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Guide to menstrual hygiene materials

menstruatie-Rechten

Vrouwen en tieners hebben recht op:

 Correcte en tijdige informatie over menstruatie en hoe ze te
regelen  met een gevoel van eigenwaarde, zonder pijn,
discomfort of angst

 Toegang tot veilige en betaalbare menstruatieproducten

 De privacy deze te vervangen zo vaak als nodig is tijdens de
menstruatie

 Toegang tot veilige en gebruiksvriendelijke faciliteiten om
menstruatieproducten weg te werpen of op te bergen

 Toegang tot gezondheidszorg
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Kernwoorden 

Menstruatie is het natuurlijke proces waarin het lichaam bloed en slijmvlies 
loslaat via de vagina als deel van de menstruatiecyclus.

Menarche is de eerste menstruatie.

Menstruatie Hygiëne Beleid verwijst naar het beleid van hygiëne gekoppeld 
aan de menstruatie cyclus.

Menstruatie-Gezondheid en Hygiëne bestaat uit weidere systemische factoren 

die menstruatie linken aan gezondheid, welzijn, vrouwenrechten en educatie. 

Een menstruator is een persoon die menstrueert en bijgevolg noden heeft 

rond hygiene en gezondheid tijdens die menstruatie. Meisjes, vrouwen, 

transgender en non-binary personen kunnen menstrueren. In deze 

informatiegids worden de termen meisjes en vrouwen gebruikt als korte term 

om de leesbaarheid te vergemakkelijken en refereert naar alle menstruators, 

onafhankelijk van hun genderidentiteit. 

Menstruatieproducten zijn de producten die we gebruiken om menstrual 

flow op te vangen, zoals pads, cloths, tampons en cups.

Menstruatie accessoires zijn andere ondersteunende items nodig voor een 

succesvol Menstruatie Hygiëne Beleid, zoals zeep en wasproducten, 

ondergoed en pijnstillende middelen.

Menstruatievoorzieningen zijn voorzieningen die een veilige en waardige 

menstruatie bieden, zoals toiletten en watervoorziendingen. 

https://washdata.org/sites/default/files/documents/reports/2017-06/JMP-2012-post2015-consultation.pdf


Guide to menstrual hygiene materials

overzicht

Deze informatiegids biedt richtlijnen voor leekrachten en verzorgers de 
juiste producten en voorziendingen te selecteren in kader van 
Menstruatie Hygiëne Beleid.

De gids is bedoeld om leekrachten en verzorgers vertrouwd maken met 
de hoofdkernmerken en noodzaken rond menstruatie en 
menstruatieproducten.

Er wordt een vergelijking gegeven voor elke menstruatieproduct: 
menstruatiepads, maandverbanden, menstruatiecups en tampons. Voor 
elke product wordt de milieu-, gezondheids- en financiële impact 
vergeleken; samen met de beschikbaarheid, gebruiksgemak, 
voorschriften en technische specificaties. The gids wordt afgesloten met 
een samenvattende tabel met deze hoofdkenmerken. 

Deze gids focust op menstruatie hygiëne en de vegelijking van 
menstruatieproducten. Additionele informatie rond de menstruatiecup 
is beschikbaar in deze handleidng: https://cdn.shopify.com/s/
files/1/2797/9092/files/MyCup_Handleiding_MenstruatieCup.pdf?3018
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Inleiding

Toegang tot veilige en waardige menstruatie is een 
fundamentele nood voor meisjes. Rosie's Discoveries heeft als 
doel mee te werken aan een wereld waar elk meisje kan 
leren, spelen en voor haar eigen gezondheid kan zorgen, 
zonder stress, schaamte, of onnodige belemmeringen tot 
informatie of producten tijdens de menstruatie.

Voldoen aan de hygiënebehoeften van meisjes en vrouwen 
in elke omgeving: op school, op het werk, thuis, in publieke 
plekken, is deel van basisrechten, waarde en gezondheid.

Onderzoek onthult meer en meer verborgen 
gezondheidsproblemen van meisjes die onvoldoende 
toegang hebben tot veilige en comfortabele 
menstruatieproducten en -faciliteiten. Bovendien heerst er 
nog steeds een taboo rond menstruatie, waardoor schaamte 
meisjes tegenhoudt deze problemen aan te kaarten.

Faciliteiten om menstruatieproducten te wassen, maar ook 
zichzelf te wassen, zowel als informatie rond dit proces, 
belemmeren meisjes hun menstruatie waardevol te beheren.

Deze gids streeft naar de verspreiding van kennis rond 
menstruatie en het breken van het taboo, zodat er meer 
sociale steun binnen gemeenschappen kan groeien en vragen 
rond menstruatie veilig kunnen besproken worden.



Guide to menstrual hygiene materials

Wat moet een 
school voorzien?

9

Er is geen exacte regel voor aankoop van menstruatie-

materialen, maar scholen zouden moeten kunnen voldoen 

aan de noden van de scholieren en studenten.  

Dit houdt in:

o de juiste menstruatieproducten, afhankelijk van de noden

o comfortabele faciliteiten om deze producten en zichzelf te
wassen



Guide to menstrual hygiene materials

 Vergelijking 
Menstruatie- 
Producten 

10



11

De ideale soort menstruatieproduct hangt af van de persoon en situatie. De 
meest voorkomende en beschikbare materialen worden in de volgende 
pagina's vergeleken. 

Welke materialen worden best aangeboden 
op school?
Geen enkel menstruatieproduct zal door alle meisjes 
worden verkozen op elk moment. 

De school heeft als taak meisjes in te lichten over de 
mogelijkheden en onhygiënische of schadelijke producten 
te vervangen door gezondere alternatieven.

Op deze manier kan elk meisje voor zichzelf bepalen welke 
menstruatie-producten, binnen alle veilige en hygiënische 
opties, het meest comfortabel aanvoelen.



Voordelen

Ervaringen

Wat? 

Wasbare maandvernanden zijn meestal gemaakt van katoen, bamboe, en eventuele 
synthetische stoffen. 

Je legt ze in je onderbroek en kan ze dichtknopen. Na gebruik kan je ze wassen en 
hergebruiken. Afhankelijk van het merk gaan ze 1 tot 10 jaar mee.

Onderzoek

Meisjes en vrouwen die wasbare maandverbanden gebruiken rapporteren 
verbeteringen in comfort en betrouwbaarheid, met als gevolg verlaagde angsten rond 
vlekken op kleren en schoolafwezigheid. Gebruikers rapporteren wel onzekerheden 
rond het wasssen, drogen en de privacy. Educatie rond adolescentie zorgde voor een 
stijging in zelfvertrouwen om over menstruatie te praten met leerkrachten en 
leeftijdsgenoten. *

Gebruik
Er is een gebrek aan producenten van wasbare maandverbanden die ze op grote 
schaal kunnen aanbieden. Rosie's Discoveries probeert hier een verschil in te maken, 
zowel door zelf meer pads aan te bieden, als door meisjes te leren hun eigen pads te 
maken.

In vergelijking met geimproviseerde maandverbanden (bv. een stuk stof) verkiezen 
meisjes en vrouwen de wasbare maandverbanden, omdat ze handiger en comfortabeler 
zijn. Wanneer we ze echter vergelijken met wegwerp-maandverbanden worden ze vaak 
als onhandig bestempeld.

De maandverbanden effectief kunnen wassen is noodzakelijk om deze maandverbanden 
veilig te kunnen gebruiken. Dit is echter vaak een uitdaging, wegens het stigma rond 
menstruatie dat nog steeds in veel culturen en gezinnen heerst. 

Meisjes educeren in het gebruik en voorzien van wasmogelijkheden op scholen kan 
hierbij helpen.

droogt niet uit, herbruikbaar, gemakkelijk in gebruik

WASBAAR 
MAANDverband

24

* https://reproductive-health-journal.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12978-017-0339-9



Gezondheids-
effecten

Milieuscore

kost

Wetgeving

technische 
specificaties 

Wasbare maandverbanden die onder andere bestaan uit plastieklagen houden de 
intieme streek tegen te verluchten. Dit creërt een gunstige omgeving voor bepaalde 
schimmels en bacteriën om te groeien. Infecties zijn een risico in dit geval. Daarom is het 
essentieel dat maandverbanden met deze ''waterdichte'' laag enkel tijdens korte 
periodes gedragen worden. Ook is het belangrijk de pads apart te kunnen opbergen en te 
wassen na elk gebruik.

Wasbare maandverbanden kunnen tussen 1 en 10 jaar gebruikt worden en staan 
daarom in voor significant minder afval dan wegwerp-maandverbanden. Ze kunnen mee 
worden gewassen met de gewone was en vergen nauwelijks extra water of zeep.
Ze zijn bovendien relatief onschadelijk om te produceren, wanneer ze met natuurlijke 
materialen zoals bamboe en katoen worden gemaakt. Hiermee hebben de wasbare 
maandverbanden een uitstekende milieuscore.

Wasbare maandverbanden zijn goedkoper dan wegwerpmaandverbanden op lange 
termijn, maaar vergen wel een investering bij de aankoop van de  wasbare 
maandverbanden.

Bij wasbare maanverbanden kan je kiezen tussen verschillende diktes, groottes, 
absorbtievermogen, zachtheid, droogtijd en ook kleuren. 

Ze bestaan uit verschillende lagen die afhankelijk van de producent bestaan uit 
katoen, bamboe, PUL, en andere stoffen. Ze bevatten vleugels en knopen en komen 
met een katoenen tasje om ze op te bergen.

Een set wasbare maandverbanden hoort ook een online handleiding te bieden in 
veilig gebruik, wassen, opbergen.

Wasbare maandverbanden moeten voldoen aan de veiligheidsnormen van de EU. 
Meer onderzoek is nodig om voor- en nadelen op lange termijn te vergelijken met 
andere menstruatieproducten.



ervaringen

wat?

Wegwerp-maandverbanden worden extern aan het lichaam in het ondergoed gedragen om 
bloedverlies te absorberen. Ze worden na maximaal 8 uur verwijderd. Het zijn 
verbruiksgoederen die regelmatig moetn worden aangeschaft en daarom beschikbaarheid en 
betaalbaarheid vereisen. Maandverbanden zijn er in verschillende maten, absorptievermogen en 
materialen en bestaan uit een gelaagd ontwerp gemaakt van mengsels van plastic, kunstzijde 
en katoen. Maandverbanden moeten vleugels bevatten om lekkage te voorkomen en de pad 
veiliger op zijn plaats te houden.

Aankoop is vaak eenvoudig en goedkoop, omdat wegwerp-maandverbanden in massa 
geproduceerd worden en in de meeste contexten beschikbaar zijn. Maandverbanden 
verschillen sterk in kwaliteit naargelang de producten. Er is een gebrek aan 
betaalbare, biologisch afbreekbare wegwerppads van hoge kwaliteit op de markt. 
Een probleem voor jongeren in kansarmoede is het gebrek aan continue levering van 
wegwerp-maandverbanden en/of de financiële middelen om ze zelf aan te schaffen 
op regelmatige basis.

Wegwerp-maandverbanden worden vaak door meisjes en vrouwen verkozen omdat ze 
er mee bekend zijn. Deze maandverbanden worden beschouwd als hygiënisch en 
gemakkelijk te gebruiken (vooral in contexten met beperkte privacy). Bovendien is er 
geen private wasruimte nodig om ze te reinigen. 

Deze maandverbanden regelmatig opnieuw te moeten aanschaffen wordt bestempeld 
als een stresserende factor.

Meisjes en vrouwen rapporteren vaak jeuk en irritaties van de materialen gebruikt in 
wegwerp-maanverbanden.

Wegwerp maandverband

26

Onderzoek

Onderzoek toont aan dat maandverbanden vaak worden weggeworpen op de verkeerde plaats, 
niet in de vuilnisbak. Hierdoor worden het afvalprobleem en de milieu-impact versterkt.*

* https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6266558/

Gebruik



Gezondheid 

Als maandverbanden na eenmalig gebruik worden weggegooid, creëren ze grote hoeveelheden 
afval, hopen zich op op stortplaatsen, blokkeren sanitaire systemen wanneer ze in toiletten worden 
gegooid en geven gifstoffen vrij als ze als deel van afvalverbranding worden verbrand. 

Leveranciers claimen vaak biologische afbreekbaarheid van een product zonder de exacte 
omstandigheden (bv. temperatuur, vochtigheid) en tijdsbestek aan te geven. Het blijft dus vaak 
onduidelijk of een product 100% biologisch afbreekbaar is en hoe lang en onder welke 
omstandigheden de biologische afbraak zou plaatsvinden. In theorie zouden biologisch 
afbreekbare pads een lagere impact op het milieu hebben, maar hun precieze impact is slecht 
begrepen en de overgrote meerderheid van de gebruikte pads is niet biologisch afbreekbaar.

Relatief hogere prijzen en terugkerende kosten maken wegwerp-maandverbanden 
onbetaalbaar voor velen. De gemiddelde kosten liggen tussen 0,10 en 0,30 euro per 
maandverband. Ook wordt vaak de kost onderschat om ondergoed te vervangen na lekken.

Er is behoefte aan een beter begrip van de voorwaarden voor biologische afbreekbaarheid 
en er is een gebrek aan goedkope, biologisch afbreekbare pads van hoge kwaliteit op de 
markt.

Maandverbanden voor eenmalig gebruik met vleugels om een gemiddelde tot hoge stroom te 
absorberen, met zelfklevende achterkant om aan ondergoed te bevestigen. 

Een pakket bevat gemiddeld 20 maandverbanden. 

Ondersteunende benodigdheden: zeep om de handen te wassen, ondergoed, vuilnisbakken in elk 
afzonderlijk toilet. Deze verbruiksgoederen vereisen een regelmatige beoordeling van aanbod, 
beschikbaarheid en betaalbaarheid.

In de meeste onderzoeken worden symptomen zoals uitdroging en irriatie, maar geen 
significante nadelige gezondheidseffecten gerapporteerd. Wel kan bacteriële vaginose, 
evenals infecties van de voortplantingsorganen voorkomen, voornamelijk in verband met een 
langere draagtijd. Meisjes met gevoelige huid kunnen wel allergische reageren op de 
gebruikte materialen. Het weggooien van gebruikte maandverbanden in doorspoeltoiletten 
kan leiden tot verstopte leidingen en afvalwaterafvoer naar gebouwen, wat een ernstig 
gezondheidsrisico en onderhoudsprobleem oplevert; het aanbieden van de juiste 
verwijdering via afvalbeheerdiensten is cruciaal.

Milieuscore

kost

Wetgeving

technische 
specificaties 



VOORDELEN

Tampons zijn absorberende producten gemaakt van katoen en/of kunststoffen die in de vagina 
worden ingebracht om het bloedverlies te absorberen. Ze kunnen tot 8 uur worden gedragen, 
waarna ze worden verwijderd met de verwijderingskoordje en worden weggeworpen. Ze komen 
in verschillende maten, materialen en met of zonder inbrenghuls om het inbrengen te 
vergemakkelijken. Tampons zijn verbruiksgoederen die een regelmatig moeten worden 
aangeschaft.

Gezien de absorbtie en opstapeling van vaginaal vocht bij tampongebruik, is er een risico op 
infecties, groei van schimmels zoals candida en toxischeshocksyndroom. Gebruik van tampons 
worden geassocieerd met een aanzienlijk verhoogd risico op het verwerven van 
toxischeshocksyndroom. Bovendien toont onderzoek aan dat het merk en de kwaliteit van de 
gebruikte materialen kan bijdragen tot dit risico.*

Hygiëne tijdens het gebruik is essentieel, zowel als kennis over het inbrengen en verwijderen

Tampons moeten in de vagina worden ingebracht, wat een barrière vormt voor opname in 
veel culturen, omdat het onnauwkeurig wordt geassocieerd met het scheuren van het 
maagdenvlies en het verlies van maagdelijkheid. 

Studies over menstruatiecups melden echter een hoge aanvaardbaarheid van inbrengbare 
apparaten, zelfs wanneer ze aanvankelijk sceptisch zijn. Educatie over veilig gebruik en 
verwijdering en het bespreken van mythen is cruciaal. 

kan mee zwemmen, geen wasruimte nodig

Tampon

ervaringen

wat?

Onderzoek

Gebruik

* https://academic.oup.com/aje/article-abstract/114/6/873/124253



Het toxischeshocksyndroom is een ernstige vorm van een infectie. Deze ziekte kan onder 
andere ontstaan door het verkeerd gebruik van een tampon, voornamelijk de gewoonte om 
sterk absorberende tampons te lang in te houden. Hierdoor kan het vaginaalvocht zich 
ophopen en in de tampon een broedplaats vormen. Staphylococcus aureus kan zich daarin 
dan gemakkelijk vermenigvuldigen. Hierom wordt ook het gebruik van sterk absorberende 
tampons afgeraden. 

Omdat tampons na eenmalig gebruik worden weggegooid, produceren ze grote hoeveelheden 
afval. Het doorspoelen van tampons in toiletten kan leiden tot verstopping van leidingen, 
verstoring van de service en hogere onderhoudskosten. Bij verbranding kunnen furanen (zeer 
vluchtige chemische samenstellingen) en gifstoffen vrijkomen. Alleen tampons gemaakt van 
natuurlijke vezels worden biologisch afgebroken, terwijl tampons gemaakt van kunststoffen in het 
milieu achterblijven. Het is daarom belangrijk voorlichting te bieden over correcte en veilige 
wegwerping.

Tampons vereisen voortdurende aankoop en training over veilig gebruik en verwijdering, en 
voorlichting over mythen met betrekking tot maagdelijkheid. De gemiddelde kosten liggen 
tussen 0.10 en 0.30 euro per stuk.

Hoewel de voorschriften voor tampons per land verschillen, vereisen veel regeringen dat 
tampons geen gevaarlijke chemische stoffen bevatten. 

Tampons worden eenmalig gebruikt en bestaan uit een verweving van katoen of 
andere materialen met een vergelijkbaar absorptievermogen en biocompatibiliteit om te 
absorberen. Er is een bijgevoegd terugtrek-koord voor verwijdering en de tampon wordt 
geleverd met of zonder inbrenghuls. Ze komen meestal in verschillende maten voor 
absorptie; voor licht tot zwaar bloedverlies.

Benodigde ondersteunende benodigdheden: zeep om de handen te wassen, 
vuilnisbakken in elk afzonderlijk toilet.

Het zijn verbruiksartikelen die een regelmatige heraankoop vereisen.

Gezondheid 

Milieuscore

kost

Wetgeving

technische 
specificaties 



Voordelen

De menstruatiecup is een niet-absorberend klokvormig product dat in de vagina wordt ingebracht 
om de bloedverlies op te vangen. Het creëert een afdichting en wordt op zijn plaats gehouden door 
de wanden van de vagina. Het is meestal gemaakt van medische siliconen. Het verzamelt drie keer 
meer bloed dan pads of tampons en moet elke 6-12 uur worden geleegd, waarna het wordt 
gespoeld en opnieuw ingebracht (als de faciliteiten dit toelaten: wasbak in elk individueel toilet). 
Na elke menstruatiecyclus moet de beker 5-10 minuten worden gekookt. De meeste fabrikanten 
bieden ten minste twee maten. Cups zijn herbruikbaar tot 10 jaar.

Volgens de nieuwe Britse review, vonden vier studies dat de lekkage niveaus vergelijkbaar 
waren tussen menstruatiecups en pads en tampons, terwijl een andere studie vond dat de 
lekkage van menstruatiecups aanzienlijk minder was. Er was ook geen verhoogd risico op 
infectie geassocieerd met het gebruik van menstruatiecups, onthulden de gegevens.*

De menstruatiecup wordt ingebracht; in tegenstelling tot tampons werkt de cup door 
bloedverlies op te vangen in plaats van het te absorberen. Hierdoor kan ze langer ingehouden 
worden, wat de cup praktischer in gebruik maakt.

Zelfs in culturele contexten waarin inbrengbare menstruatieproducten niet bekend zijn of 
worden gebruikt, melden veel onderzoeken een hoge aanvaardbaarheid voor de cup nadat de 
initiële gedragsbarrières zijn overwonnen. Educatie en discussie over mythen en percepties 
zijn cruciaal voor acceptatie van cups, evenals blijvende ondersteuning en toegang tot kennis. 
Cups worden vaak gezien als beter dan wasbare maandverbanden met betrekking tot gemak 
en discretie van wassen, drogen en bewaren, comfort, bescherming tegen lekkage, 
geurontwikkeling, kwaliteit en duur van slijtage. Zeep om de handen te wassen, een sterilisator 
om de cup te koken en een katoenen tasje om de cup in bewaren zijn vereist. 

Er wordt aanbevolen om de bekers na het legen en voor het opnieuw plaatsen met schoon 
water te spoelen. Indien er geen wasbak in elk individueel toilet beschikbaar is, kan de cup 
met een flesje schoon water gespoeld worden. Hierbij is het belangrijk dat het flesjes water 
nieuw is, zodat er geen bacteriën konden opgroeien.

veilig, herbruikbaar, gemakkelijk in gebruik

MenstruatieCup

ervaringen

wat?

Onderzoek

Gebruik

*https://www.webmd.com/women/news/20190717/menstrual-cups-equal-pads-tampons-in-effectiveness-data-shows#1



Op basis van literatuur uit landen met hoge en lage inkomens worden geen 
significante gezondheidsrisico's gerapporteerd. Omdat cups de vaginale flora en 
pH niet verstoren, zijn gezondheidsrisico's zoals het toxische shocksyndroom, 
infecties en huidirritaties minimaal in vergelijking met andere materialen, zoals 
tampons. Cups kunnen worden gedragen met een spiraaltje. Goede handhygiëne is 
belangrijk voor veilig gebruik van de cup.

De cup kan 10 jaar worden gebruikt en produceert dus aanzienlijk minder afval dan 
andere menstruatie-materialen. Er is bovendien geen zeep nodig om ze te wassen.

De initiële kost van de menstruatiecup is hoog, maar aangezien dit een eenmalige 
kost is, in vergelijking met maandelijkse aankopen, is de totale kost significant lager.

Er is een gebrek aan voorschriften en normen voor menstruatiecups, hoewel er 
consensus is van het belang van hoogwaardige materialen voor de productie, zoals 
medische siliconen. Momenteel zijn cups van andere materialen, zoals thermoplastisch 
elastomeer, nog niet verboden. Bovendien vormen cups van lage kwaliteit vaak geen 
effectieve afdichting, wat kan leiden tot lekkage.

Een herbruikbare, biocompatibele menstruatiecup gemaakt van siliconen van 
medische kwaliteit wordt gedragen in de vagina om ongeveer 10-30 ml bloedverlies op 
te vangen. 

Cups kunnen worden geleverd in twee maten: een grotere menstruatiecup voor 
vrouwen die vaginaal zijn bevallen en een kleinere cup voor vrouwen die dat niet 
hebben gedaan. Een katoenen tas voor opberging, evenals gebruiks- en 
onderhoudsinstructies in het Nederlands is nodig.

Benodigde ondersteunende benodigdheden: zeep om de handen te wassen, 
sterilisators om de cup te koken.

Gezondheid 

Milieuscore

kost

Wetgeving

technische 
specificaties 
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Inbrengen

tot 7 uur

9 euro

Min 5

(dezelfde 5 
hergebruiken)

max 4 uur

0.15 euro

12-22

tot 12 uur

20-30 euro

1

max 8 uur

0.15 euro

12-22

Neen

Ja

2 euro

Neen

-

80 euro

Ja

5-10 years

3 euro

Ja

-

80 euro 

Eco 

Draagtijd

Hoeveel
nodig

per cyclus

Geschatte
kost 

per jaar*

Prijs 
per 
stuk

Wasbaar
Maanverband Maandverband Menstruatiecup Tampon

samenvatting
De tabel hieronder vergelijk de verschillende soorten menstruatieproducten.

Ze wordt best geïnterpreteerd afhankelijk van bloedverlies en contextuele factoren. Het 
risico op infecties bijvoorbeeld is afhankelijk van hoe hygiënisch er wordt omgesprongen 
tijdens het gebruik en opbergen van de producten. 



Gezondheids-
Risico's

Privé-wasruimte, 
ruimte om te 

drogen

Vuilbakken met 
deksel in de 

toiletten 

Lavabo en 
lopend water in 
elk individueel 

toilet

Water en zeep om 
handen te wassen, 

wasmiddel, 
wasmachine, 

droogrek, 
opbergtasje, 
ondergoed,

Water en zeep 
om handen te 

wassen, 
ondergoed 

Water en zeep 
om handen te 

wassen

Medium Medium Hoog Hoog

Laag 

Hoog

Laag

Medium

Laag

Hoog

Laag 

Medium

Medium

Hoog

Laag

Hoog

Onderhoud

Nood aan
informatie

rond
gebruik

Nood aan
ondersteunende

hulpmiddelen

* Gebaseerd op gemiddeld bloedverlies en gemiddelde prijs per stuk

Reusable pad Disposable pad Menstrual cup Tampon

Nood aan
ondersteunende

omgeving

Beschikbaarheid

Water en zeep 
om handen te 

wassen, 
sterilisator,
katoenen 

opbergtasje

Vuilbakken met 
deksel in de 

toiletten 



Guide to menstrual hygiene materials

toezicht en 
vorming
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onderwerp

Voorzieningen 

Beschikbaarheid

Gezondheid

Producten

''Waar kan ik mijn menstruatieproducten veilig, comfortabel en in privacy vervangen?''

''Wat zijn de voordelen en risico's van de verschillende menstruatieproducten?''

''Waar kan ik het krijgen en wat kost het?''

Welke producten kunnen infecties, ontstekingen of irritaties veroorzaken?

vragen waar je als leerkracht mee geconfronteerd zal worden

Evaluatie toont aan dat meisjes zich comfortabel voelen bij de gekozen menstruatieproducten, wiens 
leerkrachten of verzorger ingelicht is en met deze informatie de leerlingen inlicht over de mogelijke 
producten en hoe ze werken.

VRAGEN Waar adolescente meisjes mee zitten
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Annex I: Aanvullende bronnen 

BRON WELKE INFORmatie

menstruatiecups.com 

cupkiezer.nl 
vergelijking alle soorten menstruatiecups in HET Nederlands

sense.info algemene informatie over de puberteit

Menstruation in Adolescents: What's 

Normal? 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/

PMC2644006/

onderzoek naar menstruatie, wat kan je verwachten, welke informatie klopt




