
Beddengoed wassen en drogen doe je zo 

 
Gemiddeld brengen we zo’n acht uur per nacht door in bed. In deze tijd belanden er huidschilfers 
en lichaamsvocht van ons in het beddengoed waardoor het beddengoed vies wordt. Ondanks dit 
blijkt dat 17% van de mensen hun beddengoed slechts één keer per maand wast en dat 6% juist 
twee keer per week hun beddengoed verschoont. Er heerst dus onduidelijkheid over wat nu dé 
manier is om beddengoed schoon te houden. Deze week leggen we uit hoe je het langst kunt 
genieten van mooi en schoon beddengoed. Het wordt aangeraden beddengoed eens in de twee 
weken te wassen. 

Wanneer beddengoed minder wordt gewassen wordt de kans op allergieën, astma en eczeem 
vergoot doordat vuil beddengoed huisstofmijt aantrekt. Het is van belang dat het beddengoed de 
ruimte heeft om schoon te kunnen worden in de machine, probeer de wasmachine dus niet te vol 
te stoppen. Een complete beddengoed set (tweepersoons dekbedovertrek inclusief bijbehorende 
kussenslopen en hoeslaken) is het maximale wat een wasmachine goed schoon kan maken. 

Voor het wassen 

Voordat je het beddengoed in de machine stopt is het verstandig om het beddengoed te 
controleren op vlekken. Mochten er vlekken in het beddengoed zitten dan kun je deze het beste 
voorbehandelen met een vlekverwijderaar waardoor je beddengoed helemaal goed schoon uit de 
wasmachine komt. 

Tijdens het wassen 

Een nieuwe beddengoed set kun je bij de eerste wasbeurt het best op een lage temperatuur 
(maximaal 30 graden) wassen met slechts een klein beetje wasmiddel. Door op een lage 
temperatuur te wassen zal het dekbedovertrek bij latere wasbeurten minder snel krimpen bij een 
hogere temperatuur. Daarnaast kan het beddengoed op deze manier beter vocht opnemen. Door 
slechts een klein beetje wasmiddel te gebruiken zullen kleuren minder snel uitlopen. 

Nadat de beddengoed set voor de eerste keer gewassen is kan voortaan het waslabel 
geraadpleegd worden. Op de waslabel staat aangegeven welk wasprogramma het beste gebruikt 
kan worden, dit verschilt per merk en materiaal. De aangeraden hoeveelheid wasmiddel staat 
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aangegeven op het wasmiddel. Wij raden aan om speciaal wasmiddel en wasverzachter aan te 
schaffen dat geschikt is voor beddengoed. Vaak is dit vloeibaar wasmiddel zonder bleek 
waardoor er geen witte vlekken in het beddengoed zullen ontstaan. Beddengoed kun je het beste 
altijd binnenste buiten wassen zodat de kleuren mooi blijven en niet vaal worden. 

Na het wassen 

Het beddengoed dient direct uit de wasmachine gehaald te worden na afloop van het 
wasprogramma. Hiermee wordt voorkomen dat kleuren gaan doorlopen. Je kunt het beddengoed 
nu in de droger stoppen of aan de buitenlucht laten drogen beide manieren hebben zo zijn voor- 
en nadelen. Wanneer je beddengoed aan de buitenlucht laat drogen voorkom je dat het 
beddengoed kan gaan krimpen wat in de droger wel het geval is. Het nadeel is dat het 
beddengoed kan verkleuren door het licht echter kun je dit gemakkelijk voorkomen door het 
beddengoed binnenste buiten te laten drogen. Als je het beddengoed liever in de droger laat 
drogen doe dit dan op een kort programma met een lage temperatuur zodat het beddengoed niet 
zal gaan krimpen. Een voordeel van het drogen in de droogtrommel is dat het beddengoed 
minder snel zal gaan verkleuren. 
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