzaak 1986

Messen
Vlees(waren) snijmachlnes
LeersLansen etc.
Draagb. handger. (bijlen, hamers, koevoet)
Cirkel-, ketLing-, band-, lintzagen
Maal-, mengmachines, gehaktmolens

Totaal ongevalle[ i.v.Ío. snijden en sEeken

Totaal ongevallen (a1le meldingen)

Deel snij- en steekwonden Eov alle meldingen

Aantal gewerkte manjaren (x i000) ln deze sect,oren

Aantal snij- en st,eekongevallen/naniaat

1.29L
31
18
11
10
8

1.375

2.LL7

6sz

26,5

0,052

Tabel 83: Ongevallen in elac$teriJen + vleesuareníndustrle uttge-
splirst naar de gereedschaP waartree werd gewerkt
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