
 
 

DE VERHALEN ACHTER UIXI 

 

Zo kwam, zag en veroverde UIXI Europa 

 

Yesenia de Winter-Perez is geboren in Peru, waar ze echtgenoot Frank uit Uden leerde 

kennen toen hij daar jaren woonde en werkte. Sinds zestien jaar wonen ze (weer) in 

Nederland met hun zoon en dochter. 

Toen enkele jaren geleden de Udense basisschool van hun dochter afbrandde, moesten alle 

kinderen naar een noodgebouw. Daar waren de wc’s zo vies, dat het meisje er niet wilde 

plassen. Ze wilde dus niet veel drinken, wilde niet met vriendinnetjes afspreken maar 

meteen naar huis, naar het toilet. Binnen een jaar had ze drie keer een blaasontsteking. 

 

Op zoek 

Yesenia ging op zoek naar een hulpmiddel, zodat haar dochter staand kon plassen, zonder de 

wc-bril te hoeven aanraken. Ze vertelt erover in een interview in een ondernemersblad: “Ik 

kocht allerlei plastuitjes, van siliconen tot kartonnen. Geen eentje was optimaal; te slap, 

wordt en blijft nat, eenmalig gebruik dus niet echt duurzaam, te lastig met mikken, lastig 

schoon te maken dus niet echt hygiënisch. Toevallig vond ik UIXI in de Verenigde Staten, en 

die beviel wel goed; vochtafstotend, in een wasbaar en waterdicht bewaarzakje, makkelijk in 

gebruik en schoonmaak en je hebt geen toiletpapier nodig. De UIXI ging voortaan mee op 

vakantie, op schoolreisje, naar de avondvierdaagse, in de auto en het vliegtuig en tijdens 

wandelingen. Vrienden en kennissen zagen de plastuit, werden nieuwsgierig en al snel even 

enthousiast.” 

 

Ondernemend 

Het enthousiasme over UIXI in haar omgeving bracht de Udense op een zakelijk idee. Ze nam 

contact op met de Mexicaanse uitvinder en producent van UIXI. De naam is afgeleid van het 

Maya-woord voor plassen, ‘uixiar’. Yesenia verwierf eind 2018 de exclusieve verkooprechten 

voor Europa en startte haar bedrijf TDW Import. 

Ze brengt UIXI sinds begin 2019 in België en Nederland aan de vrouw via een vijftigtal 

winkels en de eigen webshop. Ook ging ze in zee met de Nederlandse Wandelbond KWBN. 

Toekomstplannen zijn er eveneens. Yesenia wil met UIXI ook actief worden in Spanje, 

Duitsland, Frankrijk, Italië en de rest van Europa. Daarna lokken andere landen, in 

bijvoorbeeld Afrika en Azië.  

 

 

 



 
 

Voor wie 

UIXI is ontwikkeld door en voor actieve vrouwen, en in moederland Mexico en de Verenigde 

Staten al jaren bekend en vertrouwd. 

Staand plassen met de kleurige tuit is een uitkomst in evenementenwc’s tijdens festivals en 

carnaval, op niet al te brandschone toiletten in tankstations en bedrijfsgebouwen, en 

onderweg tijdens vakanties, het kamperen, wandelen, mountainbiken, fietsen of hiken. 

 

Ook tal van beroepsgroepen ontdekken de voordelen van staand plassen. Door de 

coronacrisis konden vrouwelijke vrachtwagen- en taxichauffeurs, pakketbezorgers en 

groenwerkers nergens meer plassen omdat alle horeca dicht was. 

 

Yesenia vertelt over de ervaringsverhalen die haar bereikten: “Vrouwen die pleinvrees 

hadden omdat ze zo vaak moeten plassen, en nu weer naar buiten durven. Of een 

vrouwelijke militair op missie in het overwegend Islamitische Mali, die echt niet zomaar bij 

mensen thuis of in het openbaar ergens kon hurken, half ontkleed. Ballerina’s die tijdens een 

voorstelling toch snel kunnen plassen zonder uit hun kostuum te hoeven.” 

 

Waarom UIXI 

Met UIXI kunnen vrouwen discreet, zonder zich (half) te hoeven ontkleden staand plassen, 

zelfs in straaturinoirs voor mannen. Eerst een kop koffie bestellen om maar naar de wc te 

kunnen, hoeft niet meer. Hurken en half ontkleden zijn niet nodig. 

Staand en ontspannen kunnen plassen is beter voor blaas en urinewegen. Voldoende 

drinken en plassen voorkomen nierstenen en andere problemen. Bovendien is UIXI handig 

voor als de dokter een urinestaal nodig heeft voor onderzoek. 

 

Yesenia durft UIXI gerust emanciperend te noemen: “Het geeft vrijheid. Je hoeft je niet 

steeds zorgen te maken of je ergens een schone wc kunt vinden. Je kunt gewoon voldoende 

blijven drinken, en dat is beter voor je.” Echtgenoot Frank beaamt: “Staand discreet plassen 

is een kwestie van bewustwording, ook voor mannen. Zij herkennen de klachten van ‘geen 

wc’, ‘ik moet plassen’. Er zijn nu eenmaal meer mogelijkheden, buiten en in openbare 

urinoirs, voor mannen om snel staand te plassen, een echt mannenbastion. Zij hoeven niet 

te weinig te drinken of lang hun plas op te houden.” 

  



 
 

Zo werkt UIXI 

UIXI is discreet, hygiënisch en herbruikbaar. Dankzij het gemakkelijke gebruik is UIXI ook 

geschikt voor vrouwen in een rolstoel en zwangere vrouwen. 

De werking is eenvoudig. Gulp open en ondergoed opzij houden. Plaats UIXI met het smalle 

gedeelte naar voren en iets naar beneden (om te mikken). Houd je benen gesloten. Door de 

bovenkant aan te drukken, sluit UIXI perfect aan, op elk lijf. De handige rand aan de 

bovenkant veegt automatisch droog en er is geen wc-papier nodig. 

 

De UIXI is gemaakt van huidvriendelijke polymeren met hoge dichtheid, daardoor 

vochtafstotend en bacteriën kunnen zich niet hechten. Je hoeft de UIXI dus alleen maar 

droog te schudden (er blijven geen druppels en geurtjes achter!) en op te bergen in het 

waterdichte zakje (meegeleverd)! dat machine-wasbaar is. 

 

De UIXI community 

Via beursstands op de Wandelbeurs en social media is een groeiende schare van UIXI-

gebruikers ontstaan. Zij zijn ware ambassadeurs, die zelfs online in fora en bij posts 

enthousiast antwoord geven voordat Yesenia de kans krijgt. 

 

Meer weten 

 

Uixi.eu 

Daar vind je op ook Uixi-in-het-nieuws, met diverse media die UIXI al ontdekten: van 

Omroep Brabant tot RTLNieuws en van Brabants Dagblad tot Editie NL. 

 

Op Insta (uixi_eu) en Facebook (Uixi Europe) geven veel gebruiksters hun mening en 

vertellen zij over hun gebruikservaringen. 

 

https://uixi.eu/uixi-in-het-nieuws/

