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Management 
Tool
Voor ethisch verantwoorde inkoop en 
productkwaliteit



Kort  
Manchet  

Nitril

• MHR en PBM 
gecertificeerd

• HLPC getest voor resten 
van versnellers

• Geëvalueerd voor 
biologische veiligheid

• Uitgebreid getest met 
chemo en chemicaliën

• Huidvriendelijk assortiment 
met versnellervrije hand-
schoenen en handschoenen 
met haver coating

• Geoptimaliseerde verpakking 
met een minimum van 200 
stuks/doos

• EN455-1 volgens AQL 1.0
• Manchetlengte van ≥240 mm
• Getest op contact met voedsel 

• MHR en PBM 
gecertificeerd

• Geëvalueerd voor 
biologische veiligheid

• EN455-1 volgens AQL 1.5
• Alle Medline vinyl 

handschoenen zijn 
versneller vrij

• Een transparante vinyl keuze, 
en een 3e generatie keuze 
voor meer rekbaarheid

• Chemisch getest
• Manchetlengte van ≥240 mm
• Getest op contact met 

voedsel (behalve vet voedsel)

Kort 
Manchet  
Vinyl

Kort  
Manchet 

Latex



• MHR en PBM 
gecertificeerd

• Geëvalueerd voor 
biologische veiligheid

• EN455-1 volgens AQL 1.5

• Manchetlengte van ≥240 mm 
• FITKIT getest om het niveau 

overgebleven latex eiwitten 
te meten

• Chemisch getest 

• MHR en PBM 
gecertificeerd

• EN455-1 volgens AQL 1.5
• Geëvalueerd voor 

biologische veiligheid
• Uitgebreid getest met 

chemo en chemicaliën
• HLPC getest voor resten 

van versnellers

• Steriele opties voor niet 
invasieve procedures

• Betere bescherming 
dankzij het langere 
manchet van 285 mm tot 
400 mm

• Meer bescherming 
dankzij de extra dikte

Lang 
Manchet  
Nitril

Kort  
Manchet 

Latex



Verpakkingsinnovaties helpen Medline op te vallen. 
Medline Verpakkingsoplossingen

MicroStopTM folie
• Voorkomt dat stof en deeltjes in 

de doos komen
• Vermindert afval door te zorgen 

dat handschoenen in de doos 
blijven

Flat-layer verpakking
• Maakt het nemen van 

handschoenen makkelijker
• Helpt afval te verminderen 

dat ontstaat door het 
onbedoeld nemen van 
meerdere handschoenen

Verpakkingsfactor optimalisatie
• Zorgt voor afvalvermindering door het 

verhogen van de verpakkingsfactor van  
100 naar 200 stuks/doos

• Gebruikt dezelfde hoeveelheid karton 
(gebruikt om 100 te verpakken) om het 
dubbele aantal handschoenen te bevatten

Op kleur gebaseerde 
maatvoering
• Maakt het makkelijker om de 

juiste maat te kiezen
• Helpt afval te verminderen dat 

ontstaat door het per ongeluk 
kiezen van de verkeerde maat 
handschoen



Kwaliteitsbewaking
Medline heeft een intern kwaliteitscontroleproces geïmplementeerd, de Product Inspection Criteria 
(PIC). Deze inspectie helpt ons om de kwaliteitsniveaus van onze producten continu en consistent 
te bewaken - door middel van een maandelijkse evaluatie van de fysieke eigenschappen van 
handschoenen uit verschillende partijen die in dezelfde periode zijn geproduceerd. Via de PIC kan 
Medline gemakkelijk kwaliteitsfluctuaties signaleren.

In inspectierapporten worden de volgende gegevens gecontroleerd*:

Onderstaande grafiek geeft een overzicht van het klachtenpercentage per miljoen (CPM) verkochte 
producten.

* Kwartaalrapporten zijn beschikbaar op verzoek van de klant

Informatie over hand-
schoenen en productiepartij

Afmeting controles

Waterlektest versterkt 
door AQL-inspectie

Fysieke eigenschappen  
testen

Poeder en proteïne test

Artikelnummer; handschoen maat; formaat partij; fabricage- / vervaldata; 
verpakkingsinspectie

Lengte; breedte; dikte; gewicht

Aanvaardbare kwaliteitslimiet: Standaard is een AQL van 1,5
Aanvaardbare kwaliteitslimiet: Medline nitril opties hebben een AQL van 1,0

Breekkracht in Newton

Poederniveau (alle handschoenen); proteïne niveau (latex handschoenen)

Onderzoekshandschoenen - CPM Hoeveelheid - 2020
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Ethisch inkopen
Medline spant zich bewust in om alleen handschoenen in te kopen bij leveranciers die onze 
toewijding aan veilige en fatsoenlijke werkomstandigheden delen.

Het ethische inkoopprogramma van Medline volgt internationale normen en conventies, 
zoals de Verenigde Naties Guiding Principles on Business and Human Rights (VNGP's) en de 
verklaringen en normen van de Internationale Arbeidsorganisatie van de Verenigde Naties. 

We hebben vier toezeggingen gedaan voor ethische inkoop. Deze zijn uitgelicht in 
onderstaande tabel.

1.

2.

3.

4.

Bevordering van arbeids- en mensenrechten in ons hele bedrijf en in onze 
toeleveringsketens, ook in de gemeenschappen waarin we actief zijn

Het stellen van verwachtingen en eisen aan onze leveranciers

Het beoordelen en, indien nodig, onderzoeken van geloofwaardige beschuldigingen 
van mensenrechtenschendingen in onze activiteiten, en adequaat reageren

Onze medewerkers en leveranciers in staat stellen om informatie en training te 
geven over best practices met betrekking tot ethische inkoop en mensenrechten. 

De ethische inkoopverplichtingen van Medline

De 4 belangrijkste toezeggingen van Medline

Deze 
toezeggingen 

geven informatie 
over hoe we onze 

leveranciers 
controleren en 

controleren.



Medline’s Due Diligence Systeem
Via onderstaande vier pijlers zijn praktische maatregelen geïmplementeerd.

Hierin staan onze normen voor arbeids- 
en mensenrechten, gezondheid en 
veiligheid, milieubescherming en 
ethische bedrijfspraktijken worden 
beschreven. De Gedragscode 
verbiedt expliciet dwang-, slavernij-, 
mensenhandel-, gevangenis- of 
slavenarbeid. Alle potentiële 
leveranciers moeten de Gedragscode 
voor leveranciers invullen en 
ondertekenen, evenals een eerste 
zelfbeoordeling, voordat Medline met 
zakelijke betrokkenheid begint. 

Medline voert interne en externe sociale 
compliance-audits uit, gekalibreerd om 
de mate van risico weer te geven die aan 
elke leverancier is verbonden, om de 
naleving van de Medline-gedragscode 
voor leveranciers te handhaven. Plannen 
voor corrigerende maatregelen worden 
geïmplementeerd en opgevolgd.

Medline maakt gebruik van een 
onafhankelijk derde partij adviesbureau 
om risicorapporten te verstrekken 
op basis van officiële bronnen. Deze 
rapporten bevatten ook negatieve 
mediaprofielen die niet-overheidsbronnen 
analyseren in verschillende risicogebieden, 
waaronder het gebruik van dwang- en 
migrantenarbeid. Medline kent alle 
leveranciers op basis van deze resultaten 
een voorlopige risicobeoordeling toe van 
laag, matig of hoog.

We hebben hulplijnen in onze hele 
toeleveringsketen, zodat we meldingen van 
onethische behandeling kunnen ontvangen 
en onderzoeken. We eisen van leveranciers 
met een matig of hoog risico dat ze 
Medline-posters met een samenvatting van 
onze Gedragscode voor leveranciers in de 
talen van de werknemers tonen om ervoor 
te zorgen dat ze op de hoogte zijn van hun 
basisrechten.

Medline Gedragscode voor 
Leveranciers

Audits

Risicobeoordelingen

Klachtenmechanismen

1

3

2

4

Aanvullende informatie 
over het ethische 
inkoopprogramma 
van Medline en onze 
algemene benadering van 
maatschappelijk verantwoord 
ondernemen is beschikbaar 
op onze bedrijfswebsite 
en in ons jaarlijkse 
duurzaamheidsverslag.

https://www.medline.eu/about-medline/social-responsibility


FOLLOW US

Medline onderzoekshandschoenen zijn klasse I niet steriele medische hulpmiddelen, bedoeld om gebruikt te worden door zorgprofessionals.  
Lees voor gebruik de instructies en voorzorgsmaatregelen op de desbetreffende labels.

We behouden ons het recht voor mogelijke fouten in deze brochure te verbeteren.
© 2022 Medline Industries, LP. Medline is een geregistreerd handelsmerk van Medline Industries, LP, Three Lakes Drive, Northfield, IL 60093, USA. ML1195_NL 01/2022.
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