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Uitglijden, 
struikelen 
en vallen

IN GOEDE HANDEN MET 
SHOWA
Geen excuses meer met onze 
‘one-size-fits-all’-oplossing 
voor handbescherming

WAT IS HANDBESCHERMING?

TOP 5 VAN RISICO’S VOOR DE HANDEN OP DE WERKPLEK

WANNEER HANDBESCHERMING 
DRAGEN?

De meest voorkomende 
oorzaak van letsel was een 
stomp trauma (50%), 
gevolgd door letsel door een 
scherp voorwerp (25%).

Een reeks van 1000 
achtereenvolgende 
handletsels laten de 
volgende verdeling zien:

MEEST VOORKOMENDE HANDLETSELS

Of werkzaamheden nu in een droge, vettige, olieachtige of natte omgeving worden uitgevoerd, met de DURACoil serie zijn er geen excuses meer om geen handschoenen te dragen

Of werkzaamheden nu in een droge, vettige, olieachtige of natte 
omgeving worden uitgevoerd, met de DURACoil serie zijn er 
geen excuses meer om geen handschoenen te dragen

GEEN EXCUSES

Uw handen worden blootgesteld 
aan veel risico’s op de werkplek.

Handbescherming is essentieel om 
handletsel op het werk te voorkomen.

Veiligheidsmanagers voor PBM 
horen vaak verschillende klachten 
van werknemers waarom zij geen 
handschoenen willen dragen:

ALS WERKNEMERS GEEN HAND-
SCHOENEN DRAGEN

PRODUCTIEWAARDE IN €K VAN 
BESCHERMENDE HANDSCHOENEN IN 
EUROPA 2014-2017

37.755
41.041

36.372
 33.421

Bijna 10% van het bezoek aan de spoedeisende hulp en 
meer dan 25% van alle arbeidsongevallen in de VS 
hebben te maken met handletsel.

De jaarlijkse kosten van 
hand- en polsletsel in 
Nederland. 
Hiermee is dit het 
duurste soort letsel.

$ 740 
MILJOEN

WAT ZIJN DE GEVAREN VAN HET NIET DRAGEN 
VAN HANDBESCHERMING?

VINGER- EN HANDLETSEL DOOR TAFELCIRKELZAAG 
IN DE VS VAN 2010-2015
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“Ik werk gewoon graag 
met blote handen”

“Met handschoenen 
heb ik minder grip”

“Ik heb een 
gevoelige huid”

“Mijn handen 
gaan zweten en 
worden glad”

Klem raken tussen 
iets

Herhaaldelijke 
belasting 
(ergonomisch)

Gevaar van 
bewegende 
voorwerpen

Scherpe 
voorwerpen

$

$

Daarom heeft SHOWA een assortiment universele 
handschoenen ontworpen voor een groot aantal 
toepassingen met een middelhoog tot laag risico. 
Maak kennis met de nieuwe DURACoil-serie:

7 betaalbare modellen met snijweerstandsniveau C

Dubbele bescherming tegen universele risico’s en snijwonden

Uitstekende pasvorm, bewegingsvrijheid en grip onder verschillende 
omstandigheden 

Zacht, licht en uiterst comfortabel zonder huidirritatie

Klik hier voor meer informatie over de DURACoil-serie.

Bronnen: Statista, Europese Commissie, U.S. Bureau of Labor Statistics, CPSC, 
Safetyproresources.com, Safeopedia.com, ISHN.com, Euromarc

Bronnen schatten dat het 
dragen van handschoenen 

het risico op handletsel 
vermindert met 

27%
KNEUZINGEN

17%
BOTBREUKEN

5%
INFECTIES

42%
SNIJWONDEN

ruim

Handletsel zorgt voor 
ongeveer 17% van 

alle verloren 
werkdagen 
door letsel. 

60%


