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Steeds meer ouders zijn heel blij met hun keuze voor wasbare luiers.  
En dat is goed nieuws! 

 
Iedere ouder die voor wasbare luiers kiest, betekent immers 1000 kg minder afval op de 
wereld. 

 
Het milieu is echter niet de enige reden waarom je zou kiezen voor wasbare luiers. 

 
 
Wasbare luiers hebben ook voor jou als ouder heel wat voordelen: wasbare luiers lekken veel 

minder en besparen je een hoop geld. 
. 

En ze zijn vooral zo eenvoudig om te gebruiken. 
 

We zien dat wasbare luiers in de lift zitten.  

Meer mensen gebruiken wasbare luiers. Hoe zichtbaarder ze zijn, hoe beter. 

 

Misschien jij ook? 
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Waarom kiezen ouders voor wasbare luiers? 

 

Wasbare luiers betekenen een grote winst voor het milieu, ook voor 1 kindje. 

Met wasbare luiers spaar je 1000kg per kind op 2,5 jaar tijd. Dat betekent ongeveer 7,5 kg of 

1 volle vuilniszak per week. 

 

Wasbare luiers zijn beter voor de gezondheid van je kind. 

Wasbare luiers bevatten geen chemische stoffen, in tegenstelling tot wegwerpluiers. Met 

wasbare luiers heeft je kindje minder last van luieruitslag. 

 

Met wasbare luiers bespaar je heel wat geld. 

Wasbare luiers zijn gemiddeld 300€ tot 800€ goedkoper bij een eerste kind, afhankelijk van 

het type luier. Bij een volgend kind heb je bijna geen aankopen meer, dus spaar je nog veel 

meer (tot 1000€). 

 

Kinderen worden met wasbare luiers sneller zindelijk. 

Bij wasbare luiers voelen de kinderen sneller wanneer ze geplast hebben en worden ze meer 

gestimuleerd om op het potje te gaan.  

 

Wasbare luiers ruiken niet 

Stoelgang en urine ruik je veel minder bij wasbare luiers dan bij een wegwerpluier omdat een 

wasbare luier geen chemische stoffen bevat. 

        

Wasbare luiers lekken veel minder dan een wegwerpluier. 

Wasbare luiers absorberen goed én zijn afgewerkt met een zeer duurzame elastiek die goed 

aansluit rond de buikjes en de billetjes. Hierdoor geven ze véél minder kans op lekken. 
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Laat je niet afschrikken...  

 

...omdat je weinig van wasbare luiers kent of omdat je omgeving het je zou afraden. 

Onbekend maakt onbemind. En wij helpen je graag. 

 

...door de startinvestering 

Om goed te starten heb je een pakket van 24 luiers nodig. Wasbare luiers zijn zeker 

goedkoper dan wegwerpluiers. Je kan al een meegroeipakket aankopen van ongeveer 400€.  

 

...door het idee dat het veel werk zou zijn. Dat is het niet. 

Wasbare luiers was je een 2-tal keer per week, ongeveer iedere 3 dagen. Je hoeft ze niet te 

weken of met de hand te spoelen. Je extra werk is 2 maal per week een was uithangen. 

Stoffen luiers mogen in de droogkast. 

Trouwens, ook aan het gebruik van wegwerpluiers besteed je tijd: de aankoop en het 

weggooien van wegwerpluiers vraagt ook tijd (extra vuilbak leegmaken, aan de deur zetten, 

...) 

 

...door het idee dat wasbare luiers vies zouden zijn.  

Stoelgang vang je op met een inlegvliesje. Er is dus nauwelijks stoelgang op de luier. 
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Waaruit bestaat een wasbare luier? 

Een wasbare luier bestaat uit 3 delen. 
 
 

 

De luier is een stoffen broekje of een inlegger: deze stof zorgt voor de absorptie van de 

luier. 

Bij een luierwissel – na ongeveer 3 uur –  vervang je het natte luierbroekje of inlegger en 

bewaar je dit in de luieremmer. 

 

 

In de luier – tussen de luier en de billetjes – leg je een inlegvliesje. Het inlegvlies vangt de 

stoelgang op. 

Bij een vuile luier kan je dit weggooien in een vuilnisemmer. Is het enkel nat, dan was je dit 

samen met je luiers en gebruik je ze opnieuw. 

 

 

Over de stoffen luier komt een waterdicht overbroekje gemaakt uit Polyester en  PUL 

(Polyurethaan Laminaat). 

PUL houdt het vocht en de geur tegen en maakt de luier waterdicht. 

Een overbroekje kan je meermaals gebruiken. Bij een luierwissel gebruik je het overbroekje 

opnieuw. 
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De verschillende luiersystemen 

Er bestaan verschillende soorten luiersystemen.  

Ieder met hun voor- en nadelen.  

 

De belangrijkste vraag is "wat vind ik een gemakkelijk systeem".  

Je mag je laten leiden door je eigen voorkeur, wat jij het meest gemakkelijke vindt. 

 

 

 
 

 

 

 
 

Bron: luierkeuzehulp op www.luierhoek.be 

 

 

 

Tip: op onze website tonen we je deze systemen in een filmpje. 

https://www.luierhoek.be/wasbare-luiers-kiezen-in-3-stappen/ 
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Welke luier kies je?  

 

Er zijn heel wat luiers op de markt. Toch is een wasbare luier kiezen niet moeilijk.  

Je mag zeker kiezen welke luier jij het gemakkelijkst vindt. 

 

Op onze website www.luierhoek.be hebben we voor jou een stappenplan uitgewerkt. Daarin 

leggen we stap voor stap uit wat luiers zijn, hoe je ze gebruikt en tonen we de soorten met 

filmpjes. 

 

Met hulp van een beslisboom kom je uit op een beperkte selectie aan wasbare luiers die aan 

je wensen beantwoorden. 

https://www.luierhoek.be/wasbare-luiers-kiezen-in-3-stappen/ 

 

Onze gouden tip: is je kindje groter dan gemiddeld of plast je kindje erg veel? Dan is enige 

voorzichtigheid geboden in de keuze van de luiers. Je kiest best voor een voorgevormde luier 

uit bamboe of hennep. 

 

 

Hoeveel luiers heb je nodig? 

 

 

 

 

 

 

  

 24 dagluiers 

 5 à 9 overbroekjes* 

 4 nachtluiers + 2 overbroekjes vanaf 8 maanden 

 inlegvlies 

 2 luiertasjes voor op stap 

 een luieremmer of grote luiertas om de luiers te 

bewaren 
 

* voor voorgevormde luiers kies je 5 overbroekjes, voor vouwluiers kies je er 9 
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De wasroutine 

Wasbare luiers wassen is echt niet moeilijk. 

 

Na de luierwissel bewaar je de luier, inlegvlies (wanneer het enkel nat is) en het 

overbroekje in een wasemmer.  

Je kan hiervoor luiertassen gebruiken zodat je emmer niet vuil wordt.  

Luiers moeten niet worden geweekt. 

Na 3 dagen was je alles op 60° (tenzij anders aangegeven). 

Stoffen onderdelen mogen in de droogkast worden gedroogd. Overbroekjes, luiertassen .... 

droog je aan de lucht. 

Let op: niet alle wasmiddelen zijn geschikt. Een meer gedetailleerde uitleg vind je op onze 

website: https://www.luierhoek.be/wasvoorschriften/  

 

Wasbare luiers mee buitenshuis? 

Je kan wasbare luiers altijd gebruiken, ook op stap. 

Hiervoor bestaan luiertassen, afgewerkt met PUL voor waterdichtheid. De tassen zijn 

waterdicht en houden de geur binnen. Zo bewaar je vuile luiers tot je weer thuis bent. 

 

Wasbare luiers naar de opvang? 

Veel onthaalouders of crèches staan open voor het gebruik van wasbare luiers. 

Bij twijfel raden we ouders aan om eens een luier te tonen, de onthaalouder heeft misschien 

geen ervaring met luiers en kan zo zien wat je bedoelt. 

Wanneer de prijs van de wegwerpluiers inbegrepen is in de dagprijs van de kinderopvang, 

zoeken we met ouders naar een ideaal luierpakket waarmee het financieel voordelig blijft om 

thuis voor wasbare luiers te kiezen. 
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Een beetje over wasbare billendoekjes 

Wasbare vochtige doekjes bieden je hetzelfde – of meer – gebruiksgemak als de klassieke 

vochtige doekjes en dragen zorg voor de gezondheid van je kindje.  

Je vermijdt immers de schadelijke invloeden van hormoonverstoorders (parabenen), alcohol 

en parfum die je wel in de klassieke vochtige doekjes terugvindt. En ze zijn echt handiger en 

steviger om de billetjes van je kindje schoon te vegen. 

Je bespaart er ook geld mee: je aankoop van billendoekjes is éénmallig, wat toch toch 

zeker 250€ besparing leidt. 

 

Er bestaan verschillende alternatieven voor wasbare billendoekjes:  

 gewone katoenen of bamboedoekjes met water 

 liniment op een droog doekje: verzorgende crème uit olijfolie en kalk. Deze verzorgt en 

voedt en herstelt de huid. 

 Cheeky Wipes of BilliesBox: set met vochtige doekjes en etherische olie. Je bewaart 

vochtige katoenen / bamboe doekjes vochtig in een bijgeleverde doos.   
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Hoe kunnen we je helpen? 

 

Huurluiers 

 

Bij De Luierhoek kan je luiers huren 'à la carte' of per pakket. Op deze manier helpen we je wanneer je 

eerst een wasbare luier willen testen of een keuze tussen verschillende soorten wil maken. 

We helpen je graag 

 

Neem gerust contact op met de consulente in uw buurt. Je vindt onze gegevens op 

www.luierhoek.be. 

 

Achter De Luierhoek staat een team van enthousiaste ouders die ieder op hun beurt veel 

ervaring hebben in het gebruik van wasbare luiers.  

We willen wasbare luiers in de kijker zetten en de voordelen van wasbare luiers tonen op een 

hele praktische manier. 

 

We kiezen ervoor om enkel die luiers aan te bieden waarvan we zeker zijn van de kwaliteit. 

Je kan bij ons terecht met je vragen, van bij de start tot wanneer je laatste kindje zindelijk is. 

Op onze website vind je heel wat uitleg en filmpjes. 

Kijk eens naar onze luierkeuzehulp: daar leggen we je alles uit over wasbare luiers en 

begeleiden we je naar een goede keuze. 
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Neem gerust contact op met een consulente in uw buurt 


