
 

WERELD TOILET DAG 
Op 19 november is Wereld Toilet Dag. Wereld Toilet Dag is in het leven geroepen om er bij 

stil te staan dat het ontbreken van een goed toilet en veilig drinkwater maar liefst 28% van de 

wereldwijde kindersterfte veroorzaakt. 

o Tegenwoordig worden er wereldwijd meer dan 80 miljoen rollen wc-papier per dag gebruikt. 

o Een wc-rol bevat gemiddeld 333 velletjes. Dat is dus 32 velletjes minder dan er dagen in een 

jaar zijn.  

o Er zijn er allerlei bijnamen voor het toilet, zoals: wc (afkorting van het Engelse 'watercloset'), 't 

gemak, poepdoos, husien/ huusie/ huisje, nummer 100, de plee, het kleinste kamertje, 

piesemopsantee, (vernederlandsing van het Franse ''puis-je m'absenter?'' letterlijk: mag ik mij 

verwijderen?), bestekamer, doos, plee, de koer, privaat, retirade, schijthuis, secreet, kakdoos, 

kakhuis, closet en 't heuske. 

o Gemiddeld gebruikt de Belg 8,5 velletjes toiletpapier per keer. 

o In Singapore kun je een hoge boete krijgen als je de toilet niet door spoelt. Even checken dus, 

voordat je de toilet verlaat. 

o In Japan krijg je een boete van 50 euro als je vergeet het openbaar toilet door te trekken. 

o Een wc-rol gaat ongeveer 5 dagen mee in een gemiddeld huishouden, elk huishouden 

verbruikt gemiddeld 115 rollen per jaar. 

o Om het toilet door te spoelen gebruik je 22 liter drinkwater water per dag. We spoelen zo'n 

2.500 keer per jaar het toilet door. 

o Westerlingen zitten voornamelijk op een toilet, Oosterse mensen hurken meestal. 

o Astronauten moeten zich vastgespen op het toilet, omdat het afsluiten van de bril van het 

grootste belang is in een gewichtsloze omgeving. Onder de bril is een vacuümsysteem 

geïnstalleerd, waar vloeibare en vaste materie op verschillende manieren worden 

verwerkt. Omdat niemand precies weet wat de gevolgen zijn van het dumpen van 

uitwerpselen in de ruimte, worden deze samengeperst tot ronde, platte schijven. Door de 

toiletingenieurs van NASA ook wel 'mensenpasteitjes' genoemd. Ze worden mee terug 

genomen naar aarde zodat ze kunnen worden geanalyseerd. 

o Wat opvallend is, is dat 21 % van de jeugd tussen de 15-17 maar 1-2 keer per dag naar de wc 

gaat. En dat 42% dan 'op hun telefoon zit' Iedereen weet dat de wc niet alleen wordt gebruikt 

om je behoeften te doen, maar ook om te lezen. Maar een kwart van de jongeren gebruikt 

deze minuten om over het leven na te denken. 

o Het gebruik van toiletpapier verschilt per land. Een Spanjaard heeft bijvoorbeeld de helft 

minder velletjes nodig dan een Duister. Een Zweed gebruikt daarentegen twee keer zoveel 

velletjes. 

o In de 18e eeuw waren de eerste kranten ook erg geliefd als toiletpapier. Men kon op 

die manier eerst rustig de krant lezen om vervolgens de krant voor andere doeleinden te 

gebruiken. 

o In de Schotse hooglanden is het strafbaar als je iemand niet in je huis naar het toilet laat gaan. 

Dus als je daar op vakantie bent, kun je, als je nodig moet, gewoon bij het eerste 

beste huis aanbellen. 


