
Wil je de luier als één geheel omdoen of kies je voor een binnenluier met los overbroekje?

Wasbare luiers
Waar kun je uit kiezen?

Eendelige systemen Tweedelige systemen

Pocket
PUL* aan de buiten-
kant, een dunne stof 
aan de binnenkant. 
Heeft een opening 
waar je absorberende 
boosters in schuift.

+ snel om te doen
– voorbereidingswerk
– pasvorm belangrijk
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+ snel om te doen
– pasvorm belangrijk

+ meest lekvrij
+ geschikt voor de nacht
– minder slank systeem

+ goedkoop
– meer werk bij omdoen
– voorbereidingswerk

+ snel om te doen
+ overbroekje meerdere  
   keren te gebruiken
– voorbereidingswerk

All-in-one (AIO)
PUL* aan de buiten-
kant, absorberend 
materiaal aan de 
binnenkant. Vaak met 
een vaste of inklikbare 
absorberen-de booster.

Snap-in-one (SIO)
Een overbroekje met 
aan de binnenkant 
ruimte voor losse 
of inklikbare 
absorberende boosters.

Voorgevormd
Een luier die helemaal is 
gemaakt van absorberend 
materiaal. Er moet een 
overbroekje overheen om het 
geheel waterdicht te maken.

Vouwluiers
Hydrofiele doeken, prefolds 
met meerdere lagen of strik- 
luiers met lintjes om vast te 
knopen. Een overbroekje 
maakt het geheel waterdicht.

 

Welk materiaal heeft je voorkeur voor de luiers en boosters?

Microvezel

+ goedkoop 
– gevoelig voor druklekkage (spons)
– mag niet direct tegen de huid 
– bij het wassen komen micro- 
   plastics vrij

Hennep/katoen mix 

 
+ meest absorberende materiaal
– is na het drogen stug

Bamboe

 
+ milieuvriendelijke teelt
– het verwerken van de vezel  
   is niet milieuvriendelijk

Katoen

 
+ goedkoop
+ teelt biokatoen is duurzamer
   dan normaal katoen
– veel land en water nodig voor  
   de teelt

absorptie-   absorptie- 
vermogen   snelheid

droogtijd    duurzaamheid

absorptie-   absorptie- 
vermogen   snelheid

droogtijd    duurzaamheid

absorptie-   absorptie- 
vermogen   snelheid

droogtijd    duurzaamheid

absorptie-   absorptie- 
vermogen   snelheid

droogtijd    duurzaamheid

Hoe wil je de luier sluiten?

Klittenband
+ makkelijk in gebruik
+ precies op maat te maken
– slijt sneller
– oudere kindjes maken de luier makkelijker open 
– pluis en vezels verzamelen in klittenband

Strikken
Strikluiers 
hebben linten 
die je strikt

Luierklemmetje
Vouwluiers 
kun je met een 
luierklemmetje 
met weerhaakjes 
vastzetten

Vouw het 
klittenband 
voor het 
wassen op de 
wastabs. Zo 
voorkom je 
dat je andere 
was eraan blijft 
kleven.

Welke maat of maten wil je gebruiken?

Newborn
Newbornluiers zijn perfect voor 
pasgeborenen. Ze passen van ongeveer 
2,5 tot 6 kilo. Dit betekent wel dat je 
kindje ze maar een paar maanden kan 
dragen. Newbornluiers huur je voordelig 
in onze Luierotheek!

OneSize
OneSize luiers passen in theorie 
van geboorte tot zindelijkheid. 
Bij een pasgeborene zijn ze vrij 
groot. Vanaf 6 tot 15 kilo passen 
de OneSize luiers vaak goed.

Sized (verschillende maten)
De meeste voorgevormde luiers 
worden in drie maten gemaakt: S, L en 
XL (of maat 1, 2 en 3). Het voordeel is 
dat de luiers altijd mooi passen. Het 
nadeel is dat je twee of drie volledige 
sets nodig hebt.

*PUL: Polyester met 

een ademende, water-

afstotende lamineerlaag 

(Poly Uretaan Laminaat)

=
top!

=
gemiddeld

=
minder 

Drukknopen
+ slijten niet
+ oudere kindjes krijgen luier niet zelf los
– iets meer werk om te sluiten
– maat minder precies af te stellen

Legenda

In opdracht gemaakt door Emmi Visser 
emmivisser@gmail.com
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