
“ Hoe kan ik mijn 
donzen kussen 
het beste 
onderhouden?”



“ Hoe ga ik om 
met het dagelijks 
onderhoud van 
mijn kussen?”

Eén van de belangrijkste voordelen van een natuurlijke 
donzen vulling is de lange levensduur die je kussen kan 
behalen.

Door er goed mee om te gaan en een wasbeurt op zijn tijd 
gaat een donzen kussen probleemloos een lange tijd mee.

Zorg voor routine

Dagelijks - schud je kussen op
 -  gebruik een extra molton sloop 

ter bescherming
Regelmatig - lucht je kussen
Wekelijks - was je kussensloop en molton
Elke 2-3 jaar - geef je kussen een wasbeurt

Dons heeft de eigenschap dat het zacht is waardoor een 
donzen kussen na verloop van tijd dun kan worden. 
 
Ook vocht kan ervoor zorgen dat een donzen kussen minder 
volumineus wordt. Dagelijks opschudden en regelmatig 
luchten is dan ook belangrijk.

Je kunt jouw kussen 
een opknapbeurt geven 
door het kussen in de 
droger te doen. 
Hierdoor verdwijnt al 
het vocht, wordt het 
kussen opgeklopt en 
het dons krijgt zijn  
volume weer terug. 
 
 •  Lage droogstand 
 •   eventueel 

2-3 tennisballen
•  15-20 minuten

TIP Voeg twee of drie 
tennisballen toe om de 
droogtijd te versnellen. 
De ballen maken lawaai, 
maar het kan voor de 
machine geen kwaad. 

Fris je kussen
op in de droger



“ Kan mijn 
donzen kussen 
gewoon in de 
wasmachine?”

 

In tegenstelling tot een donzen dekbed past een donzen 
kussen in vrijwel elke huishoudwasmachine.

Thuis wassen is dan ook prima mogelijk, mits de juiste 
adviezen opgevolgd worden.
Voor de stabiliteit van de wasmachine is het aan te raden 
om twee hoofdkussens tegelijk te wassen.

Een donzen of veren 
hoofdkussen wassen

 Watertemperatuur 
  Was op minimaal 30°C en maximaal 60°C. 

Let goed op het waslabel.

  Centrifugeersnelheid
  Gebruik de hoogste snelheid om zoveel 

mogelijk vocht te verwijderen.

 Spoelen
  Voeg een extra spoelcyclus toe om ervoor 

te zorgen dat alle zeep is verdwenen.
 
 Zeep
  Zachte zeep zonder toevoegingen. Bij 

voorkeur speciaal donswasmiddel, online 
verkrijgbaar of bij de slaapspeciaalzaak.

 Niet bleken 
  
 Wasverzachter
   Gebruik geen wasverzachter omdat dit 

het dons en de veren zachter maakt en 
de veerkracht kan verminderen.



“ Hoe vaak 
moet je 
je kussen 
wassen?”

In een kussen hopen zich vuil, huidschilfers en vocht op. 
Een kussensloop en molton beschermen het kussen al 
grotendeels. Echter, na verloop van tijd kan een een wasbeurt 
zeker gewenst zijn.

Als je onder je kussensloop een passende molton gebruikt en 
beide wekelijks wast, is het wassen van een donzen kussen 
niet vaak nodig. Elke 2 tot 3 jaar is in dat geval voldoende.

Doe de test!

Schud het kussen tussendoor steeds op. 
Het kussen kan van binnen nog steeds vochtig zijn, 
ook al voelt hij droog aan. Bij twijfel: het is beter om 
te lang te drogen, dan te kort.

Een donzen of veren 
hoofdkussen drogen

 Temperatuur 
 Bij voorkeur drogen op lage temperatuur.

  Droogtijd
  Wees geduldig, droog het kussen indien 

nodig meerdere keren, afhankelijk van 
het droogprogramma van je machine.

 Bedompte lucht
  Dit is een teken dat je kussen nog niet 

droog is. Zorg dat het kussen volledig 
droog is om schimmel te voorkomen.




