
Meer weten? Neem contact op
met het Abena Adviesteam
0485 34 3 4 44 | info@abena.nl

1 / Handen drogen 3 / Toiletgang 

Hoog verbruik
en/of relatief veel 
navulmomenten 

momenten 
mogelijk.

Laag verbruik
en/of relatief 

weinig 
navulmomenten 

momenten 
mogelijk.

Kies voor
een center-

feedrol dispenser 
met poetspapier.

• Geschikt voor 
drogen

& schoonmaken.

• Makkelijk met één 
hand te bedienen.

Laag 
verbruik

en/of sanitaire 
ruimtes voor 
individuen.

Hoog
verbruik

 en/of
geregu-
leerde 

uitgifte?

Kies een
open systeem.

Kies een
gesloten
systeem.

Kies voor een 
vouwhanddoek-

dispenser.

Kies voor een 
rolhanddoek-

dispenser.

TIP: Kies voor 
vel-voor-vel uitgifte 

voor een betere 
hygiëne.

TIP: Kies voor een dispenser 
met sensor om verspilling 
te voorkomen en voor een 

betere hygiëne.

2 / Reinigen en/of drogen

vs vs

 

Genoeg ruimte?
Kies voor een midi-dispenser.

Een midi dispenser (voor rol of vouw-
handdoeken) heeft een grotere capaciteit 

dan een mini dispenser. Dit betekent 
minder vaak bijvullen en dus minder 

onderhoud.

Weinig ruimte?
Kies voor een mini-dispenser. Dit is
de kleinste variant. De hoogte is vaak 
hetzelfde als een midi-dispenser, maar
er kan minder papier in. Geschikt voor 
plekken waar minder ruimte is voor een 
grote dispenser.

Mini of Midi dispenser?
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Infecties
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CONTINENTIEZORG    HUIDVERZORGING    INFECTIEPREVENTIE    FACILITAIR

Voor hygiënepapier zijn verschillende dispensers mogelijk. 
Tips bij het kiezen van de juiste dispenser en het juiste 
papier.  

Grip op
  het kiezen van
dispenser & papier



TIP: Voorkom verstoppingen
Heb je regelmatig te maken met 

verstoppingen omdat er 
vouwhanddoeken in het toilet 

worden gegooid? Kies dan voor 
sneloplosbaar papier.

C-vouw V-vouw W-vouw Z-vouw

LET OP: Zorg dat de
diepte van de rug van de 

vouwhanddoek aansluit bij 
de diepte van de dispenser. 
Anders bemoeilijkt dit de 

papieruitgifte.

TIP: Kies de juiste kleur
Wordt het papier gebruikt in 
ruimtes waar voedsel wordt 

verwerkt? Kies dan voor blauw 
papier. Deze kleur valt op 

wanneer het papier in het eten 
terecht komt.

Cellulose papier wordt gemaakt 
van nieuwe grondstoffen, 

gewonnen uit planten (vooral 
bomen). Kies voor cellulose als:

Bij gerecycled papier wordt oud 
papier gebruikt als grondstof. 

Papier kan wel
7 keer gerecycled worden. Kies voor 

gerecycled papier als:

Hygiënepapier wordt gemaakt van cellulose of 
gerecycled papier. De keuze hiervan is bepalend 
voor de structuur, kleur, uitstraling en kwaliteit

van het papier.

Cellulose of gerecycled papier?

U de beste 
kwaliteit wilt.

Maximale 
absorptie van 

belang is.

Het papier sterk 
en zacht moet 

zijn.

Een luxe 
uitstraling van 

belang is.

Het moet voldoen 
aan alle basis-

behoeften.

 
Duurzaamheid 
van belang is.

U een 
kostenvoordelige 

oplossing wilt.

 
Een luxe 

uitstraling minder
van belang is.

De juiste vouwhanddoek
Kies voor een vouwhanddoek met een W-, Z- of V-vouw. Deze hebben een vel-voor-vel 
uitgifte en dat is hygiënisch omdat de dispenser niet aangeraakt hoeft te worden en is 
gunstig voor een laag papierverbruik. Vermijd de C-vouw. Deze handdoeken hebben 
geen vel-voor-vel uitgifte.
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Voor het beste advies & informatie
over onze producten, kijk op
zorg.abena.nl
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