PROEF WASBARE LUIERS
30 gezinnen - 21 maart t/m 16 mei 2019
Dit zijn de feiten en de ervaringen

93%

had voor
de oproep van
de gemeente
Heerenveen al eens
nagedacht over
wasbare luiers.

3,1 x

draait de
wasmachine per
week extra door de
wasbare luiers.

85%

41%

67%

had voor
21 maart 2019
nog nooit een
moderne wasbare
luier in handen
gehad.

gebruikt op dit
moment ook nog
een enkele
wegwerpluier
erbij.

100%

5,7

is tevreden over
het gebruik van
de wasbare
billendoekjes.

wasbare luiers
gebruikt een
kind gemiddeld
per dag.

Geen kosten voor
de aanschaf van
wegwerpluiers:
74%

Ben je door deze proef ook op andere fronten aan het
denken gezet over het milieu en onze afvalberg?

48%

:
•d
 enkt na over eigen voetafdruk, minder vlees,
minder wasdroger, etc.
•p
 robeert beter afval te scheiden en te verminderen.
•g
 aat over op wasbare snoetenpoetsers en wasbaar
maandverband.
•s
 taat dankzij de proef stil bij duurzaamheid in de volle
breedte (zonnepanelen, waterontharder, groen dak,
minder afval kopen).

Altijd luiers
in huis: 15%

100%
is van plan door
te gaan met het
gebruik van
wasbare luiers.

56%
had binnen
1 week de
routine in de
vingers.

23%
had binnen
2 weken de
routine in de
vingers.

21%
had wat meer
tijd nodig om
de routine te
krijgen.

81%

heeft hun
ervaringen
gepost op
Facebook.

100%

vond de
begeleiding door
Kaatje Katoen
onmisbaar.

Beter voor het
milieu: 85%
Besparing op
de kosten voor
afval: 67%

Dit zijn voor de
deelnemers de
belangrijkste voordelen
van wasbare luiers
boven wegwerpluiers.

Beter voor de
billen van mijn
kind: 22%

Facebook
93%

?

Online
vragen
uurtje
22%

Vragen aan
Kaatje Katoen zijn
gesteld via...

E-mail:
7%

Anders: 7%
Ik verwacht dat
mijn kind eerder
zindelijk wordt:
22%

Kreeg je
snel de
routine in
de vingers?

100%

zou familie/
vrienden/kennissen
adviseren om
wasbare luiers
te gebruiken.

Ik wil het
goede
voorbeeld
geven: 15%

52%: deed dat al.

had nu nog
wegwerpluiers
gebruikt als deze
proef er niet was
geweest.

Telefoon:
4%

Dit zijn voor de deelnemers de belangrijkste
nadelen ten opzichte van wegwerpluiers:
• Extra werk (wassen, vouwen, opbergen): 33%
• Lange droogtijd: 19%
• Als je een dagje weg gaat en lang in de auto zit: 11%
• Kost iets meer tijd: 11%
• Poepluiers, geen fijn klusje: 11%

