,ket ten

39,9"/,
vow

komen
het totale inkamen dat be-

essant zijnde huidige
vergelijkenmet de prij-

(vezelsmenstelling).Hetsamenstcllingsetiket
is wettelijkverplicht en is geregeld in het TextMArtikelenBesluit (TAB), onderdeel van de
Wamwet. Op basisvan de op het samenstelEingsetiketaangegeven vezels zullen de konsumenten het betreffende textielartikel doelma-

zelsoort hoort. Bij onervarenheidechteris de
kans aanwezigdat een foutieve handelswijze
toegepast zal worden.

nochvoor een goedevuilverwijdering.Bij navolgingvande op het etiket aangegevenbe
handelingswijzenzullen kleur, vorm, hechtingsmateriaalen dergelijke goed blijven.
De VerenigingTextieletiketteringvoorWasen Strijkbehandeling(V.T.W.S.)teDen Haag
is de verenigingin Nederland die het gebruik

&n zogenaamd handelsmerketiketis een

:t huishoudding
.tieletiketteiteratuur-

mien van

waarin is vastgelegd dat alle aan de konsument
aan te bieden textielgoederenmoeten zijn
voorzien van een etiket dat de konsumentvol-

voor brandvrij, en Samfor
toen.

ket vaak nuttiaexziin dan alIeen een sammstellingsetiket. De reiniging kan doelmatiger
geschieden.De konsument koeft niet eemt rn
te gaan welke t y p n reinigingdevezelsvan het
btreffende kledingstuk vereim. Be symbolen geven dejuiste behandehngswijze aan.
Voorts houdt dit etiket rekeningmet hetgevoeligste bestanddeel van het gehele artikel,
tenvijl dit bestanddeel op het samenstellingsetiket vaak niet vermeld hoeft te worden.
Het etiket moet blijvend aan een textielartikel
gehecht zijn. Hierdoor blijft de informatie beschikbaar.
Ook voor de producent zal de onderhoudsetikettering gunstigzijn. De konsument zal
waarschijnlijk meer vertrouwen krijgen in zijn
produkten, wanneer deze konstateert dat het
artikel bij gebruik en onderhoud in goede konditie blijft.
Konsumentengedrag ten aanzien van kleding
Uit het kledingbudget-onderzoekvanhet VIG
(1978) kwamen onder andere de volgende gegevens naar voren:
- de kledingsuitgaven zijdhzt laagst in gezinnen met kleine kinderen ( e l 2 iaark
,.
- alleenstaandevrouwen (niet gehuwd, geen
kinderen) geven het meest aan kledingper
jaar uit. Zij kopen meer en duurdere kledingstukken;
- daarna volgen de gezinnen zonder kinderen
en de gezinnen met oudere kinderen;
- devrouw geefthet meest uit aan kleding
voor zichzelf;
- aanjongerekinderen wordt minder geld
voor kledinguitgegevendan aan oudere
kinderen;
- aanmeisjes wordt meer geld uitgegeven dan
aan jongens;
- jongere kinderen krijgen meer kledingstukken dan oudere kinderen.
\

.

DUKMAN-VAN
BROEKHUYZE
(1977) stek dat de
faktoreninkomen, opleiding,beroep, leeftijd,
f p e van de cyclus van het huishouden, grootte
van het huishouden en sociale klassevan invdoed zijn op het konsumentengedragmet be,kek@ngtot de aankoop van textielprodukten,

I% mniging vaa haidmud- en kMinghxtis1
is m a k t i v i i t a t d h v ~tijd
l mi inqanaiag
vraagt inde huilouding. Het docn van de was
1seen steeds weer terugkrentle baighdd.
Uit hct SWKA-interimrappert 'HuidmicleEijke produktie in 1980; vwrlapige resultaten',
komen de volpnde pgevens naar voren. Hb
blijkt dat binnen Nedwlandse huishoudens
17%van de mannen en 95%van de vrouwen
korte oflangere tijd besteedt a m wassen, 10%
van de zonen en 49% van dedochters best&
ttjd aan het verzorgen vande was (AWERSHme.a., 1982).
Onkzoek met betrekking tot textieletikettering
Onderzoek in Nederland
In Nederland is slechts een beperkt aantal
onderzoeksgegevensbekend inzake textielkennis en textieletikettering.
In 1971is door VAN DEN B R O E C KonderE~~~
zoek uitgevoerd met betrekking tot de textielwarenkennisvan de huisvrouw.
Op grond van de gegevens uit dit onderzoek
zegt deze auteur dat voor de huisvrouivde
onderhoudskennishet belangrijksteis. Deze
kennis wordt vaak verkregen door goede en
slechte ervaringenendo~iges~rekken
met buren en kennissen. De huisvrouwbliikt weini~
of geen vertrouwen te stellen in het verkopend
personeel als informatiebron over gebruikseigenschappenvan textielartikelen. Omdat het
verband van vezeleig;enschappenmet onderhoud voor haar ergbelangr&is, wil de huisI
vrouw in het algemeen graag haar kennis vergroten en systematiseren.
Een ander onderzoek inzake onderhoudsetikettering is in 1979uitgevoerd door de Nederlandse Stichtingvoor Statistiek te Den Haag.
Dit onderzoek vond plaats in opdracht van de
VerenigingTextieletiketteringvoor Was- en
Strijkbehandeling(V.T.W.S.).
Doel van dit onderzoek was inzicht te krijgen
in de waarderingvande onderhoudsetikettering van textiel, in de kennis van individuele
symbolen en in de houding tegenover eventuele

-
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waorden. Zij %den dat zij zich nooit beiig-

b l d m met 'dat soort zaken'.

kt aantal
ike textieli een onder-

ot de textielonderzoek
vroutvde
:ste is. h z e
)r goede en
:kken met bu)lijktweinig
:t verkopend
r gebruiks:n. Omdat het
met onderwil de huisr kennis vexerhoudsetior de Neder:Den Haag.
lracht van de
or Was- en
ht te brijgen
rdsetikettendividuele
ver eventuele

~snderhodsetibt.Op de vraag in hoeverre
maenop Man$rrhoudsetiket let bij deeesstc
k a r rcinigm van textiel werd door 5% van de
nsga~&nteo'altijd' gmntwoord, door 17%
nwt'mmtal', door 12%met 'mms' endoor
IF/,met*zclden]nooit'.
Van het totale aantal regpondenten zou 390/,
bij afwhaffingvan textieletikettering het
andenhoudwtiketerg missen, 40% zou dit
enigszinsof niet u,erg missen, 21% zou het
niet of helemaal niet missen.
In het onderzoekzijn de gegevensgekorrigeesd voor de invloedsfaktorenleeftijd, regionaal gebied en urbanisatiegraad ten opzichte
van de populatie van huisvrouwen/alleenstaandeninNederland. Er wordt echter niet
gezegdinhoeverregekorrigeerdis voor faktoren als bijvoorbeeld man-vrouw-verhouding
en de mate waarin de verhoudinghuisvrouwalleenstaandeovereenkomt met de verhoudinninheel Nederland. Voorts wordterniet
ingegaan op de wijze waarop derespondenten
benaderd zijn. Gezien het voorgaande mag
niet zonder meer worden aangenomen dat
deze onderzoeksgegevensrepresentatief zijn
voor de gehele Nederlandsebevolking.
studenten van de richting Huishoudwetenschappenvan de Landbouwhogeschoolte
Wageningen,hebben in het kader van het
praktikum Verzorgingstechnologie(studiejaar 1981-1982) een enkkte gehouden onder
een aantal inwoners van Arnhem en Wageningen. ~ edoelvandeenkktevandestude&en
t
was het verzamelenvan gegevens over hetgebruik van textieletiketteringdoorde konsument en het nut hiervanvoor de konsument..
De enkkteis voornamelijk in winkels gehouden. Het aantal respondentenwas 64, allen
vrouwen. De mannen die zij aanspraken bleken niet bereid tezijn op hunvragen teant-

-
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Van dmespondentenzei 4W/, altijd bij het kopen van textiel op te letten of er een onderhoudsetiketin zat, 18%dee.d dit meestal, 17%
mmen23%letteer nooit op.
Op de vraagofdeinformatie op een onderhovdsetiket van invloed is op de beslissing om
s
e
t
n bepaaid textielartikel te kopen, antwoordde 5% bevestigenden 43% ontkennend.
Van de respondentenletten 45% bij het kopen
van textielop of er een samenstellingsetiketbij
at,200/,lette hier meestal op, 12%soms en
21% nwit.
62% van derespondenten bleek we1het verschil te kennen tussen het onderhouds-en het
gamenstellingsetiket,37%wist dit niet.
De informatieop het samenstellingsetiketwas
voor 62% van de respondenten van invloed op
hun beslissingom een bepaald textielartikel te
kopen. Voor 37%was deinformatieniet van
invloed. Op dezevraag werdenvaak tegenstrijdige antwoorden gegeven. Aan deene
kant zeimen dat desamenstellingwe1 van invloed was op de beslissing, maarjegelijkertijd
werder oaeemerkt dat artikelendiein de
smaak vielen, ongeacht de samenstelling,toch
gekocht werden.
79%van derespondentenmaaktegebruik van
de informatieop het samenstellings-of onderhoudsetiket bij het reinigenvan textielartike, '
len (met uizonderingvan lakens, dekens,
ondergoed en tapijten),zoals bijvoorbeeld kle- , ;, ,t
*
ding. 20% gebruiktedezeinformatieniet. Uit
de verdere resultaten blijkt dat de behoefte-aaa

.-

:

idee hebben over het terrein waaropd&info& : -,,
matie betrekking kan hebbencB&endieniou ; -.!
ken over eventueleaanvullk?ii2lehandelingeit?b:<

wasproces. De respondenten bleken er niet
vanuit te gaan dat het krimpen samenhangt
met deinformatie over de wastemperatuur.
Verder werd informatiegewenst over de kleurechtheid van het textielartikel en over een behandeling van het artikel om een groter kleurbehoud te garanderen,tenvijl de textiel toch
goed gereinigd zou worden. Ook informatie
met betrekking tot slijtagedoor gebruik en reiniging wilmen op het etiket vermeldzien.
Samenvattendmaaktende studenten uit het
voorgaande op dat konsumenten meer informatie wensen over de kwaliteit in het algemeen.
Hieraan verbonden zij de konklusie dat een
aantal respondenten ontevreden was over het
behoud van de kwaliteit van het textielartikel,
wanneer reiniging plaatsvond volgens de huidite etikettering.
Een aantal respondenten leek het effektiever
omde behandelingsprocedure niet in symbolen, maar in woorden weer te geven.
Van de respondentenzei34%bij de aanschaf
van dure textielartikelen eerder op het onderhouds- of samenstellingsetikette letten dan bij
de aanschafvan goedkope artikelen.Het merendeel van de respondenten(65%)maakte
echter geen onderscheid tussen dure en goedkope artikelenbij het gebruik vande etiketten
bij aankoop. In dit aantal is het percentage respondenteivervat dat nooit geb;uikmaakt
van het onderhouds-ofsamenstellingsetiket.
(BAANDERS~
1981-1982)
.~.,

,,+
Y

Onderzoek in her buitenland
Met name in de Verenigde Staten zijn enige
onderzoeken verricht inzakeakseptatieen
interpretatievande textieletikettering door
konsumenten.
Deinformatieop de textieletiketten isin Amerikaandersdanin Nederland. In 1972werd
de 'regulation rule', aangaande de 'care labeling of textile wearing' van kracht. Deze
richtlyn zegt dat ieder kledingstuk dat wordt
verkocht, eenpermanent etiket moet hebben
met duidelijke instmkties over de zorgvoor
en het onderhoud van een kledingstuk. Evenals in'Nederland wordt deinformatie over het
onderhoud weergegeveninsymbolen. Daarnaast-wordt er w h i r ookgebruik gemaakt
vamwoordel~keinformatie OD het etiket.

loopzijn, zijn: machine wash, handwash, cold
wash; dry clean, drip dry, hang dry, hot wash,
warm wash, do not bleach, do not use chlorine
bleach. Deze lijst van termen is opgesteld door
de American Societyfor Testing and Materials (A.S.T.M.). Hetdoelvan de termenisde
begripelijkheid voor de konsument te verhogen. (SALTFORD
e.a., 1978)
Bij een onderzoek,gepubliceerdin een artikel
van KINCAID
e.a. (1978) komt naar voren, dat
ook woordelijke informatie verwarring kan
veroorzaken bii de konsument. In negen van
de tien -geva~ledwordtde onderhoudGermverkeerd gehterpreteerd en stemt de onderhoudsprocedureniet overeen met de behandeling die de fabrikent voor ogen heeft bij de opstellingvan het onderhoudsetiket.Naar aanleiding van dit onderzoek bleek het duidelijk
gewenst om aan de konsumentbetere voorlichting en informatieteverschaffenover de
bedoelingenvan de fabrikant.
A R S T A L ~(1978)
. ~ . konstaterendat %%van
de ondervraagdende onderhoudsetikettering
betrekken bij dereiniging van hun kleding. Als
konsumenten het etiket raadplegenblijken de
symbolenvermeden te worden. Alleen de geschreveninstrukties,voor zover deze aanwezig zijn, worden opgevolgd.
GAHRING
heeft in 1975gekeken naar interpretatie en toepassingen van de informatieop textieletiketten door konsumenten. Onderzoeksgegevens wijzen uit dat deinterpretatie van
textieletiketten behvloed wordt door demogelijkhedendiemen heeft om kledingstukken
te reinigen, de vezelsamenstelling,de ervaring
en de aannamen die men in het verleden al
heeft gehadmet betrekking tot 'handleidingen' voor de zorg voor kleding.
Verderebevindingenvan GAHRING
zijn:
- respondenten hebben langniet altijd de beschikking over voorzieningen om te zorgen
dat de kledingstukken onderhoudenworden zoals op deetiketten staat aangegeven;
- respondentendenken dat de verzorgingstips meestal betrekkinghebben op krimpen,
kreuken, kleur of het gebruik van kledingstukken (en dus niet op: watis goed voor
een kledingstuk?);
- respondentenkunnen vaker zeggen wat de
vezelsamenstelling van een bepaald kledingstukis, wanneer naast een onderhoudseti-ket een samenstellingsetiketaanwezigis;
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ALWERSHOFF,
D. E., A. C. L. ZUIDBERG,
W. BAAK.
1982.Huishoudelijkeproduktiein 1980;voorlopige resultaten. SWOKA-interimrapportno 14.

oderhoudsterm somsverkeerd geinterpret:rd wordt, waardoor de onderhoudsproce&re niet overmnstemt met de behan&ling die
deA.S.T.M. voor ogen heeft gehad. De
A.S.T.M. geeft een veel bredere betekenis aan
een onderhoudsterm dan de konsument.

Uit het beperkteaantal onderzoeken in
Nederland kan afgeleid worden dat bij de aankoop van textielartikelen vrjj vaak bet etiket
geraadpleegd wordt voor informatie over de
samenstellingen het onderhoud.
Het meeste wordt gebruik gemaakt van
onderhoudsetiket. De informatie op het onderhoudsetiket lijkt niet altijd van doorslaggevende betekenis tezijn bij de uiteindelijke
beslissing ten aanzienvande aankoop of bij
de wijzewaarop een textielartikel gereinigd

ie op texerzokksie van
demostukken
ervaring
en a1
leidir

Uit de onderzoeksgegevens uit het buitenland

komt hetzelfdenaar voren. In de Verenigde
Staten blijktdewoordelijkeinformatie op hetonderhoudsetiket anden gehterpreteerd te
worden dan de fabrikant bedoelt. We1 blijken
konsumenten liever de geschreven instrukties
te volgen dan de symbolen.

jn:
id de bee zorgen
:n wor:egeven;
rgingskrimpen,
lleding1voor

3';

udseti:zig is;

it dit literatuuronderzoek is naar
mening af te leiden dat het noodzakelijk is om
demate van bewustzijn bij de konsumenten te
vergroten, voor wat betreft bet toepassen van
de textieletikettering bij aankoop enreiniging
van kleding. Wellicht is hier een taak weggelegd voor konsurnentenvoorlicht(st)ers en
personen die in bet huishoudkundeopdenvijs
werkzaam zijn om konsumenten aan temoedigen om textikletiketten te lezen en deinstrukties op te volgen.
Daarnaast lijkt het aan te bevelen, te onder-
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Korrespondentieadres
Carry Elemans, GeneraalFoulkesweg97,6703 DB
Wageningen.
Carry Elemansvoltoaide i n 1982 aan Akademte
Diedenoorthaar opleidingTaegepaste Hu~shoud-

wetermchappen, tichting khelnhuisbudmg. &j was
tot 1-1-'83wrkmam als onden&s%&mt
tm
behaevevan een on&reoek~rojekt van SWOKA
ring m dehu~shoudmg',aactde Landbwwhog d ~ tedWageningen, vakgmepHu~sheudkunde. N u L u j weuerkwekwd.

IERENlGlNG VOOR HUlSHOUDKUNOt IN NtVtHLHNU.

door hetjaar 1983 is door het bestuurvandeVHN
doorstudent-ledende kontributievastgesteld op
'25,-, inklusief abonnement Vakblad voorHuisIloudkunde.
n principe geldtdit kontributie-nivo ookvoor men:en, die hun opleiding voltooid hebben, maar nog
Zeen betaalde werkkring hebben gevonden.
Uaast een bijdrage-regeling naardraagkracht,
Jie vooral gezien moet worden akeen richtlijn
roordevasttestellen biidraae,
. - . bliift
. voor ieder
individueel de mogeiijkheid bestaan om metde
penningmeestereen regelingte treffen voor bijzondere omstandigheden.
Eenfinancieledrempel mag naar hetoordeel van
hetbestuurgeen reden zijn om nietaktief lidvan
Je VHN te zijn.
Een sterkevereniging, en daarbij is het aantal leden nietzonder belang, kan meer bijdragen aan

het verstevigen van de positie van huishoudkunde
en huishoudkundigen in desamenleving.
Ookal issoms op korte termijn nietdirectzichtbaarwat deVHN voor iederpersoonlijk beteker
het nastreven van de doelstelling van deVHN,
konsekwenten vasthoudend,zal op lange term1
vruchten afwerpen. Wiedaarin gelooft wordt lid
en blijft lid!
Voorjaarsvergadering 1983
De Algemene Ledenvergadering van de VHN
voorjaar l983zal ditjaar plaatsvinden op22ap
in het Provinciaal Ziekenhuis in Santpoort.
Naasteen huishoudelijke vergadering iser een
thema-gedeelte met betrekking tot institutionel
verzorging. Een rond~eidin~door
hetziekenhui
kan onderdeel hiervan uitmaken.
Nadere gegevenskunt u vinden in een van de VI
gende nummers van VHN-lnformatief.

