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HET GEMIDDELDE PAK MAANDVERBAND B EVAT NET ZOVEEL PLASTIC ALS VIJF 

PLASTIC TASSEN 

Nieuw onderzoek heft  uitgewezen d at er gemiddeld 36 gram plast ic zit  in een 

gebruikel i jk pak maandverband –  net zoveel  als in 5 plastic draagtassen  

 

Een onderzoek dat deze week is uitgevoerd, heeft aangetoond dat drie toonaangevende merken 
maandverband elk veel meer plastic bevatten dan werd gedacht. Toen hetzelfde onderzoek acht jaar 
geleden werd uitgevoerd, was dat 4 plastic draagtassen per verpakking. 

Natracare, het plasticvrije merk voor persoonlijke verzorging, ontdekte dat wanneer de afzonderlijke 

componenten van drie gebruikelijke merken maandverband uit elkaar werden getrokken en 

gewogen, elk gemiddeld 2,4 g plastic bevatten. Dit komt overeen met 5 plastic draagtassen per pak 

maandverband*. 

De gemiddelde gebruiker van maandverband gebruikt maar liefst 11.000 stuks tijdens haar leven1. 

Gebaseerd op dit nieuwe bewijs is dat het equivalent van 4.125 plastic draagtassen die per persoon 

het milieu binnenkomen. 

Susie Hewson, oprichter en eigenaar van Natracare, het in Bristol gevestigde bedrijf dat 's 

werelds eerste biologische menstruatieproducten zonder plastic heeft ontwikkeld, zegt: 

“De meeste mensen die maanverband gebruiken, realiseren zich niet dat ze plastic bevatten - waarom 

zouden ze? Plastic is geen absorberend materiaal, dus je verwacht niet dat het in 

menstruatieproducten zit. Maar er zit in werkelijkheid veel plastic in de meeste wegwerp 

menstruatieproducten. 

Dit met plastic gevuld maandverband blijft voor altijd in de natuurlijke omgeving. En niet alleen dat, 

ze zijn niet ademend, dus er is ook een risico op irritatie. Luchtstroom is essentieel als je urenlang 

iets tegen zo'n intiem en gevoelig lichaamsdeel draagt.” 

Natalie Fee is de oprichter van City to Sea; een organisatie zonder winstoogmerk die campagne 

voert tegen plasticvervuiling. Ze geeft commentaar op deze nieuwe cijfers: 

“Deze cijfers zijn schokkend - ze benadrukken echt de noodzaak van onze Plastic Free Periods-

campagne. Studies hebben aangetoond dat driekwart van de Britten vindt dat het eenmalig gebruik 

van plastic sociaal onaanvaardbaar is”2. Wanneer mensen zich realiseren dat het gebruik van normaal 

maandverband betekent dat ze het equivalent van meer dan 4000 plastic zakkengebruiken tijdens 

hun leven, worden ze hopelijk wakker geschud.  

Maar liefst 1,4 miljoen maandverbanden worden elke dag in de Britse riolen gespoeld3 – maar we 

zouden nooit een plastic zak doorspoelen! Het is gemakkelijk om ongesteld te zijn zonder plastic door 

over te schakelen naar herbruikbare producten of te kiezen voor merken zoals Natracare. We hopen 

dat het onderzoek van Natracare ook zal helpen om het besef te verspreiden dat alleen plas, papier 

en poep door de toilet gaan - geen plastic!“ 

Natracare loopt voorop als het gaat om het verwijderen van plastic uit menstruatieproducten. Ze 
ontwikkelden in 1989 's werelds eerste biologische tampon zonder plastic. 

http://www.natracare.com/
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Hun meest recente stap om de wereldwijde plasticvervuiling te verminderen, was de ontwikkeling van 
het nieuwe Safe to Flush vochtig toiletpapier - het eerste echt doorspoelbare vochtig toiletpapier van 
Europa. Het is gemaakt van verstevigd papier en bevat geen plastic. Het product is composteerbaar 
en gemaakt met natuurlijke en biologische ingrediënten. 
 
In een wereld waar elke seconde 14.000 billendoekjes worden gebruikt4, is Natracare's Safe to Flush 
vochtig toiletpapier het eerste en enige product dat is gecertificeerd volgens de Fine to Flush-
specificatie van Water UK. Zij testen de mate van afbraak in het afvoer- en rioolsysteem. Deze tests 
zoeken ook naar restanten die rivieren, riviermondingen en de zee kunnen vervuilen. 
 

---  EINDE ---  

Neem voor meer informatie, productvoorbeelden en afbeeldingen met hoge resolutie contact op met: 

Elisa Noorduijn  01454 613 347  elisa.noorduijn@natracare.com 

Natracare House, 19 Eagleswood, Woodlands Lane, Bradley Stoke, Bristol, BS32 4EU 

natracare.com 

 

Referenties: 

1. '11, 000 maandverbanden gebruikt in je leven' - www.wen.org.uk/aboutenvironmenstrual 
2. 'Driekwart van de Britten vindt dat plastic voor eenmalig gebruik sociaal onaanvaardbaar is'- 

www.theecologist.org/2019/jun/19/national-refill-day  
3. 'Elke dag worden maar liefst 1,4 miljoen stuks maandverband in Britse riolen gespoeld' - https://www.the-

ies.org/sites/default/files/journals/water_security_oct_14.pdf 
4. 'In een wereld waar elke seconde 14.000 vochtig toiletpapier wordt gebruikt' - 

www.theguardian.com/environment/2018/may/11/from-babies-bums-to-fatbergs-
how-we-fell-out-of-love-with -nattedoekjes  

 

Noot voor de redactie: 

Het geteste maanverband is van twee toonaangevende merken en een supermarkt-merk. De berekeningen 
werden gemaakt door het maandverband uit elkaar te scheuren en de afzonderlijke plastic componenten op 
zeer nauwkeurige weegschalen te wegen. Het gemiddelde is het gemiddelde van het plasticgehalte van alle 
drie de merken. 

Natracare is het eerste bedrijf ter wereld dat gecertificeerde biologische katoenen tampons en volledig 
chloorvrije maandverband en inlegkruisjes zonder plastic levert. Natracare-producten zijn biologisch 
afbreekbaar en kunnen zelfs worden gecomposteerd. Susie Hewson creëerde het merk in 1989 als reactie op 
het groeiende gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu door dioxineverontreiniging in de 
pulpindustrie bij chloorbleken van papierproducten. 
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