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Naar aanleiding van het advies van de werkgroep "Latex allergie" van het Bureau van de Hoge 
Gezondheidsraad van 23.10.2002, waarvan de notulen op 13.12.2002 schriftelijk werden goedgekeurd, werd 
een bijkomende adviesaanvraag naar afdeling IV/1&2 van de HGR gestuurd, betreffende het bijzonder aspect 
van het gebruik van latexhandschoenen in de voedingsmiddelensector. 

Afdeling IV/1&2 heeft, tijdens haar zitting van 26 februari 2003, waarvan de notulen op 26 maart 2003 
goedgekeurd werden, het volgende advies uitgebracht in verband met de problematiek van de risico's 
verbonden aan het dragen van handschoenen in de voedingsmiddelensector, in het bijzonder de risico's van 
allergie voor natuurlijke latex : 

De risico's van latex allergie omwille van het dragen van handschoenen zijn wel gekend van de gebruikers uit
de voedingsmiddelensector en maken het voorwerp uit van bepaalde preventiemaatregelen waaronder de
vervanging van latex door vinyl hetzij geval per geval, hetzij algemeen. 

De preventie van deze risico's zou op een globale wijze moeten beschouwd worden want andere elementen
inzake risico's dienen in acht te worden genomen. Het staat duidelijk vast dat perfecte handschoenen niet
bestaan. De belangrijkste criteria, die in aanmerking kunnen komen in de keuze van handschoenen zijn : 

1.      De veiligheid (allergieën, barrière tegen besmettingen, migratiefenomenen, andere gevaren,
overdreven vertrouwen, ...) ; 

2.      Het gebruik (comfort, spanninggraad op de handschoenen of mechanische weerstand, vereiste 
handigheid, levensduur,...) ; 

3.      De kosten (economische factor) 

Rekening houdend met de soms ernstige gevolgen van latex allergieën, moeten de bedrijven, die gebruik 
maken van latexhandschoenen om de hygiëne van voedingsmiddelen te waarborgen, de potentiële gevaren 
in het kader van het HACCP-systeem analyseren en de geboden beheersopties selecteren. Maar de andere 
gevaren verbonden aan het gebruik van handschoenen of aan alternatieven voor natuurlijke latex moeten ook 
geanalyseerd en beheerd worden (migratiefenomenen, te weinig frekwente wisseling, overdreven vertrouwen, 
...). 

Verschillende controlemaatregelen staan ter beschikking van de bedrijven. De keuze van deze maatregelen,
alleen of in combinatie, valt eerst onder de verantwoordelijkheid van de bedrijven. Maar de andere acteurs
zoals handschoenenfabrikanten en overheden hebben ook een rol te spelen in de preventie van de risico's.  

a)      Voor de voedingsbedrijven : 

Niet specifieke controlemaatregelen : 



In alle gevallen (dus niet alleen voor latexhandschoenen), dienen de voedingsbedrijven 
handschoenen zorgvuldig te kiezen, die overeenkomstig hoge normen vervaardigd worden 
(methode en kwaliteit van de fabricage zijn bepalend voor wat betreft het vermogen van 
handschoenen om problemen te scheppen). Dit impliceert onder andere het kiezen van een 
kwaliteitsleverancier en het opvragen van alle technische informatie om de kwaliteit van de 
handschoenen te kunnen controleren (voorbeelden : algemene migratiecurve, gehalte aan 
oplosbare eiwitten van latex voor hypoallergene latexhandschoenen).  

In het algemeen, als de handschoenen gedurende een lange periode gedragen worden, zou 
het personeel moeten aangemoedigd worden zijn huid daarna te verzorgen en de allereerste 
tekens van een allergie nauwkeurig op te sporen ;  

Het dragen van handschoenen tot een klein aantal personen beperken en alleen voor 
bepaalde werkzaamheden die het dragen van handschoenen vereisen. Vermits de 
reglementering het dragen van handschoenen niet oplegt is het mogelijk deze helemaal niet te 
gebruiken en de controlemaatregelen op de handhygiëne te concentreren, overeenkomstig de 
regels van goede hygiënische praktijken, ... en op een doeltreffende zelfcontrole van deze 
maatregelen.  

Specifieke controlemaatregelen voor latexhandschoenen : 

Het gebruik vermijden van gepoederde handschoenen op basis van allergeenrijke latex, in het 
bijzonder in de verhandelinglokalen waar een belangrijk aantal personen handschoenen voor 
eenmalig gebruik moeten dragen ;  

De latexhandschoenen vervangen door andere types handschoenen (bij voorkeur nitril- of 
vinylhandschoenen voor de rechtstreekse verhandelingen van niet-vette producten) voor het 
personeel dat gevoelig is voor de latexallergenen. De identificatie van de gevoeligheid kan 
preventief gebeuren door aangepaste tests in samenwerking met een geneesheer 
(voorbeelden : Scratch chamber tests, prick-tests, radio-immunologische tests) of nadat de 
eerste allergene tekens zich voordoen. In dit geval zijn aangepaste informatie van het 
personeel en snel in acht nemen van het probleem onontbeerlijk.  

Latexhandschoenen met een laag gehalte aan allergenen gebruiken. In dit geval moeten 
waarborgen door de leverancier worden gegeven, in het bijzonder over het gehalte aan 
oplosbare eiwitten in de latex.  

b) Voor de handschoenenleveranciers : 

Handschoenen leveren, die overeenkomstig hoge normen vervaardigd worden (methode en 
kwaliteit van de fabricage zijn bepalend voor wat betreft het vermogen van handschoenen om 
problemen te scheppen).  

Aangepaste kwaliteitscontroles uitvoeren en aan de gebruikers alle waarborgen en 
aangepaste technische informatie verstrekken ;  

De gebruikers nauwkeurig informeren over de best aangewezen keuze van handschoenen, 
waarbij eerst rekening wordt gehouden met de potentiële risico's voor de gezondheid.  

 c)      Voor de overheden : 

De betrokken partijen nauwkeurig informeren (onder andere de handschoenenleveranciers, de 
voedingsmiddelensectoren die handschoenen gebruiken en de agenten die de controle 
uitvoeren) over de risico's verbonden aan het dragen van handschoenen, en in het bijzonder 
de risico's van latex allergie ;  

Eventueel reglementaire of andere verbods- of beperkingsmaatregelen treffen betreffende het 



gebruik van bepaalde handschoenen.  

Men kan niettemin maatregelen aanbevelen om het gebruik van gepoederde handschoenen op basis van
allergeenrijke latex te beperken of zelfs te verbieden, in het bijzonder in de fabricagelokalen waar meerdere
personen ertoe gebracht zijn zeer vaak van handschoenen te veranderen. Alternatieven bestaan die het
toelaten deze doelstelling gemakkelijk te bereiken. 

Men kan ook aanbevelen dat volledige en aangepaste informatie over allergieën voor natuurlijke latex, maar 
ook over de andere gevaren van handschoenen, aan de gebruikers verleend wordt door de
handschoenenleveranciers en -fabrikanten en door de overheden. 

Elke andere aanbeveling met het oog op de beperking of het verbod van het gebruik van latexhandschoenen
zou slechts moeten overwogen worden nadat de eventuele invloed van een dergelijke maatregel op het
verschijnen van andere types risico's en op de technische en economische haalbaarheid van de alternatieven
geëvalueerd is. In deze context dient eraan herinnerd te worden dat de strikte eerbiediging van de regels
inzake handhygiëne theoretisch voldoende is in talrijke gevallen om de veiligheid en de hygiëne van de 
voedingsmiddelen, die in voedingsbedrijven verhandeld worden, te waarborgen. 
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