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PAPIERINDUSTRIE BAKT HANDDROGER POETS 
 
AMSTERDAM, 12 mei 2009   
 
 
Handdrogers op het toilet van Horeca, bedrijven en instellingen zijn hygi ënisch gezien in 
vergelijking tot katoenen of papieren handdoeken voor éé nmalig gebruik net zo veilig. Dat 
stelt Marc Boers, directeur van handdroger- producent Thyzo, gewapend met een 
tegenonderzoek van TNO. „De papierindustrie heeft ons weer een poets gebakken.”   
 
Deze reactie volgt op uitkomsten van een onderzoek dat Spits vorige week publiceerde over 
handdrogers. Hierin toonden wetenschappers van de Universiteit van Westminster, in opdracht 
van het European Tissue Symposium, aan dat het gebruik van handdrogers op toiletten een 
gevaar voor de gezondheid zijn. Gebruikers zouden met 200% meer bacteriën op hun handen 
het toilet verlaten. Conclusie: elektrische handdrogers zouden onhygienisch zijn. 
 
 
HANDDROGER-DISCUSSIE: GEEN AANVAL MAAR HYGIENE-GERUCHT 
 
„Ik zie het niet als een aanval op de handdroger, want ik weet niet beter dan dat we al dertig jaar 
tegen dit soort onderzoeken vechten. Ook dat van Westminster. De tegenstanders van 
handdrogers pogen vooral hiermee de geruchten-stroom in gang te houden.” Daarom heeft 
Boers TNO gevraagd dergelijke onderzoeken onder de loep te leggen. De uitkomst van TNO, 
gedateerd uit 1995 maar nog altijd actueel omdat bacterie-gedrag en onderzoeksmethodes in de 
jaren niet veranderd zouden zijn, verwerpen de hygiëne-aanklacht tegen de handdroger. In het 
rapport staat verder dat gezonde volwassenen via de mond met 10.000 tot een miljoen 
ziekteverwekkende kiemen of bacteriën moeten worden besmet voordat ze ziek worden.  
 
HANDDROGER:  HYGIENISCH OF ONHYGIENISCH? 
 
Deze aantallen zijn in geen van de studies aangetroffen, ook niet vóór het wassen van de 
handen. Het feit dat Nederlandse en buitenlandse onafhankelijke deskundigen sinds jaren ook 
het gebruik van handdrogers afraden, weerhoudt Boers er niet van het voor zijn eigen producten 
en die van collega’s op te nemen. „Er zijn vast handdrogers die hygiënischer werken dan 
andere, maar dat betekent niet dat ze allemaal over een kam moeten worden geschoren. Het 
publiek moet zelf de keus kunnen maken.” 


