
Hoofdvraag:
Is Yoni echt zo duurzaam als ze zeggen?
 
Hoe:
Voor dit onderzoek nemen we contact op met Yoni en Thonik. Hierover gaan we een 
videoreportage maken. 
 
Yoni staat bekend om het duurzaam zijn. Zij verkopen een product wat “beter” is voor je 
gezondheid. Is dit ook zo? Wat maakt de producten van Yoni duurzaam? Wie koopt deze 
producten. Wat is de doelgroep van Yoni? Wat zijn de redenen om een product te kopen van Yoni, 
i.pv. een ander merk?
 
Buiten Yoni en Thonik, willen we de producten laten onderzoeken en gaan vergelijken. We willen 
kijken of de producten die ze werkelijk gebruiken in maandverband, tampons etc echt beter voor je 
is. Dat ze niet een alternatief hebben gevonden en alleen zeggen dat ze duurzamer zijn. 
 
De vragen die we hebben gesteld aan Yoni zijn:
Wat is Yoni precies?
Wat maakt Yoni nou zo duurzaam? Waarom is Yoni onderscheidend?
Waar komen jullie materialen vandaan en wat is het productieproces?
Hoe staan jullie tegenover andere menstruatie producten zoals bijvoorbeeld de Organicup? Zien 
jullie die als een grote concurrent?
Tampons en maandverband geven tóch afval, hoe milieuvriendelijk is het product?
In ‘normale’ menstruatieproducten wordt volgens jullie vaak bleek gebruikt voor de witte kleur. Hoe 
komen jullie aan de witte kleur, en, moet het wel wit zijn?
Wat doen jullie om het taboe rondom menstruatie te doorbreken?
Willen jullie ook doorgroeien op internationaal vlak? Hoe willen jullie dat doen in landen waar 
menstruatie al helemaal uit den boze is, waar vrouwen als ‘onrein’ worden gezien bijvoorbeeld?
Draait Yoni meer om winst draaien als bedrijf of om taboe te doorbreken? Waar ligt de balans 
tussen groeien in de markt en verzorging voor vrouwen?
Wat voor reacties krijgen jullie van het publiek/jullie gebruikers?
 
Interview gehad met Rosa Cherim: Stagiaire Yoni (3e jaars Advertising WdKA)
Tijdens het interview heeft ze onze vragen beantwoord. 
 
Ook hebben we vragen gestuurd naar Thonik (zodat ze zich kunnen voor bereiden op ons 
interview) 
 
Wat is Thonik?
Waar ligt de focus binnen jullie bedrijf?
Hoe zijn jullie in contact gekomen met Yoni?
wij hebben gehoord dat jullie voor yoni, speciale prijzen hebben gemaakt. (enthousiasme van jullie 
naar yoni toe)
Wat was de briefing van Yoni, en hoe zijn jullie begonnen met dit project?
Wat was jullie visie en concept voor yoni?
Wat voor voorstellen hebben gepresenteerd aan yoni (huisstijl)
Yoni is een duurzaam product, hoe ver hebben jullie dit doorgevoerd in jullie ontwerp (verpakking, 
papier, inkt, etc.)
Hoe staan jullie als bedrijf tegenover duurzaamheid?
Verdere invulling.
 
 



In het interview met Rosa werd er veel gesproken over het wit maken van de producten. De 
producten van Yoni worden vanuit Duitsland geleverd. Ze houden het product dicht bij de mensen. 
Zo zijn Nederlandse vrouwen gewend aan de tampon zonder inbrenghuls, hierop hebben ze dus 
ook op gefocust. Ze willen uitbreiden naar het buitenland. Maar in bijvoorbeeld Engeland zijn ze 
niet hetzelfde product gewend als in Nederland. Daarom is Yoni nu aan het kijken om de 
inbrenghuls duurzaam te produceren (materiaal) zodat ze ook in Engeland kunnen gaan verkopen.
 
Zo wilt Yoni de producten verspreiden, en daarbij tegelijkertijd het taboe doorbreken. Ze spelen in 
op hun doelgroep. Vrouwen van 25 tot 35 jaar. 
 
 
In plaats van bleek gebruikt Yoni waterstofperoxide. 
 

Waterstofperoxide ook wel genoemd zuurstof water wordt vaak gebruikt als ontsmettingsmiddel.
Bijvoorbeeld bij ontstekingen in de mond of het ontsmetten van water. Maar het wordt ook gebruikt 
om te bleken.
Zoals Yoni ons ook verteld heeft zit het stofje waterstofperoxide in de tampon om het die witte kleur 
te geven. Maar is deze stof dan wel goed voor je? Het antwoord is ja. Deze stof word beschouwd 
als werelds meest veilige ontsmettingsmiddel. Door middel van oxidatie dood het de bacteriën en 
breekt de stof zichzelf ook af. Als waterstofperoxide in aanraking komt met een organische stof 
(dat in Yoni’s geval het katoen is) dan verandert het in water en zuurstof en is het dus onschadelijk 
voor je. Doordat het dus zo snel zichzelf afbreekt is het ook niet zoals chloor in andere tampons 
schadelijk voor het milieu of voor je lichaam.
Een groot voordeel dat waterstofperoxide ook met zich meebrengt is dat het vaginale infecties kan 
bestrijden en voorkomen. Het wordt vaak in de vorm van 2 druppeltjes samen met lauw water als 
vaginale douche gebruikt om van de infectie af te komen. Ook al is het percentage 
waterstofperoxide dat in de tampons zit heel laag (ongeveer 3%) kan het alsnog ook de vaginale 
infecties voorkomen.
Wanneer de stof waterperoxide wel gevaarlijk en dus ook schadelijk kan zijn is als er meer dan 
35% in zit. Hierbij kan er huidirritatie ontstaan, problemen met ademhaling en ernstig letsel aan 
ogen. In dit geval is het helemaal niet zo’n veilige stof meer. Maar omdat Yoni ZO weinig gebruikt 
kan de stof absoluut geen schade aanbrengen.
 
 
 

http://mens-en-gezondheid.infonu.nl/alternatief/137185-waterstofperoxide.html http://
www.peroxychem.com/media/31900/Net_ZerO2_35_Hydrogen_Peroxide_NL.pdf
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


