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zeven veel voorkomende ultvoermgen getest:
twee met het "kngpen-draa~en-systeena"en
v ~ j met
f
het 'drukken-draa~en-systeem'[111 p.
148) Voor dtt ondesdeel werd geen vooronderzoek gedaan.
Respondenten
Aan de respondenten werd een aantal voorpauzeerd Deze tijd werd gevuld rnat het
waarden gesteld. Zo moesten ze zelfstand~g doornemen van een vragenl~jstover erwarinwonen, omdat er dan van u~tgegaankan worgen In de thu~ssrtuat~e
met verpakkrngen van
den dat men zeW de warme maaltrjd bere~dt levensmiddelen in het algemeen (Steenen daarb~jgebru~kzalmaken van de te onder- bekkers en Logman. 1 987).
zoeken hulpm~ddelen
De respondenten werden geworven vta een Allasopeners
oproep In een plaatselijk hu~s-aan-hu~s-blad De allesopeners werden beoordeeld b ~het
j
en i n het maandblad van het drenstencen- openen van potten met draa~dekselen potten
trum voor ouderen 'De W~elewaag'In Wagemet klemdeksel H ~ e was
r
de werkwljze onnmgen. De onderste leeft~jdsgrenswerd u ~ t - geveer gelljk aan dre b ~de
j bl~kopeners.Als
erndehjk op 55 jaar gesteld. Er meldden z ~ c h eerste werd getracht de potten met draa~dekechter te wein~ghoogbejaarden (80+) aan,
sel met de hand te openen. H~ervanwerd het
daarom werd besloten toch enlge bewoners
resultaat genoteerd. Daarna werdeen allesovan een verzorgingstehu~ste benaderen, ook pener aangebodenen kreeg men nieuwe potal kunnen z ~nlet
j als zelfstand~gwonend be- ten met het verzoek deze te openen Ook h ~ e r
schouwd worden
werd gewerkt met een oefenverpakk~ngom
In totaal hebben 64 ouderen z~chopgegeven de respondenten gelegenhe~dte geven te
t
om mee te werken aan d ~ onderzoek.
43 wennen aan de opener. Er moesten d r ~ evervrouwen en 21 mannen In de leeftrjd van 55 sch~llendepotten met draaideksel geopend
tot 95 jaar. Hiervan woonden er 58 zelfstanworden.
drg en 6 In een verzorgmgstehu~s;16 responeen kle~nepot met glad deksel, kleine dldenten waren longer dan 65 jaar
ameter (069.5 mm),
een grote pot met glad deksel, grote drameter (080 mm);
Uitvoering van het onderzoek
een grote pot met ger~bbelddeksel, grote
Met ledere proefpersoon werd een aparte af- d~ameter(081 mm).
Elke opener werd door de respondenten bespraak gemaakt voor het onderzoek In "De
Wrelewaag', zodat onderlmge be~nvloedmg oordeeld op gebruiksaanw~jzrng,toepassmg,
van respondenten met mogehjk was De aanbrengen, kracht, openen, veil~ghe~d,
handhggmg en er werd nog een algemene
werkw~jzewas als volgt
beoordeling gegeven.
Na een pauze van een kwart~erwerden de
potten met klemdeksel geopend. Hiervoor
De bl~kopenerswerden In wrllekeur~gevolgwerden de twee allesopeners gebru~kt,met
daarnaast een blikopener d ~ evoorzien was
van een haak, bestemd om dit soort potten te
e er mee gewerkt moest openen. Met elke opener werd Ben pot geopend. Ookdan werden de openers op bovenaan de hand van de geDaarna volgde een klem genoemde aspecten beoordeeld.
ee), om na te gaan wat de
Kinderveilige sluitingen
verpakkmg met een kleme
erlnge hoogte op respectleBIJde kinderveilige sluitmgen was de werkwijze iets anders. In NEN 1740staat een aantal voorschriften voor het testen van kinderveilige sluitingen. Zo moeten de respondenten 5 minuten tijd krijgen om een verpakking
met kmderveilige sluiting te openen. Dit werd
ook in het onderhavige onderzoek gedaan.
Meestal gaf men het echter al eerder op. Dan
werd voorgedaan hoe de betreffende verpakking geopend kon worden en mocht men het
noa een,keer oroberen. Lukte het oo'enen
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OPENERS EN SLUITINGEN

:n. Dit geI de vorm
cijfers en
rden door

sluiten en deze daarna opnieuw te openen
De verpakkingen werden in willekeurige
volgorde aangeboden. De kinderveilige sluitingen werden op een aantal aspecten beoordeeld, namelijk: openings-sluitingsaanwijzing op de dop, kracht, openen, hersluiten,
grootte van de dop, veiligheid en een algernene beoordeling. Na vier verpakkingen
werd gepauzeerd.
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Resultaten openers
De resultaten van het onderzoek zullen per
aspect in algemene bewoordingen weergegeven worden. Maar nu eerst iets over het
bezit en gebruikvan de onderzochte hulpmiddelen door de respondenten in hun huishouding:
De zelfstandigwonenden hebben allemaal
een handblikopener in huis; vier van hen
hebben ook een electrische blikopener. De
frequentie van gebruik verschilt: 31 personen gebruiken de blikopener rninder dan BBn
keer per week, 20 personen 1 tot 3 keer per
week, terwijl 5 respondenten deze 4 tot 7
keer per week gebruiken. Van deze rnensen
zegt 59% (n=34) we1 eens problemen te heb-

ben met het gebruikervan. De problemen zijn
dan rneestal dat het mesje reeds bij aanschaf
te bot is, of te snel bot wordt, of dat het openen te veel inspanning kost.
De allesopener is bij 28 respondenten (48%)
een onderdeel van de keukeninventaris. Van
hen gebruiken I 3 personen deze allesopener
minder dan BBn keer per week. Ook hier treden problemen op bij het gebruik ervan. Negen personen (31%) noernen als problernen: .
het aanbrengen van de opener op de pot en
de afstand van de handvaten: deze is voor
hen te groot
Blikopeners
Gebrutksaanwijzing
611vier van de acht aeteste ooeners was een
gebrulksaanwlJzlng- aanwezlg Deze varl- :
eerde van een kleln stukje papier met drie '%
tekeningetjes en een beetje tekst, tot een

begon met het apparaat te werken en a
als het niet lukte, werd alsnog even gel
wat er i n de gebruiksaanwijzing stond.

De meeste mensen wlsten hoe met de openers met systeem b, d I het handmodel met

worden

den Hoe de nleuwe systemen gebrulkt
moesten worden was vaak echter nlet du~del,,,R,""'\"'"L,,U
n n l r nnlr nmnt ns hot
Io7nn wsn
A P nohr111kcaan,,".,"..".,
,,..-J
"..'.."
wiping. Na een mondellnge toelicht~ngwas
rip
meestal
~ r o b l e e mmeer.
-- tnPnaqSlna
---r--- - - - aaeen
.
r

Het v
aspect

"..

"--"

Aanbrengen op het blik
Ook hier geldt dat dit geen problemen opleverde voor de openers werkend volgens systeem b. Bij de opener die onder de fels snijdt,
kostte het enige moeite om deze goed aan te
brengen. Dit geldt ook voor het handmodel
electrische blikopener. Bij dit type waren regelmatig twee personen nodig om de opener
aan te brengen op het blik.
Kracht
De kracht die nodig is om met de opener te
werken is - zoals te verwachten - bij de electrische blikopeners gering. Toch kon 6817opener m'et systeem b hiermee concurreren; het
kostte erg weinig kracht om hiermee blikken
te openen. Voor de overige openers was de
benodigde kracht acceptabel. ,
Openen
Als de opener eenmaal goed aangebracht
was, ging het openen bij de meeste blikopeners redelijk tot goed. Hierop vormden twee
openers een uitzondering, namelijk het
handmodel electrische blikopener en de
handopener met klemmechanisme. Deze
twee openers liepen vaak uit het blik waardoor ze steeds opnleuw aangebracht moesten worden. Het kostte dan ook beduidend
meer tijd om met zo'n opener een blik te openen dan met een van de andere onderzochte
exemplaren.
Veiligheid
De veiligheid van de blikopeners werd i n het
algemeen als goed beoordeeld. Hierover had
men weinig op- en aanmerkingen. Dit geldt
echter niet voor het blik als zodanig: er is
altijd een scherpe rand aanwezig als een blik
geopend is, en daarmee kans OD verwondingen. De meeste openers snijden i n het deksel: waardoor een deksel met scherpe rand
u i t het blik gevist moet worden. De openers
dieGonderde fels snijden halen als het ware
een kapje van het blik af. Hierdoor ontstaat
3;s aeen schero deksel maar de bovenrand

Conclus~e
In het alaemeen aeldt dat de respondanre
nlet vert;ouwd waren met een electrlsc
bl~kopener,t e r w ~ jhet
l gebru~kvan de t r a d ~
onele handopeners welnlg problemen opl
verde. Aan de openers die volgens een nieufl
prlnclpe werken moest men-even wenne
De constructle van de openers zou zodan
moeten zljn dat een g e b r u ~ k s a a n w ~ ~ zn~l n g
opener gewerkt moet worden. Is dit niet mogelijk, dan dient de bijgevoegde gebruiksaanwijzing kort en bondig te zijn, met duidelijke
tekst in het Nederlands en tekeningen.
Bij aankoop van een nieuwe opener is het
zelden mogelijk de keuze te baseren op de
werking van de opener. Slechts uiterlijkheden - en eventueel ervaringen met vorige
openers - kunnen als keuzecriterium aangehouden worden. Dat het uiterlijk van een
opener weinig zegt over de doelmatigheid i
evident. Het zou aanbevelenswaardig zijn da
de consurnent, die tot aankoop van een op
ner wil overgaan, i n de gelegenheid geste
wordt deze opener eens te proberen.
Allesopeners getest op draaideksels ,
Gebruiksaanwijzing
Slechts bij Ben van de drie allesopeners was
een soort gebruiksaanwijzing aanwezig, bestaande uit tekeningetjes waarop de toepassingsmogelijkheden aangegeven zijn. Deze
zijn echter erg klein, zodat ze onleesbaar zijn,
zeker voor ouderen. De
lesopeners maakt een
bruiksaanwijzing gewe
~oepasshg
De toepassing was niet
een duidelijk. Met name
voor deksels met verschil
ren verwarrend. Het feit
z'n lengte-as gedraaid
tweede ring te kunnen gebruiken, was erg
onduidelijk. Vaak moest men op deze mogelijkheid gewezen worden.
Aanbrengen
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passing wanneer potten voorzien van
klemdeksels met behulp van deze openers
geopend worden. Daarom wordt hieronder
alleen op de overige aspecten ingegaan.

1

Allesopeners getest op klemdeksels
Toepassing
De toepassing van de alles-opener bij het
openen van potten met klemdeksel was in het
algemeen we1 duidelijk. Naar aanleiding van
de gebruiksaanwijzing die bij de opener met
systeem z geleverd werd, werd de top van de
opener meestal gebruikt. Bij de opener met
systeem x werd een van de twee haken gebruikt. Hoe de blikopener gebruikt kon worden bij het openen van deze potten was niet
voor iedereen meteen duidelijk.; enige mondelinge toelichting was noodzakelijk.
werd met de top van de
openen, bleek het aank te gaan omdat de top
r deze niet goed tussen
Zen rand van de pot ge. De opener schoot dan
de haken gebruikt. dan
gen geen enkel probleem
op. Bij de blikopener ging het aanbrengen iets
minder gemakkelijk, ook deze gleed vaak
weg.

Openings- en sluitingsaanwijzing
I
Aanwijzingen op de dop in de vorm van t
blijken qua begrijpelijkheid duidelijker te
dan tekeningen. Wel moet dan met twee co
trasterende kleuren gewerkt worden. Wa
neer immers de letters dezelfde kleur hebb
als de dop, zijn ze moeilijk te lezen. Een
delijk lettertype en een zo groot mog
letter bevorderen de leesbaarheid ook.
der is het van belang dat de tekst Nederl
is en moet deze begrijpelijk zijn: de
'drukken" is duidelijker dan "duwen".
Kracht
In het algemeen kan gezegd worden dat de
kn~jpen-draaien-sluitingende minste kracht
vereisen bij het openen.
Openen
Dit hangt samen met het voorgaande punt.
De knijpen-draaien-sluitingen kunnen het
gemakkelijkst geopend worden. Zo gemakkelijk, dat af en toe over de beveiliging heen
gedraaid kan worden zonder op de aangegeven plaats te knijpen. Dit is natuurlijk een
kwalijke zaak, zeker gezien het feit dat deze
verpakkingen vaak geopend en hersloten
moeten worden. Het openen van drukken-

Twee systemen kinderveilige sluitingen

Kracht
De respondenten waren van mening dat er
geen verschil was in de benodigde kracht.
Deze was in alle gevallen acceptabel.
Openen
Wanneer de topvan de opener gebruikt werd,
kostte het in het algemeen iets meer moeite
om de pot te openen, dan wanneer een van
de haken gebruikt werd. Zeker als deze haken
dicht bij de handvaten geplaatst waren, zoals
bij de opener met systeem x het geval was,
ging het openen moeiteloos. De poging om de
potten met de blikopener te openen had
meestal slechts gaten in het deksel tot gevolg. Door de opener steeds op een andere
plaats aan te brengen werd het aantal zo
groot, dat de inhoud bereikt kon worden zonder dat de deksel van de pot gehaald was!
Algemene beoordeling
In het algemeen werd de opener met systeem
x hoger gewaardeerd dan die met systeem z.
Veel respondenten maekten hierbij echter de
opmerking dst ze thuia meestal een mes of
een theelepeltje gehratikten om potten met
klemdeksel te openen. De blikagensr bleek
ongeschikt om dit soort potten te openen.
--
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Hersluiten
Ondanks het feit dat de verpakkingen op dit
aspect niet significant verschillend beoordeeld werden, wordt hierop nog kort ingegaan. Er zijn verschillende principes om te
controleren of een verpakking goed hersloten
is. Bij een aantal verpakkingen wordt een duidelijke 'klik' gehoord wanneer deze goed
hersloten zijn. Daarnaast zijn er sluitingen
die ratelen wanneer ze in de richting 'openen' gedraaid worden, terwijl er niet gedrukt
wordt. Dit is een contrBlemogelijkheid
waarop gewezen moest worden. Bij enkele
andere uitvoeringen kan dedop bij hetsluiten
onbeperkt worden doorgedraaid. Hoe stevig
deze sluit is niet vast te stellen. Dit rnoge dan
niet gevaarlijk zijn, het is i n elk geval verwarrend.
Grootte van de dop
Voor het knijpen-draaien-systeem is een
grote dop erg prettig. De hand kan i n een
natuurlijke stand gehouden worden. Voor het
drukken-draaien-systeern is de grootte iets
rninder belangrijk. Toch geldt ook hier: hoe
groter, hoe beter. Daarnaast moet zeker bij dit
laatste systeern gelet worden op de afwerking van de dop; er mogen geen scherpe randen aanwezig zijn. Bij de beoordeling werden
de - iets grotere - doppen van het knijpendraaien-systeern iets hoger gewaardeerd
dan de doppen van het drukken-draaien-systeem.
Veiligheid
Met betrekking tot de veiligheid was de beoordeling van de onderzochte systemen niet
significant verschillend. Echter, de meeste
verpakkingen van huishoudchemicalien zijn
van kunststof gemaakt. Zeker wanneer hard
op de dop geduwd wordt, blijken deze flessen
niet erg stevig: ze deuken gemakkelijk in.
Maar ook glazen verpakkingen zijn niet zonder nadeel; ze kunnen kapot vallen.
Algernene beoordeling
Wanneer de ver~akkinaeni n hun ieheel bekeken worden, 'krijgen de knijpen-draaienverpakkingen de hoogste waardering, omdat
het openen weinig problemen opleverde. Er
worden door de respondenten echter vraagtekens gezet bij de veiligheid ervan: kinderen
zullen die verpakkingen ook gemakkelijk kunnen openen.
Concluderend kan gezegd worden dat het
openen van kinderveilige sluitingen op pro-

dukten i n de huishouding voor veel rnensen
een probleern is. Het vraagt een te grote
krachtsinspanning, zeker voor ouderen. Bij
sornrnige uitvoeringen is de mate van' hersluiting oncontroleerbaar. Een systeem dat
weinig kracht vraagt, rnaar toch veilig is, verdient aanbeveling. Hieraan zou echter voorlichting gekoppeld rnoeten worden met betrekking tot kinderveilige sluitingen i n het
algerneen en het openen ervan in het bijzonder.
Summary
In 1986 the consumer organization 'Konsumenten
Kontakt' started a series of examinations into the
goods and services for the elderly. One of the examinations applied to the use of tin-openers, jarwrenches and child-proof locks. The examination
was held with the aid of men and women aging
from 55 to 95 years. Examined was whether or not
some commenly used openers for packings of daily
provisions came up to the requirementsfor use of
the elderly. Also investigated was the extend to
which the elderly were able to open and reclosethe
most frequently occurring systems of child-proof
locks. In this article the results of the examination
are roughly described and recommandations are
done for improvements in design and instruction.
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