buishoudens hebben door produktkeuzes een groot effect op het milieu. €en vanuit het oogpunt van
ilieu belangrjjke produktgroep wordt gevormd door luienystemen. Luiersysternen venchillen niet
lleen in milieu-effecten, maor ook in functionele aspecten. Het is daarom van belong die factoren te
kennen die leiden tot de keuze van een bepaalde luier. De voorkeur voor drie venchillende luienysteIS
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onderzocht.Als theoretisch kader worden cognitieve determinanten van individueei gedrag

gecornbineerd met factoren die vanuit een huishoudkundig penpeaief belangrgk zjn. Kenmerken van
de huishoudsituatie, het belong van praktische factoren, zoals financign en gemak, en cognitieve
factoren laten duideljke venchillen zien tussen de gebruiken van de drie ondencheiden luienystemen.

Aanleiding voor dit onderzoek is de milieubelasting door het gebmik van luiers.
Centraal staat de keuze tussen voorgevormde wegwerpluiers, vierkanten katoenen
luiers en luiers van de luierservice 1). Deze luiersystemen zijn gangbare altematieven
en verschillen in gebruik, milieu-effecten en kosten Zo zijn de kosten van wegwerpluiers geschat op f 0,55 per verschoning, f 1320,- op jaarbasis en op f 3300,- over
de totale luierperiode van 2,5 jaar, afhankelijk van merk luier en het gewicht van het
kind. De kosten van katoenen luiers zijn (inclusief wassen) geschat op resp. f 0,17,
f 408,- en f 1020,-. De kosten van luierservice zouden weer aanmerkelijk hoger
zijn: f 0,40 per verschoning, f 960-1405,- op
jaarbasis en f 2400-3600,- over de
..
totale lulerperiode. 0ngeveer 500 000 baby's m ~ederlandbordengemlddeld zes
maal per dag verschoond, waarvan 425 000 met wegwerplulers (Koopkracht, 1991)
Dlt betekent 1 mdjard wegwerplulers per jaar Van de 75 000 hulshoudens dle katoenen lulers gebnuken, maken er ongeveer 3500 gebtI.uk van l u ~ e r s e ~ c eDoordat
s
exacte cqfers over bljvoorbeeld produktle- en disposmefase ontbreken, wordt mlliek
vrlendelljkheld voorloplg nog bepaald op bass van kwalitat~evevergehjking naar
dlverse categorleen van milieuproblemen (Haskoning, 1993) De Stichting Milieukeur onderzoekt en ontwkkelt een eisenpakket waaraan luiers moeten voldoen. In
Europese context is in me1 1993 een L~feCycle Analysis (LCA) studle van start gegaan op lnltlatlef van de European Disposables and Nonwoven Associat~on(ENDANA) waarblj diverse LCA-instltuten betrokken zullen wor
h de techn~schemogelljkheden bq de afvalfase van wegwerplu
held rlcht z ~ op
Omdat huishoudens door hun produktkeuze effect op het m~lieuhebherg
belangrijk om te weten welke factoren bij de keuze een rol spdenc De p
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In het hier beschreven onderamk h e b k n we nret gestreefd
imkht u~
van oonaak en gevolg We hebben om beperkt tot het verkqgem
samenhangen tussen u~teenlopendekenmerken van huishoudem en hat~hQu&r-.
tuaties, cognlties en het gebmk van bepalde worten van luneqssemen
Bij het opzetten van het ondemaek hebben we ans laten h d e n door iwee thetwttsche kaders Het eerste kader wordt gevamd door het m d e l van djzen en Fishbein
(1980). In dtt model wordt het gedrag in eerste instantie verklaad uit mienties tot
drt gedrag, rn tweede mstant~edoor de att~tudeen de zogenaamde suhectieve norm
De attitude wordt op haar beurt verklaard urt de veronderstelde conseqaentles van
het betreffende gedrag en de evaluatie van d ~ consequentles
e
De subjectleve norm
wordt tenslotte verklaard uit de normen van voor de persoon belangqke anderen e
de mate waann hij of zg zlch aan d ~ eopvattingen van anderen conformeert
Het tweede kader wordt gevormd door het huishoudkundrg model (Hardon-Baars,
1989). In dit model nemen naast begrippen als verzorgmgsstandaard en verzorgings
nlveau, ook (mater~ele)hulpbronnen een belangrijke plaats m In combmatie met
relevante huishoudenkenmerken vormen z ~de
j huishoudensituatie (Pennartz, 1993)
die de le~telijke'opportunrties' en 'constramts' van het hu~shoudenomvat Ju~st111
opz~chtkan het hurshoudkundig model een belangnjke aanvullmg vormen op het
sociaal-psychologischmodel van Ajzen en F~shbem
I
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In het onderzoek hebben we nagegaan naar welke kenmerken dne groepen van
lurergebmkers verschillen hulshoudens d ~ gebnuk
e
maken van wegwerplurers,
hurshoudens d ~ katoenen
e
h e r s gebnuken en huishoudens die gebrurk maken van
de luiersemce
In drt artrkel beperken we ons tot het nagaan van de mogehjke samenhangen tussen;,
enerzijds soorten luiers die door huishoudens gebruikt worden en anderzijds:
- kenmerken van huishoudens en leden van huishoudens (in aansluiting op het
huishoudkundig model);
- het belang dat huishoudens hechten aan de aanwezigheid van bepaalde voorzie
ningen en aan bepaalde kosten in termen van geld of energie (eveneens in aan"&7'"..
sluiting op het huishoudkundig model);
4
- een reeks van opvattingen over ('beliefs') of veronderstelde consequenties van
gebruik van de verschillende luiersystemen (in aansluiting op het Ajzen-Fishb
model).
. .
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Methode van onderzoek
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Aan de hand van de modellen van Ajzen en Fishbern (1988) en van Hardon-Baars
(1989) en van de door Rosendaal en Po~esz(1987) genoemde determnanten van
milieugedrag is een variabelenlijst als basis voor de vragenlijst opgesteld. Aan de
orde komen onderwerpen als: huishoudkenmerken, kenmerken van luiergebmik,
#.
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kenmerken van luierkeuze, kenmerken van het huishoudelijk handelen, mformatieBehoefte en milieubesef De betreffendevariabelen zljn in het algemeen omgezet in
ten vragen (met @/nee' als antwoordcategorieen) en in stellingen (met antdcategorleen in de vorm van Likert-schalen) In dit artikel zullen alleen de
vindingen met betrekking tot luiergebmik, huishoudkenmerken, het belang van
oonieningen
- en kosten en het mil~eubesefaan de orde komen
De keuze van de drie groepen van hulshoudens is gebaseerd op het h u ~ d ~gebruik
g
van de dne luiersysternen Huishoudens die gebruik maken van een luiersemce zijn
benaderd vla de luiersemce 'Kaatje Katoen' In Nijmegen De medewerksters hebben
onder hun klanten 70 vragenlijsten verspre~dHuishoudens die gebruik maken van
wegwerpluiers of katoenen luiers zljn benaderd vla de Krulsvereniglng 'West Veluwe'
m Ede Het hoofd van deze kmsverenig~ngheeft de vragenlijsten onder de consultatieburo's in de reglo verdeeld In totaal werden 200 vragenlijsten meegegeven De
respons bedroeg voor de gebruikers van wegwerpluiers, katoenen luiers en van de
luierservice respectievelijk 41%, 34% en 70% De vragenlijsten zijn voor 91% door
vrouwen ~ngevuld
De data zljn venverkt en geanalyseerd met het statistische programma SPSSRC (versie 4 0) Om verschillen tussen de dne groepen van gebruikers te meten is gebruik
gemaakt van een oneway vanantie analyse met Tukey-b toets Van de Chi-kwadraat
toets is gebruik gemaakt om samenhangen tussen variabelen binnen een groep op
signlficatie te toetsen
Resultaten

n van

Kenmerken van huishoudens en luiergebruik
De eerste deelvraag heeft betrekking op mogelijke verschillen tussen de drie groepen
van luiergebmikers naar kenmerken van het huishouden.
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Ult de statistische analyses komt naar voren, dat de dne groepen onderling slgnifi
cant verschillen naar
- het gemiddeld aantal kinderen, gebruikers van de luiersemce hebben significant
mlnder kinderen dan gebmkers van katoenen luiers (Fprob 0 010)
- de leeftljd van de vrouw, gebrulkers van de lulersemce zijn significant ouder dan
gebruikers van wegwerpluiers (Fprob 0 035)
- het gezamelijk netto-mkomen. de gebnukers van de luierservlce beschikken over
een hoger inkomen m n ten opzichte van de gebmkers van wegwerpluiers
(Fprob 0 049)
- de opleiding; de gebruikers van de luiersemice hebben een hogere oplelding dan
de beide andere groepen; bij de mannen (Fprob 0.000) zowel als bij de vrouwen
is dit verschil significant (Fprob 0.000)
- het buitenshuis werken van de vrouw: gebmkers van de l u l e r s e ~ c ewerkenvooq
een relatief groot deel buitenshuis (Fprob 0 001), bovendien werken ze geduren- :
de een groter aantal uren, m n ten opzichte van vrouwen die gebyik inak
t
katoenen lulers (Fprob 0.001)
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genoemde groep en gebruikers van de Yulemrvlm. De gebrulhrs van wegwerpluie
zijn het vaker oneens met de negatleve stellingen over 'hun' ~rodaukt:'neven hulclir
tat~es','later zmdelqk' en ' veer opslagrumte (nod&' en ztjnhet v a k e r i e s met

Eenduldlg wordt als nunpunt van kataemn luiers de 'veelhetd aan waswerkairamheden' genoemd. H~ervanz~jnde gebmkers van wegwerplu~ershet meest svetui
t e w l katoen- en huurlulergebruikers er mmder negatlef
over z t p Dat het gebru
van katoenen luiers keel van de eigen t~jdkost' wordt bevestigd door gebruikers van
wegwerp- en katoenen luiers maar niet overtugend door gebruikers van de lulerservice.
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telling namelijk oneens. Positief beoordeeld door alle respondenten is het aspect

st~muleren'.Bovenden zqn nj het ~ k e oneens
r
met d@strIhngirn &h haurla
grauw ultzlen, 'skcht absorberen', 'sug anvwten' of 'onhygimsck ztjn
vattmgen

eerst genoemde stelling relatief vaak ecru en verklartn zl
oneens met de tweede stelhng
Conclusies en discussie

Ten aanaen van de kenmenken van de huishouds~tuatiekan geconcludeerd worda

meer (m deeltgd) en de ouders hebben een hoger gezamelijk netto-inkomen Bovendien bevallen de vrouwen op latere leeftljd van het eerste kmd en IS het gem~ddeld
aantal kmderen m deze huishoudens lager dan m de andere groepen, met name de
katoenen lu~ergebrwkers.De gebru~kersvan katoenen lu~erszqn kennel~jkverder in
de gez~nscyclusdan de be~deandere groepen de leeftljd van man en vrouw is hoger
en zg hebben meer kmderen
Belangrijke factoren die mee spelen bij de keuze van het luiersysteem zijn kosten van
aanschaf en het gebruik en de aanwezigheid van bepaalde voorzieningen. Gebmiken
van wegwerpluiers kiezen voor het gemak dat het gebruik van wegwerpluiers met
zich meebrengt. Katoenen luiergebruikers geven aan dat de keuze een financiele
kwestie is. Ook de aanwezigheid van droogruimte speelt bij hen een rol. Ondanks
dat zij aangeven dat ook milieuvriendelijkheid van de luiers belangrijk is voor hun
keuze, is dit niet de doorslaggevende factor. Daarentegen maken huishoudens die
gebruik maken van de luierservice op dit gebied een milieu-bewuste keuze. Voor
hen is mhuvnendel~jkhe~d
heel belangrqk om voor dit systeem te k~ezen
De opvattlngen over de plus- en minpunten van de verschillende luiersystemen
lopen sterk uiteen Wat betreft de wegwerplu~ersvalt allereerst op, dat de d r ~ eg
bnukersgroepen onderlmg s~gn~ficant
verschillen m hun oordeel over de m111euvriendel~jkheidvan dn systeem Gebnukers van katoenen luiers en sterker nog de
gebm~kersvan de lu~ersemceoordelen over dit systeem vaker als 'slecht voor het
milleu'. In dezelfde lgn liggen de verschdlen ten aanzlen van 'veel afval'. Het oordeel
over de milieuvnendel~jkheidvan katoenen h e r s laat ook een aantal sign~ficante
verschillen tussen de gebruikersgroepen zien. De gebnukers van zowel katoenen
luiers als cle gebmikers van de herservice beoordelen dit systeem duiddijke positieper dan de gebhkers van wegwerplu~ers.
Ook her oordeel over de miheuvriendeliikhpirl vm het gebmik van de luierservice
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