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bestek van dit artikel zijn drie soorten versehit.
len van belang. In deeesste plaata gaah Bet om
de vraag welkepro&kteigeaschaa~ernnwo
gemeten. Het antwoord hierap iissterk afhankelljk van de doelstellingen van deotwIerzogkende instantie. Vergelljk bijvoorkld dt.
doelstellineen die de overheid h a f t met dc
~arenwet&olks~ezondhdd
en eedijkhdd in
de handel) met die van de SVWO (de kennis
van de konsument omtrent kwaliteiten en pijZen van goederen en diensten tevergroten ...).
Een tweede verschil betrcft demeetmethoden
die worden gehanteerdvoor het meten van de
produkteigenschappen.Hierin spelen-naast
wederom de doelstellingen- de onderzoektradities van de onderzoekendeinstanties en hun
onderzoekers,alsmede de faciliteiten (geld, instrumenten)waarover zij kunnen beschikken
een rol.
Tenslotte blijken de verschillendeinstanties
ook nog we1 eens verschillende kriteria te hanteren bij de beoordeling van gelijke produkten.
Instituut voor Huishoudteehniseh Advies
De StichtingInstituut voor Huistechnisch Advies (IVHA) beheert het keurmerk 'Goedgekeurd Ned. Ver. van Huisvrouwen'.
In tegenstelling tot deelkeurmerken (bijv.
Kema-keur voor elektrische veiligheid)kan
het NVvH-keurmerk worden beschouwd als
een totaalkeurmerk: het IVHA beoordeeltin
beginsel alle facetten van de relatie konsument-produkt ende stadia die deze relatie
doormaakt: vbbr, tijdens en na aankoop, gedurende transport, gebruik en opslag, zonodig
en zomogelijk tot en met de afvalfase. De beoordeling blijft beperkt tot de technische en
ekonnrnbchefacetten; de socialeenpsychologischekanten van de relatie konsument-produkt laat het IVHA buiten beschouwing. Het
NVvH-keurmerk onderscheidtzich verder
van andere keurmerken door de eisen die gesteld worden aan de aankoopinformatie; op
dekbedden en dekensmoet bijvoorbeeld de
warmte-isolatieklasse worden vermeld, en op
bedtextiel de afmetingen na wassen; ook wordendsen gesteld aan de informatie voor on&r' houdenaebruik.Het NVvH-keurmerk wordt
*,ioh.erba&hiermee een informatief keurmerk

p h w n ta~lriwglseiserpkmm~ssies.
De bij dk
mrtifikrtie ktrokkm partijezu ( p r o d ~ a t ~ n ,
verspreidcrs, konsurnenten, onderzoe.kIaboratoria) worden uitgenodigd elk een vertegenwoordiger in een keuringsei.wnkommissieaan
te wijzen; ook wordt vaak eenonafhankelijke
deskundigeaangezocht.
Het IVHA legt bij onderzoek en beoordeling
van produbten vanouds e m sterk aksent op
de relatiemet depraktyk. Hiertoe is in de loop
derjaren een onderzoekmethodiekontwikkeld waarin het IVHA-eebruikersoanel. bestaande uit ongeveer 200 huishoudens verspreid over Nederland, een belangrijke plaats
inneemt. Daarnaast beschikt het Instituut
over een eigen laboratorium, waarin op de
praktijk gericht onderzoek wordt gedaan. Delen van het onderzoek worden uitbesteed aan
onafhankelijkelaboratoria, zoals TNO. In het
algemeenvindt uitbestedingplaats als bepalingen moeten worden verricht waarvoor welomschrevenmeetmethodenbestaan. Als dit
niet het geval is, bijvoorbeeld als de meetmethode nogmoet worden ontwikkeld, wordt het
onderzoek gewoonlijk in eigen hand gehouden. Gepoogd wordt dan, doorinteraktie tussen laboratorium- en praktijkonderzoek, te
komen tot zo verantwoord mogelijkemeetmethoden en beoordelingenvan produkten.
In de ongeveer 200 huishoudens die samen het
IVHA-panel vormen is het meestal de vrouw
des huizes die de te onderzoekenprodukten
gebruikt. Op gezettetijden wordt geinformeerd naar de belangstelling van de panelleden om mee te doen met de praktijkproef voor
bepaalde produkten. Deelnemers aan een
praktijkproefontvangen het te gebruikenprodukt, zonodig vergezeld van instrukties, en gebmiken het E n ofenkelemaanden, waarna .
ze een vragenlijstontvangen waarop ze hun
bevindingen weergeven.
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die het IVHA
onde~eaektkhoren tat degraepniet-kvenrm&len, met uitzonderingvangeneesmiddeIwlen kaametika.
In de volgcnde paragrafen wordt de ondermekrnethodiekvan het IVHA belicht;debewhrijvingis globaal en beschouwend van
aard. Voor de duidelijkheid zij opgemerktdat
het ~nderzoekvan produktspecifikaties,zoals ,
ta.bchoevevan produktie- en Ieveringskontzoles, buiten het bestek vanditartikelvalt.
Ten behoevevan het toezicht OD de konstant-
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Weke produkteigenschappenworden gemeten?

deze lijst slechts gedeeltelijk
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meetmethoden. Voor een aantal produktsoorten zijn internationaal overeengekomen
onderzoekprogramma's beschikbaar om de
'performance' van produkten temeten; dit zijn
de zogeheten StandardMethoak of Measuring
Performance (SMMP's): In'ISO G ~ i d e 4 ~ . , '
wordt SMMPals volgtgedefinieerd~4Test.i . '-:.
methoak that have a ~learrelatioiwh@~kheYh?W
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Bet oordeel aan de konsument moet worden
osw&aten h a t het IVHA verplicht etiketterenfbiivoorbeeldde warmteisolatieklassevan
&kb&denen dekens). Bij vergelijkend warenk werkt men in de publlkatie dan we1
met aantallen rondjes (bijvoorbeeld:hoe meer
mndjm, hoemeer ggtans bij verven), ofvolstaat
men met vermelding van de gemeten waarde
(bijvoorbeeldvan afmetingen).Omdat de
onderzoekdnstantie hierbij geen oordeel velt,
blijven dcze produkteigenschappenin deze paragraaf verder onbesproken.
Als nadeel van keurmerken geldt dat, bovende
goedkeuringsgrens, geen informatie wordt gegeven,althans niet over de niet-geetiketteerde
eigenschapwn. Zo kan de konsument uit een
kiurmerkniet lezen of bijvoorbeeld een stofbruikm hmdt hg8 IVHA onder de ruim 200
zuiger goed, dan we1 zeergoedzuigt. Hier staat
plaatdiikc f mmenfenpiifersvan de NVvH
tegenover dat de vljf kategorieenprecisie van
iniet tevimarrcn met ~~IVHA-panelleden). vergelijkend warenonderzoekvoor de gebmiDitzijtt M e n van de Verenigingdie in hun afker niet altijd betekenis hoeft te hebben. Het
Lltng onder a n d e konsumentenvoorlich~
verschil tussen goeden zeergoedis slechts voor
dng geven. Zij wordenjaarlijks schriftelijk
een beperkt aantal produkteigenschappenre~~~~~~~~d over hun gebruikservaringen
levant voor de modale konsument: als hij de
met goedgekeurdeprodukten. Hieruit komt
verschillen die deonderzoeker meet in de
vaak waardevolle informatie die kan dienen
praktijkniet kan waarnemen, heeft hij ook
om onderzoekmethoden en eisen, met name
geen behoefte aaninformatie erover. Deironie
dievoor duurzaamheid. te toetsen.
wil dat eenzeer belangrijkeprodukteigenschap die elke konsumentkan waarnemen, te
Weke kriteria worden aangelegd?
weten de duurzaamheid,in demeeste gevallen
niet kan worden gemeten, althans Net met een
Als uitspraken van verschillende onderzoekin- hanteerbare meetmethode.
stanties met elkaar wordenvergeleken,moet ' De noodzaakmeer aandacht te-bestedenaan
ook aandacht worden besteed aan de kriteria
duurzaamheidsonderzoekis recent nog verdie zij aanleggen:hoe worden de objektieve
woord door de tech~schdirekteur van de
I
meetresultaten omgezet in subjektieveoordeAmerikaanse Consumers Union (FLORMAN,
len. Het in de inleiding genoe&deverwijtvan
1981). Bij dezelfde gelegenheidwees hij ook
v m DIJK aan het xdres van de konsumenteop de mogelijkheid devergelijkendondernorganisaties heeft met name hierop betrekzochteprodukten in volgordevanprijs, of , ,
king.
zelfs alfabetisch,te presenteren als er gem sigDe kriteriadie het IVHA aanlegt inzijn keunifikante verschillen uit het onderzoek naar- *
ringsbeleid zijn in algemene bewoordingen
voren zijn gekomen. Het woord signifikantin
neergelegd in de Uitgangspunten en Algemene
deze uitspraak heeft natuurlijk alles temaken
Eisen voor verlening van het NVvH-keurmerk2, met de opvattingen van de onderzoekendeinen voor een groot aantal produktsoorten uitstantie over het gewensteaantal beoordelingsgewerkt in produktspecifiekeeisenpakketten.
kategorieen:zijn er vijfnodig ofkan worden
Hierin wordt het totale aanbod op de markt
volstaan met het anderscheidtussenvoldoenverdeeld in twee groepen: voldoende en onvolde en onvoldoende. Hierin speelt mee welk~.-.jLs
dqende. Bij vergelijkend warenonderzoek
wordt meestalmet vijf (soms drie) groepen gewerkt: zeer goed, goed, redelijk, matig en
zoekende komumentdan k e u r m e e n
slecht. De produkteigenschappenwaarover
RELLI & THQRELLI,
1977);dit.heeft,gev
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ten regelmatig bijstellingen tot gevolg heb
Bij elke keurmerkaanvraag staat het IVH
voor de taak na te gaan of het aangeboder

voor de toelaatbare detaillering en uitgebreidheid van deproduktinformatie.
Tot zover over het aantal beoordelingskategorieen. Verschillen tussen instanties kunnen
ook optreden over de plaats van degrens tussen voldoendeen onvoldoende. Als voorbeeld
hierbij moge het volgende geval van- op
grond van laboratoriumonderzoek- te hoog
gestelde eisen dienen. Het IVHA verbood de
certifikaathouder van een zeker type schoonmaakdoek op de verpakking te claimen dat de
doek bestand was tegen reinigingsmiddelen;
declaim werd te weids geacht. Op het IVHAlaboratorium was namelijk vastgesteld dat de
doek zichtbaar te lijden had van een verblijf
in een bleekwateroplossing gedurendeeen periode die van praktische betekenis werd geacht:,oolossi&en van afwasmiddel en allesreiniger gaven geen nadelige gevolgen. De certifikaathouder protesteerde tegen het verbod op
de algemenedaim, waarop het IVHA een
enqugte onder 49 gebruikers van de doek
hield. Het bleek dat de doekendiein de praktijkmet bleekwaterin kontakt kwamenqua
levensduur niet simifikant verschilden van de
doeken waarbij dit niet het geval was; er was
slechts een lichte tendens waar te nemen in de
veronderstelde richting. Het verbod op de algemene claim werdingetrokken.
De enkdte onder gebruikers is een van de middelen die het IVHA toepast om met de praktijk in de pas te blijven. Het belangrijkstemiddelis - ook voor de hoogte van de eisen- het
ZVHA-gebruikerspanel. Deze rol speelt het
IVHA-panel voornamelijk in de fase van de

trekkelijk eenvoudige iaak, namelijk bij d
vroduktsoorten waarvoor de Uitaanasou,
- -.
en Algemene Eisen reeds zijn vertaald doo
keuringseisenkommissie in een produktspecfiek eisenpakket. Wanner echter een nieuw, bij
het IVHA onbekend, produkt ter keuring
wordt aangeboden, moet dit rechtstreks aan
de Uitgangspunten en Algemene Eisen worden
getoetst. Eerst een vertaling laten maken door
een keuringseisenkommissie zou te tijdrovend
zijn, niet inde laatst plaatsdoordat onderzoekervaring niet aanwezig is.
Voor een rechtstreekse toetsing wordt een
onderzoekprogramma opgesteld dat kan worden aangeduid als een ontwerp-SMMP. Een
produktspecifiek onderzoekprogramma,
ioals op&steld door een ke&ingseisenkommissie, kan als definitieve SMMP worden aangemerkt. Tussen deze twee uitersten komen
tussenstadiavoor, zoals herziene ontwerpSMMP en koncept-definitieve SMMP. Ter illustratie nu enige toelichting bij de twee uitersten en, aansluitend, bij de hoogtevan het eisennivo.
Aan de formulering van een ontwerp-SMMP
gaat de nodige voorstudie vooraf, zoals raadpleging van literatuur en dokumentatie, en enkbtering van (potentiele) gebruikers. Ook vergelijkend onderzoek, met onder andere als
doelmarktoverzicht en daarmee eqn referentiekader te krijgen, kan tot het vooronderzoek
behoren. Het is niet ongebruikelijk dat dit gehet IVHA onbekende,
lijktijdignet en ge'integreerdin het keuringsonderzoek wordt uitgevoerd. Formeel behoort het echter tot het vooronderzoek. Zowel
ekprogramrna's en
het keuringsonderzoek als het vergelijkend
onderzoek kunnenin het laboratorium en/of
.
met het IVHA-panel wordenuitgevoerd. Als
rdt heschreven hoe het
bepaalde produktaspekten zowel in het laboratorium a k i n de praktijk worden bepaald,
kunnen de resultaten worden gebruikt om,
'' waar nodig, delaboratoriummeetmethode te
verbeteren. Als voor de keuring een uitspraak
tektlride~~ ~ f d ~ h . D t b e s c h r i j v i ndie
g i van
s
nodig is over een bepaalde produkteigenschap
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lendat men dit produkt minstens als voldoende (voor zijn prijs) wenst te kwalificeren.
Het eerste onderwerp voor vergelijking ligt
voor de hand: in haar artikel, dat voornamelijk betrekking had op de ontwikkelingvan
voedsel(voor)bereidingsapparatuur(keukenmachines)bij Philips, verweet VAN DIJK(1981)
de konsumentenorganisaties dat ze in het algemeen een hogere of andere norm hanteren dan
demeeste gebruikers. In het laatste vergelijkend onderzoek van keukenmachines door de
Consumentenbond (Consumentengidr,juni
1982)werden de twee onderzochte Philips toestellen beide alsgoedbeoordeeld. Van een afstandvalt niet uit temaken of dit d i s ~ u unu
t
is geeindigd, en zoja waarom: is de Consumentenbond om, heeft Philips zich inmiddels
onderworpen aan de no-men van de ~ o n s u mentenbond, ofwas het verwijt niet terecht?
Tot nu toe staat slechts vast dat het verwijt
niet was gedokumenteerd.
Van het tweede hier te bespreken onderwerp
voor vergelijking, kookpannen, is iets meer bekend. SVWO onderzocht onlang%40kookpannen (SVWO-brochure 'Kookpannen @ 20
em ', april1982); drie daarvan zijn ook door
het IVHA onderzocht. De twee kookpannen
die het NVvH-keurmerk dragen werden door
SVWO als redelijklgoed beoordeeld; de derde

pan kreegde kwalifikatiegoed. Ongeveer tezelfder tijd keurde het IVHA deze pan af wegens te grote aanbrandgevoeliglzeid. Zowel
SVWO als het IVHA voerden het onderzoek
in (verschillende)laboratoria ui t; de meetmethoden verschilden weinig, evenals de resultaten van de twee laboratoria. Het IVHA voerde
echter tevens een kleine praktijkproefuit ter
bewaking van de volledigheid en de geldigheid
van het laboratoriumonderzoek. Hieruit kwamen klachten over het aanhrandgedragvan de
pan naar voren, hetgeen aanleiding was tot nader laboratoriumonderzoek. De onderhavige
pan en een reeds goedgekeurde pan werden
onderworpen aan een gemodificeerd aanbrandszevoeEzheidsonderzoek.
en de siznalen
"
uit het IVHA-panel werden bevestigd gevonden.
Dit verhaal belicht de ontdekking van tekort
schletende geld~ghe~d
van een meetmethode
waarvan de geldlgheld reeds btj menlge toepassmgvan demethode was bevestlgd. De vermeende geld~ghe~d
werd getorpedeerd doordat de fabrlkant een lets kle~nerebodemsch~jf
onder de pan had aangebracht dan gebrmkehjkls
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Het derde onderwerp vanvergelijking is wasmiddehn. In de inleiding is a1 gewezen op de
diskrepantie tussen de beoordelingen van
IVHA en SVWO bij het laatste wasmiddelen-
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Tabel 1. Beoordelingdoor SVWOvan wasmiddelen met het NVvH-keurmerk
wasmiddel

vull- en
vlekkenverwijdering

helderheld
katoen

WITWASPROGRAMMA (90")
A
,
o/+
o

--

60"BONTWAS PROGRAMMA
o/+
A , ,
-lo ,

--

i

01+
0

o

0

afzetting
kalkzouten

totaal
testresultaat

-10

-

o

+i goed

matig

-10

--

matlg
slecht

01+

matig

,

polyester
Ikatoen

...
...
..
...

B
C
D

chem~sche
sl~jtage

-

0

C~ran:SVWO-brochure 'Fosfaatlozeen fosfaatarmewasmiddelen bii 90°C en 60°C', seotember 1982.
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