
Goede hygiëne heb 
je zelf in de hand
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Handen wassen,  
wel zo gezond
Eén van de belangrijkste oorzaken van ziekte op kantoor, werk en school (en daardoor ziekteverzuim) is 
besmetting via handen. Goed de handen wassen helpt: bijna alle ziekmakende bacteriën verdwijnen als 
je de handen 20 seconden wast met zeep en daarna droogt. De reiniging is nog grondiger  
als je aanvullend een handdesinfectiemiddel gebruikt. 

Bij CWS staan we voor Feel Good Hygiene. Dit is het gevoel dat je krijgt wanneer je een sanitaire  
CWS-ruimte binnenstapt: het is aangenaam en je ziet en merkt aan alles dat het klopt. Met onze aanpak 
ben je zeker van de beste oplossingen voor handhygiëne, die bovendien duurzaam en efficiënt zijn. 
Graag gaan we met jou in gesprek om de beste oplossing voor jouw organisatie samen te stellen.
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Hoeveel tijd zitten 
werknemers op 
het toilet?

Hoeveel mensen 
wassen hun  
handen na een 
toiletbezoek?

Bron:  
Observational study conducted  
by the London School of  
Hygiene & Tropical medicine

Vrouwen zijn 
bewuster van  

het belang van 
hygiëne

Bacteriën kunnen  
24 uur overleven  
en de hele 
toiletruimte in 
minder dan een  
minuut innemen!

33%
Minder  

dan

van de 
mannen

64%
van de 

vrouwen

34,5 uur per jaar

Dat zijn gemiddeld 4 werkdagen
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Handig om te weten:

80%
van de besmettingen tussen mensen worden 
veroorzaakt door handcontact.

Vochtige handen verspreiden 1.000 keer meer 
bacteriën dan droge handen. Droog ze dus goed af!

47%
van de ziektes kan worden voorkomen door goed je 
handen te wassen.

Bij het handen wassen vergeten we vaak onze 
vingertoppen, handpalmen en duimen.

Na het toiletgebruik zitten er tot wel 200.000.000
bacteriën op je handen! Het niet wassen van je 
handen betekent dus: ziektes verspreiden.

De meeste bacteriën zitten door kruisbesmetting 
op de muis of het toetsenbord: gemiddeld 10.000
organismen per vierkante centimeter. 
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Bron: Motivaction

De kracht van No Touch

Oppervlakken van 
dispensers zijn een 
broeinest van 
bacteriën. Voorkom 
kruisbesmetting met de 
No Touch oplossingen. 

No Touch oplossingen 
dragen bij aan 
waterbesparing tot 
70%.

No Touch oplossingen 
kunnen zorgen voor 
sterke verbetering van 
hygiëne en gezondheid 
in je organisatie.

Mensen wassen vaker 
hun handen wanneer 
de sanitaire ruimte is 
voorzien van No Touch
oplossingen. 
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Oplossingen voor optimale 
handhygiëne

Handen drogen is essentieel 

•  Handen worden comfortabel en efficiënt 
gedroogd met een katoenen handdoek. Ook 
verkrijgbaar in een nog duurzamere variant.

•  Een handdoekautomaat zorgt ervoor dat 
er steeds een schoon stuk handdoek 
beschikbaar is voor elke gebruiker.

•  Door voor een No Touch oplossing te kiezen, 
verhoog je het comfort en de hygiëne.

Goede reiniging met zeep

•  Bereik een betere handhygiëne met 
schuimzeep. Deze wordt als aangenamer 
ervaren en gebruikers gaan automatisch 
beter de handen tegen elkaar wrijven.

•  Het gebruik van een schuimzeep is duurzaam 
en kostenbesparend t.o.v. vloeibare zeep.

•  Het wassen van de handen met zeep is 
essentieel voor het verwijderen van bacteriën. 
Enkel wassen met water is niet voldoende.

No Touch dispensers voor beter handen 
wassen

•  Bereik het hoogste niveau van hygiëne en 
welzijn door een contactloze bediening.

•  De No Touch kraan zorgt voor tot 70% 
waterbesparing.

•  Met een No Touch dispenser wordt zeep 
vaker gebruikt. Deze dispensers worden 
als meer hygiënisch ervaren.

Ben je benieuwd naar meer hygiëneoplossingen? Wij gaan graag met je in gesprek.

Handen desinfecteren voor de beste 
handhygiëne

•  Hygiënische aanvulling op handen wassen. 
•  Zorgt voor het doden van 99,999% van de 

levende organismen. 
•  Voldoet aan hygiënestandaarden in 

bedrijfssectoren.
•  Nog betere hygiëne met de No Touch variant.
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Goed voor mensen
Goede (hand)hygiëne bevordert de gezondheid van je medewerkers. 
Bedrijven en instellingen kunnen bij ons terecht voor oplossingen die 
handhygiëne verbeteren. Wij zorgen ervoor dat de sanitaire ruimte 
aangenaam aanvoelt. Geen onaangename aanraking van vervuilde 
oppervlakken dankzij No Touch-technologie in onze dispensers.

Goed voor het milieu
Een circulaire economie is voor ons een belangrijk uitgangspunt.  
Met onze producten en diensten belasten we de aarde zo min 
mogelijk. We onderhouden onze dispensers en repareren deze 
indien noodzakelijk. Dit resulteert in een langere levensduur. 
Bovendien worden onze producten opnieuw gebruikt als waardevolle 
grondstof voor nieuwe producten. Met innovatieve optimalisaties in 
onze bedrijfsprocessen realiseren we continu besparingen in het 
gebruik van water, energie en grondstoffen.

Goed voor jouw organisatie 
Goede handhygiëne bespaart kosten. Het ziekteverzuim van  
het personeel kan aanzienlijk worden teruggedrongen. Met onze 
efficiënte oplossingen dragen we bij aan het behalen van de 
duurzaamheidsdoelstellingen van jouw organisatie.
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CWS Nederland  
De Beverspijken 16  
5221 ED ‘s-Hertogenbosch

cws.com/hygiene

CWS Belux 
Berchemstadionstraat 78  
2600 Berchem

cws.com/hygiene
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