
Bij het kiezen van handschoenen die beschermen tegen virussen, zoals het virus 
dat COVID-19 veroorzaakt, is het belangrijk te weten welke wettelijke normen 
er zijn om een goede bescherming te garanderen. 

In de Europese Unie wordt met de norm EN ISO 374-5 VIRUS gemeten in hoeverre 
handschoenen gebruikers beschermen tegen bacteriën, schimmels en virussen. 
Het is bewezen dat handschoenen met een EN 374-5 VIRUS-markering op de 
verpakking niet lekken als ze getest worden volgens de EN 374-2: 2014. 

In Noord-Amerika wordt het beschermende vermogen van handschoenen tegen 
micro-organismen bepaald volgens de ASTM F 1671. Net als bij de ISO 16603/16604 
wordt er aan één kant van de testruimte een bacteriofaag toegevoegd waarna er 
gedurende een bepaalde tijd druk wordt uitgeoefend. Zo wordt getest of micro-
organismen, zoals virussen, door de handschoen dringen.

Handschoenen met bescherming 
tegen micro-organismen

In de Europese Unie moeten 
handschoenen overeenkomstig EN 
374-2:2014 op lekdichtheid worden 
getest. De claim dat handschoenen 
tegen virussen beschermen mag 
pas aangebracht worden als ze 
voldoen aan de ISO 16604: 2004-test
(methode B).

In Noord-Amerika moeten 
handschoenen voldoen aan de 
ASTM F 1671-test om als bescherming 
tegen micro-organismen als bacteriën 
en virussen gecertifi ceerd te worden.

Verschil tussen virussen en bacteriën

Draag goed passende 
handschoenen met 
een goede pasvorm 

om de vingers en 
polsen om het risico 
op blootstelling te 

verminderen

Was de handen 20 
seconden met water 

en zeep voor het 
aantrekken of na het 

uittrekken van de 
handschoenen

Gebruik 
handschoenen voor 
eenmalig gebruik 

of onderzoeks-
handschoenen nooit 

opnieuw

Gebruik nooit 
beschadigde of 
zichtbaar vuile 
handschoenen

Kom niet met uw 
handschoenen aan uw 
gezicht, ogen of mond
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OVERZICHT VAN DE NORMEN EN ISO 374-5 VIRUS EN ASTM F 1671

Beste praktijken voor handschoengebruik

EN ISO 374-5: 
Voor handschoenen 

met bescherming tegen 
bacteriën en schimmels.

Handschoenen die aan 
de EN 374-5 VIRUS- of 

ASTM F 1671-norm 
voldoen zijn extra getest 

op bescherming tegen veel 
kleinere virussen 

Bacteriën zijn meestal 1 tot 10 micrometer 
groot, terwijl virussen maar 1/10 tot 1/100 
daarvan meten. 

Door hun kleine afmeting kunnen virussen 
gemakkelijk door perforaties in gewone 
handschoenen dringen. Handschoen die 
aan de EN 374-5 VIRUS- of ASTM F 1671-
norm voldoen, vormen aantoonbaar een 
doeltreff ende barrière tegen kleine virussen.

Afmeting bacterie

Afmeting virus

VIRUS

of ASTM F 1671
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