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MACHINE OF MANUEEL?
Of je de vaat in de
vaatwasser stopt of met
de hand afwast, is niet
alleen een kwestie van
persoonlijke voorkeur. Het
maakt ook een verschil
voor de planeet, de
portemonnee en de
properheid.
Carine Deschamps, Muriel Hertens en Tina N’goy
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W

at is nu eigenlijk beter: de vaat
met de hand afwassen of in de
vaatwasser stoppen? Ontdek
wat de voor- en nadelen zijn
en welke afwas- of vaatwasmiddelen je het
best gebruikt. We hebben 14 afwasmiddelen en 15 vaatwasmiddelen (voornamelijk
all-in-one-tabletten, die het meest in trek
zijn) in het labo getest. Die werden door
onze marktanalisten geselecteerd op basis
van hun verkoopcijfers. Het zal je dus misschien verbazen dat er geen vaatwasmiddelen van Sun en Dreft in de tabel voorkomen.
Dat komt doordat deze twee merken op het
moment van onze test hun assortiment aan
het aanpassen waren. Maar zodra we erover
beschikken, zullen de resultaten van enkele
van die producten ook terug te vinden zijn
in onze onlinekoopwijzer op www.testaankoop.be/vergelijkvaatwasmiddel.

Veel vaat? Gebruik de vaatwasser

Voor een gezin is de vaatwasser in principe
voordeliger en milieuvriendelijker dan een
handafwas. Voor 12 couverts verbruikt een
gewone recente vaatwasser 10 tot 20 liter
water, afhankelijk van het model. Om dezelfde hoeveelheid met de hand af te wassen,
heb je echter meer dan 40 liter water nodig.
En dat kan zelfs oplopen tot 100 liter als je de
kraan laat lopen. Vul je de spoelbak echter
met water, dan heb je misschien al genoeg
aan 10 liter.
Ook de energiekosten liggen lager als je de
vaatwasser gebruikt. Reken op een verbruik
van ongeveer 0,9 kWh voor een wasbeurt
van 12 couverts, tegenover 0,75 tot 2,70 kWh
om dezelfde hoeveelheid met de hand af te
wassen (naargelang van de gebruikte hoeveelheid warm water).
Uiteraard hangen die cijfers af van heel
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Afwas- en vaatwasmiddelen

Product van goede kwaliteit en 5 sterren voor
milieu-impact

A heel goed
B goed
C redelijk
zwak
D
slecht
E

Beetje afwas? Beter met de hand

Als je alleen woont en weinig vuile vaat produceert, kun je beter met de hand afwassen.
Wanneer je de vaatwasser maar om de twee
dagen (of meer) laat draaien, loop je immers
de kans dat de vaat gaat stinken of het vuil
vastkoekt.
Schraap de vaat ook dan eerst schoon in
plaats van hem af te spoelen om de afvoer
niet te verstoppen. Begin met het minst vuile, zoals glazen, en gebruik niet meer water
dan nodig om af te wassen. Wij raden aan
twee spoelbakken te gebruiken: de ene om
af te wassen en de andere om de vaat af te
spoelen met lauw of eventueel koud water.
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Topkwaliteit
Goede kwaliteit
Redelijke kwaliteit
Slechte kwaliteit
n.v.t. niet van toepassing

Aantal geteste criteria 79
Prijzen in januari 2021
Meer info op www.testaankoop.be/
vergelijkvaatwasmiddel

De doeltreffendheid van de afwasmiddelen
beoordelen we op basis van de hoeveelheid
actieve stof die ze bevatten en de schuimstabiliteit op borden die we eerst hebben
vuil gemaakt met een mengeling van vetten,
eiwitten en koolhydraten.
Alle producten die we hebben getest, leverden een zeer goed resultaat op. Albert
Heijn Afwas en Kruidvat Ultra Concentrated
Afwasmiddel zijn de Beste Kopen en garanderen je een schone vaat voor een voordelige prijs.
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Duidelijkheid van
gebruiksaanwijzing

2,99

Doeltreffendheid

DREFT Extra Hygiene Lime & Lemongrass

Vloeibaar
afwasmiddel

Ecolabel

EINDSCORE OP 100

BESCHRIJVING

Milieu-impact

PRIJS

F

doffe waas ontstaan. Daarom was je ze
beter even met de hand af, ook al is dat
omslachtiger. Voor de rest vinden we het
jammer dat de all-in-one vaatwastabletten
van Una (Aldi) en de Vaatwastabletten
van W5 (Lidl) slechts 2 sterren behalen
voor hun milieu-impact. Het milieuaspect
wint steeds meer aan belang en deze twee
producten hinken op dat vlak duidelijk
achterop.

Afwasmiddelen geven vaak
goed resultaat

Inhoud (ml)

De vaatwasser
verbruikt 10 tot 20 l
water. Hetzelfde met
de hand afwassen,
vergt al gauw 40 tot
100 l.

De beste prijs-kwaliteit

Gemiddelde prijs per liter

Wij hebben verschillende alles-in-ééntabletten en klassieke vaatwasmiddelen in
het labo getest. Sommigen behaalden een
goede score, maar bijna allemaal hebben
ze moeite met theevlekken. Op glazen
kan er na verloop van tijd dan weer een

De beste resultaten van de test

Max.

Niet alles in de machine

Nog een tip: doe handschoenen aan om minder irritatie te ondervinden en te kunnen
afwassen met heet water (dat gemakkelijker
schoonmaakt). Denk er ook aan om regelmatig je spons te vervangen.

MEER WETEN

Min.

wat factoren, zoals de ouderdom van het
toestel, de energieprestaties (kies indien mogelijk voor de zuinigste energieklasse) en
de impact van de productie op het milieu.
In ieder geval is het aan te raden om je vaatwasser regelmatig te reinigen (door onder
meer de filter schoon te maken), efficiënt
te vullen (een volle machine zorgt voor een
optimaal water- en elektriciteitsgebruik) en
de borden niet eerst af te spoelen (schoonschrapen is genoeg). Gebruik ook regelmatig
het eco-programma.
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0,85

1,70

500

B

B

W5 (Lidl) Afwasmiddel Lemon
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BONI SELECTION Soft
Afwasmiddel
CORA Afwasmiddel Citroen
FROSCH ECOLOGICAL
Afwasmiddel Green Lemon
UNA (Aldi) Afwasmiddel
Citroenfris
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EINDSCORE OP 100

Milieu-impact

Drogen

Glansbescherming

Verwijdering van hardnekkige
vlekken (bv. melk)

Verwijdering van oxideerbare
vlekken (bv. thee)

Verwijdering van eiwitrijke
stoffen (bv. eigeel)

Verwijdering van zetmeelrijke
stoffen (bv. granen)

TESTRESULTATEN

Leesbaarheid van het etiket

Vaatwasmiddelen

Jaarlijkse prijs
(5 vaatwassen/week, €)

Prijs per tablet (€)

PRIJS

All-in-one
F F UNA (Aldi)All in one vaatwastabletten
F
F

0,07 17,05 A A A A A B

A D

75

W5 (Lidl) Vaatwastabletten All in 1

0,06 16,84 A B

A D

74

18,14

B

B

KRUIDVAT All in 1 vaatwastabletten

0,07

BONI SELECTION (Colruyt) All in 1

0,14 36,35 A C

ETAMINE DU LYS (Sequoia) All-in-1 vaatwastablet

0,27
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DELHAIZE ECO Vaatwastabletten Alles in 1

0,13

33,61 A B

B

B

A A A B
C

B

A D

C

C
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DELHAIZE All in 1 Vaatwastabletten
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C

C

C
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FINISH Powerball - 0%

0,38 99,36 B
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C

C

C
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FINISH Powerball All in 1 Max

0,31
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CARREFOUR All in 1 Vaatwastabletten

0,09 24,19 A D

B

E

D

C

B

C
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Klassiek (prijs zonder glansspoelmiddel en zout)
F F ALBERT HEIJN AH Classic Vaatwastabletten

0,05 12,96 A C

B

D

B

A A C

65

MERKLOOS (INTERMARCHÉ, MATCH, CORA)
Vaatwastabletten classic

0,06 16,69 A B

D

D

C

A A C

61
60

ECOVER Classic Vaatwastabletten

0,24 62,06 A C

D

B

D

C

SONETT (BIOPLANET) Tabletten voor
de vaatwasmachine

A B

0,26 67,70 B

E

E

D

E

A A A

ETAMINE DU LYS (ORIGINO) Lave-vaisselle Menthe

0,21 55,64 C

E

E

E

E
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ONZE KEUZE
AFWASMIDDELEN

ALL-IN-ONE-TABLETTEN

74 GOEDE
KWALITEIT

67 GOEDE
KWALITEIT

75

74

€ 0.79

€ 0.69

€ 0,07/tablet

€ 0,06/tablet

ALBERT HEIJN Afwasmiddel
Original Ultra Onvettend
ONZE MENING Basic maar
doeltreffend afwasmiddel tegen
alle soorten vuil die we te lijf gingen.
Onklopbaar voor die prijs.
www.testaankoop.be

KRUIDVAT Ultra Concentrated Afwasmiddel
ONZE MENING Dit geconcentreerd vaatwasmiddel is zeer
doeltreffend en met een uitstekende prijs-kwaliteitverhouding.

UNA (ALDI) All in one Vaatwastabletten
ONZE MENING Efficiënt tegen alle
soorten vuil, maar de samenstelling
is voor verbetering vatbaar om de
milieu-impact te verminderen.

W5 (LIDL) All in 1 Vaatwastabletten
ONZE MENING Deze tabletten
kunnen de hardnekkigste vlekken
aan. Maar hun samenstelling is niet
erg milieuvriendelijk.
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VERTROUW NIET OP DE
M
Heel wat afwas- en vaatwasmiddelen pakken uit met
allerlei ecologische claims. Maar die zijn niet allemaal even
betrouwbaar. Wij hebben er enkele voor je ontmaskerd.
Carine Deschamps, Muriel Hertens en Tina N’goy

omenteel zijn er meer dan 200
milieukeurmerken in gebruik in
de EU en meer dan 450 wereldwijd. Sommige van die groene
labels zijn betrouwbaar (zoals het Europese
Ecolabel), maar andere niet, onder meer
doordat ze door de fabrikanten worden
toegekend en niet door een onafhanke-

Het product doet zich voor
als een groen product, maar
het gaat hier niet om een
milieukeurmerk. Bovendien
biedt de vermelding “fosfaatvrij” geen toegevoegde
waarde, aangezien fosfaten al
sinds januari 2017 verboden
zijn in vaatwasmiddelen. Alle
producten zijn dus fosfaatvrij
en die waarop het vermeld
staat, zijn niet groener dan
andere. Deze claim komt ook
voor op de verpakking van
twee andere producten die we
hebben getest (Delhaize all in 1
en Kruidvat all in 1).

A.I.S.E. is geen erg betrouwbaar logo, aangezien het
op vrijwillige basis wordt toegekend door detergentfabrikanten, die zich baseert op een handvest voor
goede milieupraktijken op het vlak van de productie.
De doelstellingen zijn echter zeer vaag en niet strikt
genoeg. Uit onze tests blijkt dat de samenstelling en
de verpakking van dit product beter kan. In feite is het
de groene versie van de klassieke Finish, die alleen
inspeelt op de doeltreffendheid. De fabrikant probeert
de milieubewuste en verantwoordelijke consument
dus voor zich te winnen met een product met ruimte
voor verbetering. Het A.I.S.E.-logo is ook terug te
vinden op enkele afwasmiddelen die we hebben
getest, zoals Albert Heijn Original Ultra Ontvettend
Afwasmiddel, Dreft Extra Hygiëne - Lime & Lemongrass en Dreft Original.
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VERPAKKING
lijke instantie worden gecontroleerd. Het
eenvoudigste zou volgens ons en andere
consumentenorganisaties zijn om alle
misleidende milieuclaims te verbieden en
strikte voorwaarden in te voeren om gemakkelijker de betrouwbare labels te kunnen
onderscheiden. Dat is natuurlijk een hele
opgave, omdat het zowel om de ingrediën-

ten kan gaan als om de verpakking, dierenwelzijn, bepaalde stoffen of aanbevelingen
voor milieuvriendelijke wasgewoonten in
een brede marketingcontext. Bovendien is
er soms sprake van “greenwashing”. Dit wil
zeggen dat de fabrikant gebruikmaakt van
valse groene claims om de consument te
misleiden. Wij geven enkele tips.

Deze Dreft pakt uit met een 100 % natuurlijk parfum en plantaardige oppervlakte-actieve stoffen, terwijl het product ook
allergene geurstoffen bevat, zoals citral en
limoneen (stoffen die giftig zijn voor in het
water levende organismen).

Sommige afwasmiddelen gebruiken de naam of afbeelding van
natuurlijke producten, zoals azijn
of citroen, om zich een ecologisch
imago aan te meten, terwijl het
volledig synthetische producten
zijn. Zo kan UNA met de afbeelding van een citroen de indruk
wekken dat het een natuurlijk
product is, terwijl het slecht
scoort qua milieu-impact.
www.testaankoop.be

Nochtans bevat dit product twee allergenen. Waarschijnlijk
zal de fabrikant daar tegen inbrengen dat de dermatologische
goedkeuring enkel betrekking heeft op bergamot en gember.
Maar dat maakt niet uit, want het is geen officiële en dus een
misleidende vermelding. De variant Dreft Extra Hygiëne - Lime
& Lemongrass bevat vreemd genoeg geen allergenen en
behaalt een betere milieuscore, terwijl daar geen milieu- of
gezondheidsclaims op staan.
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