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Handdrogers of papier: 

Wat is de verantwoorde 

keuze?



Wist u dat de papierindustrie een 

enorme bijdrage levert aan 

klimaatverandering? 



“Think before you print” is een 
bekend concept, maar op 

toiletten worden nog steeds 

onnodig enorme hoeveelheden 

papieren handdoekjes 

weggegooid. 





* "Euromonitor, Tissue and Hygiene Research, 2017”

“38 miljard papieren handdoekjes”* 
worden per jaar gebruikt in Duitsland .

Dat zijn 1200 papieren handdoekjes per 

seconde!!!
Deze kunnen en of worden veelal 

niet gerecycled na gebruik en 

eindigen op de vuilnisbelt of in de 

verbrandingsoven



Studie naar milieu impact

• Massachusetts Institute of Technology 
(MIT)

• Volgens LCA methode (Life Cycle 
Assesment)
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Wat is LCA?

Life Cycle Assessment is de wetenschappelijke

methode in het analiseren van de milieu 

impact van een product of een groep

producten.

Verschillende producten en technieken die 

het zelfde doel hebben kunnen direct met 

elkaar worden vergeleken (bijvoorbeeld

verschillende handen droog oplossingen die 

allemaal als doel hebben handen te drogen).



LCA of Hand Drying Systems 

Een LCA-studie met volledige gevoeligheids-

en onzekerheidsanalyse, uitgevoerd in 

overeenstemming met ISO-normen 14040 en 

14044, waarbij de milieu-impact van papieren 

handdoeken, katoenen handdoeken, 

standaard warme luchtdrogers, XLerator® en 

Dyson Airblade ™ direct wordt vergeleken.

Voor het volledige rapport: http://msl.mit.edu/publications/HandDryingLCA-

Report.pdf

http://msl.mit.edu/publications/HandDryingLCA-Report.pdf


Conclusie

De studie toont aan en concludeerd dat Dyson 
Airblade handdrogers de laagste milieu impact 
hebben in vergelijking met alle andere handen
droog systemen. – en heeft de laagste scores bij
alle metingen. 

Dit onderzoek omvat niet alleen GWP (Global 
Warming Potential), maar ook potentiële 
effecten voor de gezondheid van de mens, de 
kwaliteit van het eco-systeem, energievraag, 
waterverbruik en landbezetting, en inclusief alle 
levensfasen, van wieg tot graf.



Scores

Global 
Warming 
potential

Human 
Health

Ecosystem 
Quality

Cumulative 
Energy 

Demand

Water 
Consumption

Land 
Occupation

Airblade 1 1 1 1 3 1

Xlerator 3 3 3 3 4 3

Standard warm air Dryer 7 7 4 6 7 4

Cotton Roll towels 4 3 6 4 1 6

Paper Towel, virgin 5 5 7 7 5 7

100% Recycled 5 5 4 5 5 5

(1 = lowest impact, 7 = highest impact;  systems are assigned the same 

rank if the difference between their impacts is within 10% of the smaller 

of the two numbers).



Ecologische voetafdruk











Dank u wel voor uw aandacht


