Welkom!
In tegenstelling tot wat veel mensen denken zijn wasbare luiers van tegenwoordig erg
gemakkelijk in gebruik. Ze absorberen erg goed en dankzij 100% biologisch afbreekbare
inlegvellen is het uitspoelen van ontlasting uit de luiers zelfs niet meer nodig!
Deze handleiding helpt je op weg met het starten met wasbare luiers. In deze handleiding
staat algemene informatie beschreven over wasbare luiers en hoe ‘wasbaar luieren’ werkt.
Daarnaast worden er handige tips beschreven.
Voor meer informatie over Bababoe en haar producten verwijzen we je naar onze website
www.bababoe.nl.

Let op!
Lees deze handleiding voordat je de producten wast en/of gebruikt.
Gewassen en/of gebruikte producten kunnen niet worden geretourneerd.

1

Inhoudsopgave
HET GEBRUIK VAN DE WASBARE LUIERS .......................................................................................... 3

Voor het eerste gebruik ........................................................................................................ 3
Benodigd aantal luiers .......................................................................................................... 3
Aantal keer verschonen per dag ........................................................................................... 3
Het gebruik van billencrème ................................................................................................. 3
Het aantrekken van de luier.................................................................................................. 4
Het aantal inleggers per luier ................................................................................................ 4
Het plaatsen van de inleggers ............................................................................................... 4
De drukknopen vastzetten .................................................................................................... 5
BEWAREN ....................................................................................................................................... 8

Geurtjes voorkomen ............................................................................................................. 9
De luieremmer legen ............................................................................................................ 9
WASSEN EN DROGEN .................................................................................................................... 10

Wasprogramma .................................................................................................................. 10
Drogen ................................................................................................................................ 11
EXTRA TIPS .................................................................................................................................... 12

Geïrriteerde billetjes behandelen/voorkomen ................................................................... 12
De wasbare luiers opfrissen ................................................................................................ 12
De wasbare luier beter aan laten sluiten ............................................................................ 13
Striemen voorkomen .......................................................................................................... 13
Vlekken op de luiers verwijderen ....................................................................................... 13
Het absorbtievermogen weer vergroten ............................................................................ 13
Lekkage door de romper voorkomen ................................................................................. 13
Hard geworden luiers weer zacht maken ........................................................................... 13

2

Het gebruik van de wasbare luiers
Voor het eerste gebruik
Nieuwe wasbare luiers moeten voor het eerste gebruik minstens 2-3 keer worden
gewassen. Bij de eerste wasbeurt moet er waspoeder worden gebruikt en laatste keer was je
alleen met water. De wasbare luiers moeten op 40 graden worden gewassen. Na ongeveer
10 wasbeurten bereiken de wasbare luiers hun maximale absorptie.
Voor de inleggers geldt hetzelfde; deze moeten ook minimaal 2-3 keer voor het eerste
gebruik worden gewassen.

Benodigd aantal luiers
Wij adviseren minimaal 20 wasbare luiers aan te schaffen per kind, per luierperiode. Als je
het iets meer comfort wil hebben en iets minder vaak wil wassen, raden we aan tussen de
24-32 wasbare luiers aan te schaffen. In praktijk zal je dan om 3-4 dagen moeten wassen (bij
een gemiddeld gebruik van 6 luiers per dag).

Aantal keer verschonen per dag
Of je nu wegwerpluiers gebruikt of wasbare luiers, verschonen doe je over het algemeen net
zo vaak. Normaal gesproken verschoon je je kindje voor of na elke voeding. Bij pasgeborene
zal dit rond de 7-8 keer zijn. Het aantal voedingen wordt natuurlijk steeds minder, rond de 3
maanden zit een baby op ongeveer 5-6 voedingen per dag.
Om lekkage en luieruitslag te voorkomen, moeten wasbare luiers worden verschoond
wanneer de luier vochtig begint aan te voelen. Een kindje uren in een natte luier laten zitten
is niet fijn voor de huid van het kindje.

Het gebruik van billencrème
Billencrème laat een vettig laagje achter op de luiers wat moeilijk te verwijderen is. Het tast
de luier aan en zorgt voor een mindere absorptie. Als je billencrème of andere producten wil
gebruiken, adviseren wij om een inlegvel op de luier te leggen.
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Het aantal inleggers per luier
Bij elke pocketluier wordt standaard een microvezel én een 4-laags bamboe charcoal
inlegger geleverd. Bij een bamboe pocketluier zit 2 keer een 4-laags bamboo charcoal
inlegger bij. Dit is voor de meeste kindjes voldoende voor een tijdsduur van gemiddeld 3 uur,
afhankelijk van de leeftijd en hoeveel je kindje plast. Wil je iets minder vaak verschonen, dan
adviseren wij om een derde (bamboe charcoal) inlegger toe te voegen. Zeker voor de nacht
raden wij nog een extra inlegger aan.

Het plaatsen van de inleggers
Hoe moet je een inlegger in de luier plaatsen? In elke luier bevindt zich aan de bovenkant
van de achterzijde een opening. Hier doe je de inleggers in.
We adviseren om de bamboe charcoal inlegger onderop te leggen. Dit omdat bamboe meer
absorbeert maar minder snel dan de microvezel inlegger.
Je zou er ook voor kunnen kiezen om de microvezel inlegger (die bovenop ligt) dubbel te
vouwen. Het dubbelvouwen van de inlegger zorgt voor een betere absorptie op de plek waar
de urine als eerst terecht komt. Bij een jongen plaats je deze meer aan de voorkant en bij
een meisje in het midden.
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De drukknopen vastzetten
Elk kindje heeft een andere bouw, dus er kan soms nog wel eens verschil zijn met de maat.
Bijvoorbeeld bij twee kindjes van 14 maanden kan bij het ene kindje de luier om zonder
drukknopen vast te maken en bij het andere kindje moet dit nog wel. De volgende uitleg
moet dus ook als richtlijn worden genomen!

Zoals je kan zien, zitten er op voorkant van de luier drukkopen om de juiste maat in te stellen
voor je kindje.
De onderste 9 drukknopen zijn bedoeld om de maat van de luier in te stellen. Bij de
allerkleinste/jongste baby’s zal deze helemaal gesloten zijn. Naarmate je kindje groter
wordt, zal je merken dat de luier niet meer goed aansluit en dus een rij drukknopen open
moet laten. De luier zit nu in de middelste stand. Als je kindje ongeveer 10 kilo is, zal je
waarschijnlijk alle 9 drukknopen open moeten laten. De luier staat dan in zijn grootste stand.
De bovenste rijen drukknopen, voor de middel en de heupen, zijn niet gebonden aan een
bepaald gewicht/maat. Het is belangrijk dat de luier goed aansluit om de heupen en middel
en dat er nauwelijks of geen ruimte tussen zit.

5

Het aantrekken van de luier
Als eerst maak je de luier gereed; stop de inleggers in de opening van de luier en op de luier
leg je een viscose inlegvel voor het opvangen van de ontlasting.

Zorg ervoor dat de luier aan de achterkant op een goede hoogte zit, dus net onder de rug.
Sluit vervolgens de drukknopen om de heupen zodat de luier goed aansluit rond de beentjes
van je kindje. Houd er rekening mee dat bij jongens het piemeltje omlaag ligt.
Vervolgens kan je de bovenste rij drukknopen vastmaken die het beste aansluiten bij de
buikomvang van je kindje. Bij een klittenbandluier sluit je de luier met de klittenbandstrips.
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Is er nog veel ruimte bij de beentjes, dan moet je de drukknopen aan de voorkant naar een
kleinere stand aanpassen. Vervolgens controleer je of de luier goed aangesloten zit rond de
middel en bij de beentjes/liezen.

Aansluiting bij de beentjes (links: fout, rechts: goed)

Als de luier te hoog zit, zakt deze tijdens het dragen naar beneden en zorgt voor lekkage bij
de beentjes. Daarna controleer je of er witte randjes van de binnenkant uitsteken. Dit is niet
waterdicht en kan voor lekkage zorgen. Als je een wit randje ziet, stop je deze terug.
Tenslotte is het belangrijk om te controleren dat de luier niet te veel op de beentjes drukt,
maar goed in de liezen zit. Dit voorkomt namelijk striemen.

Witte randen niet zichtbaar? (links: fout, rechts: goed)
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Tweedelig luiersysteem
Het tweedelig wasbare luier systeem bestaat uit een 100% bamboe voorgevormde luier in
combinatie met een overbroekje. De voorgevormde luier heeft een groot
absorptievermogen en wordt voornamelijk voor de nacht gebruikt of voor kindjes die veel
plassen. Doordat er een bamboe inlegger in de luier genaaid zit is de droogtijd van deze
luiers wel een stuk langer dan bij de wasbare pocketluiers (24-48 uur).

Bamboe voorgevormde luier
De bamboe voorgevormde luier is een wasbare luier met een goede pasvorm en elastische
randen die goed aansluiten om de beentjes. De bamboe voorgevormde luier is geschikt voor
een taille van 30-70 cm.
Net zoals bij de pocketluiers, is de bamboe voorgevormde luier verstelbaar in 3 maten door
middel van drukknopen. Daarnaast kunnen de verbindingsflappen, die gebruikt worden om
de wasbare luier vast te maken, overlapt worden. Dit is ideaal als je kindje een kleine
lichaamsbouw heeft.

Overbroekje
De wasbare voorgevormde luier heeft geen pul laag (waterdichte laag) aan de buitenkant
waardoor de luier helemaal nat wordt, zo ook de buitenkant. Om doorlekken te voorkomen
moet er een overbroekje over aangetrokken worden. De overbroekjes hebben dubbele
lekranden en sluiten goed aan om de benen en de buik van je kindje. Met behulp van de
drukknopen aan de voorkant is het overbroekje ook instelbaar in meerdere maten.
Het is niet nodig om de overbroekjes bij iedere verschoonbeurt te vervangen. Je kunt ze
meerdere keren hergebruiken. Ons advies is om de overbroekjes na maximaal 3 tot 4
verschoonbeurten te vervangen. De overbroekjes kunnen ook worden gebruikt voor als prefold luier.
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Bewaren
De wasbare luiers bewaar je in een luieremmer en bij voorkeur in een wasnetje. Plaats de
luieremmer niet in een warme omgeving of in de zon. Hierdoor kan het gaan broeien en
schimmel ontstaan. Als er ontlasting naast het inlegvel is gekomen, dus op de wasbare luier
zelf, laat dit dan niet zitten maar spoel het er gelijk vanaf. Bij luiers met klittenband is het
verstandig om het klittenband te sluiten voordat je het in de luieremmer doet, anders blijven
ze vastplakken aan de andere luiers.

Geurtjes voorkomen
Stop geen water of natuurlijke oliën in de luieremmer tegen de geur. De olie zal de
binnenkant van de luiers juist waterafstotend maken in plaats van absorberend. De luiers in
een sopje of laagje water laten liggen kan de waterdichte stof van de buitenkant van de luier
aantasten.

De luieremmer legen
Als de emmer vol zit, doe je alle luiers en inleggers (met eventueel wasnetje) in de
wasmachine. Tijdens het wassen adviseren wij om de luieremmer even te laten 'luchten'
door de deksel eraf te halen. Vervolgens is het verstandig de emmer schoon te maken, dit
vermindert namelijk ook alle urine- en ontlastingeuren.

Let op!
Laat de luiers niet een week in de luieremmer liggen. Het duurt dan
alleen maar langer om ze weer schoon te krijgen en vlekken te herstellen.
Ook trekt de ammoniakgeur in de luiers en hierdoor kan de baby last
krijgen van luieruitslag.
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Wassen en drogen
Bij gebruikte luiers adviseren wij eerst voor te spoelen voordat het hoofdwasprogramma
begint. Zo gaan de eerste urineresten al uit de luiers en worden de luiers gewassen met
schoner water.
Na het voorspoelen, is het verstandig om te controleren of de inleggers uit de luiers zijn
gekomen. Indien dit niet is gebeurd, moet je de inleggers uit de luiers halen. Als je dit niet
doet, worden ze wel gewassen maar met minder water omdat ze nauw in de luier zitten. Het
gevolg hiervan is dat er nog urine en/of zeepresten in de inleggers blijft zitten. Een andere
optie is om ze van te voren al uit de luiers te halen.

Wasprogramma
Het hoofdwasprogramma zet je op 40 graden, indien ze erg vies zijn kan dit ook op 60
graden. Gebruik ongeveer de helft van de gebruikelijke hoeveelheid waspoeder. Om te
controleren of je niet te veel waspoeder gebruikt, kan je bij de laatste spoelbeurt
controleren of er zeepbellen aanwezig zijn. Indien dit het geval is, dan zal je minder
waspoeder of meer water moeten gebruiken (bijvoorbeeld een extra spoelbeurt).
Gebruik waspoeder en geen vloeibaar wasmiddel. Vloeibaar wasmiddel heeft hetzelfde
effect als wasverzachter, dit laat namelijk een laagje achter wat er ook voor kan zorgen dat
de luiers minder absorberen.
Omdat er in gewone waspoeder veel enzymen zitten die de wasbare luiers aantasten,
adviseren wij om bij voorkeur ecologische waspoeder te gebruiken zoals Ecover, Ecotop,
Groenwende Sonett, Neutral Attitude.

Let op!
Er mag geen wasverzachter gebruikt worden, dit zorgt ervoor dat de
luiers minder absorberen.
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NB: Volgens het waslabel van de Bababoe luiers staat dat ze gewassen kunnen worden op
maximaal 35 graden. De luiers kunnen worden gewassen op 40 graden en als ze erg vies zijn
zou dit ook op 60 graden kunnen. Wel is het zo (net zoals bij kleding); hoe hoger de
temperatuur, hoe sneller er slijtage ontstaat.

Drogen
De wasbare luiers kunnen het beste aan de waslijn opgehangen worden, bij voorkeur in
direct zonlicht. De uv-straling is een namelijk een natuurlijk bleekmiddel. De luiers mogen in
de droger, mits deze wordt ingesteld op een zo laag mogelijke temperatuur. De warmte tast
namelijk de waterafstotende laag aan. We adviseren daarom de wasbare luiers niet in de
droger te doen. De inleggers kunnen wel in de droger op een lage stand, maar dan zal het
absorptievermogen wel lager zijn.
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Extra tips
Geïrriteerde billetjes behandelen/voorkomen
Rode/geïrriteerde billetjes ontstaan vaak bij het doorkomen van tandjes of bij verandering
van voeding. Dit kan eventueel voorkomen worden door de billetjes helemaal droog te
maken voordat je weer een schone luier omdoet. Verschoon de luier iets vaker en gebruik
bijvoorbeeld een hydrofiele washand of wasbare bamboe billendoekjes i.p.v. wegwerp
billendoekjes. Dit is veel natuurlijker en de billetjes komen niet in aanraking met chemische
stoffen.
Blijft je kindje last houden van rode/geïrriteerde billetjes, dan is het verstandig om contact
op te nemen met de huisarts. Gebruik in ieder geval nooit zalf en/of crème zonder een
inlegvel gebruiken omdat dit de wasbare luiers kunnen aantasten en ook voor verminderde
absorptie kunnen zorgen.

De wasbare luiers opfrissen / strippen
Het kan zijn dat de wasbare luiers na een tijd niet meer zo fris ruiken of minder absorberen.
Dit kan komen door oude zeepresten die in de wasbare luiers blijven zitten. Deze moeten
dan worden verwijderd op de volgende manier:
1. Was op 60 graden zonder waspoeder.
2. Was op 60 graden met een drup afwasmiddel en een extra spoelprogramma. Niet te
veel, anders gaat het schuimen.
3. Was tenslotte de luiers nogmaals op 60 graden zonder waspoeder en een extra
spoelprogramma.
4. Hang de luiers hierna bij voorkeur op in de zon, door de uv-straling verbleken
eventuele vlekken in de wasbare luiers!
Strip de luiers niet te vaak: het tast de kwaliteit en de gebruiksduur aan. Pas na het eerste
jaar hoeft dit 1 keer per half jaar. Als de luiers toch nog niet fris ruiken en/of niet goed
absorberen pas dan de manier van wassen aan: gebruik de helft van de gebruikelijke
hoeveelheid waspoeder en/of een extra spoelprogramma.
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De wasbare luier beter aan laten sluiten
Door middel van de drukkers aan de voorkant van de wasbare luier, kan je de luier wat
strakker aantrekken in het kruis. Hierdoor sluit de luier ook gelijk beter aan bij de beentjes.

Striemen voorkomen
Waarschijnlijk zitten de been elastieken niet goed uitgespreid om de beentjes. Door dit beter
aan te sluiten, zal je kindje ook minder last van striemen krijgen. Zorg ervoor dat de luier in
de liezen zit en niet tegen de beentjes aan.

Vlekken op de luiers verwijderen
Het is niet te voorkomen dat er vlekken ontstaan bij wasbare luiers. Wel is er een natuurlijk
bleekmiddel die de vlekken kan verminderen, namelijk de zon. Door de uv-straling verbleken
de vlekken. Daarnaast drogen de luiers ook een stuk sneller!

Het absorptievermogen weer vergroten
Waarschijnlijk zitten er zeepresten in de wasbare luiers. Door ze te strippen, verdwijnen de
zeepresten en absorberen de wasbare luiers weer prima.
Mocht hierna het probleem niet verholpen zijn, adviseren wij om het eens te proberen met
een derde (bamboe charcoal) inlegger. Het kan namelijk zijn dat je kindje ondertussen meer
is gaan drinken en/of grotere plassen heeft.

Lekkage door de romper voorkomen
Wegwerpluiers zijn erg dun omdat de chemische kristallen die in de luier zitten, pas
absorberen wanneer ze in aanraking komen met vocht. Wasbare luiers veranderen,
daarentegen, niet van vorm wanneer deze vocht absorberen.
Door het grotere formaat van de wasbare luier kan de romper strakker zitten en tegen de
luier aandrukken, wat lekkage kan veroorzaken. Gebruik in dit geval een grotere romper of
een romperverlenger.

Hard geworden luiers weer zacht maken
Hard geworden wasbare luiers kunnen weer zacht gemaakt worden met de onderstaande
methoden, afhankelijk van de oorzaak
•

Bij (te) hard water: eerst de luiers 3 keer wassen op 60 graden zonder waspoeder.
Vervolgens bij elke wasbeurt minder waspoeder gebruiken dan je voorheen deed.

•

Bij achtergebleven zeepresten: door de luiers te strippen ontdoe je ze van de
achtergebleven zeepresten.
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