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Matrastesten
Misleiden
consuMent

In januari publiceerden Test-Aankoop en de Nederlandse Consumentenbond de 
resultaten van nieuwe matrastesten. Volgens Pascal Mannekens, ergonomisch 
adviseur en auteur van het boek ‘Rust voor je rug’, wordt de consument door deze 
resultaten misleid. “Er werden onvoldoende matrassen getest en de steekproef  is 
dus weinig relevant. Bovendien werden in de testen foute parameters gebruikt! ” 

Meubihome: Waar is het fout gelopen bij de testen van 
Test-Aankoop en de Consumentenbond?
Pascal Mannekens : ‘Test-Aankoop testte slechts 12 ma-
trassen van in totaal 6 bedrijven, wat een fractie is van 
het aanbod. De Nederlandse Consumentenbond testte 
weliswaar 33 matrassen, maar 7 ervan zijn geproduceerd 
door Ikea. ook hier is dus sprake van een scheefgetrok-
ken verhouding. Beide organisaties gebruikten foute 
parameters. Zo is lichaamsondersteuning een belang-
rijke parameter, maar nergens wordt er aangegeven op 
welk lichaamsprofiel zij zich hiervoor baseren. Mannen 
of vrouwen, mager of obees? Niet onbelangrijk, want 
bijvoorbeeld een matras die voldoende ondersteuning 
biedt aan een magere vrouw, biedt niet altijd voldoende 

ondersteuning aan een obese man. Bij de parameters 
vochtafvoer en isolatie wordt geen rekening gehouden 
met belangrijke variabelen als bedtextiel en -bodem. 
Bovendien heeft ook de hoeveelheid beweging (vaste 
versus onrustige slapers) een invloed op de warmte- en 
vochtregulatie. 

Mh: Zijn de aanbevelingen van beide organisaties dan 
onbetrouwbaar?
Mannekens : Test-Aankoop en de Consumentenbond 
bevelen niet alleen een beste koop aan op basis van ver-
keerde testresultaten, maar laten ook uitschijnen dat er 
een matras bestaat die voor elke consument geschikt is. 
Dat is een verkeerde veronderstelling! Een goede ma-

PAsCAl MANNEkENs vErsUs CoNsUMENTENorGANIsATIEs
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tras moet afgestemd zijn op de specifieke noden van het 
individu. Het is ontzettend jammer dat beide organisa-
ties hun lezers onvolledig en foutief informeren, zeker als 
we weten dat zo’n 8 op de 10 mensen vroeg of laat last 
krijgen van lage rugpijn en dat een goede nachtrust deze 
pijn grotendeels kan voorkomen.

Mh: Hoe selecteren de consumentenbonden de ma-
trassen die ze testen? 
Mannekens : Dat vraag ik me ook af. kopen beide con-
sumentenorganisaties matrassen in de winkels? Welke 
parameters hanteren ze bij de selectieprocedures? En 
zijn de geteste matrassen wel representatief voor het 
aanbod? Alvast niet. Bijvoorbeeld de matras ‘Marga’ 
van de Franse multinational Epeda is voorafgaand aan 
publicatie van de testresultaten door Test-Aaankoop 
nauwelijks aanwezig in het landschap van de ‘matrassen-
wereld’. volgens de productinformatie van de fabrikant 
is deze matras trouwens geen pocketverenmatras, maar 
een matras voorzien van een gepatenteerde binnencon-
structie ‘Multi-Actif ’. Dit is een soort verenconstructie 
op basis van één eindeloze metaaldraad. Heeft Test-
Aankoop dit niet ‘ontdekt’ bij het openmaken van de 
matras? 

Mannekens : Waarom werden er in België 4 matrassen 
getest van de Belgische multinational Recticel (Beka, Lite-
rie Bultex en 2 van Lattoflex), 3 van Ikea en 2 van Revor? 
In Nederland testte de Consumentenbond zelfs 7 ma-
trassen van Ikea op een totaal van 33 stuks.

Mannekens : Welke lichaamsparameters bepalen nu ei-
genlijk de hardheid? Diverse matrassen zijn trouwens 
verkrijgbaar in variabele hardheden. Neem nu bijvoor-
beeld nummer 6 uit de Nederlandse test: de ‘Norma 
Edition 7 Comfolastic Pocket’. Deze matras is verkrijg-
baar in drie variabele hardheden. Wat is de relevantie 
dan van een beoordeling ‘gemiddeld’?

Mh: Je hebt ook bedenkingen bij de resultaten omtrent 
lichaamsondersteuning ...
Mannekens : voor welk lichaamsprofiel is ‘goed’ aan-
gewezen? Blijkbaar bestaan er op basis van deze test 
nauwelijks matrassen die aanvaardbaar scoren op dit 
onderdeel. In de Nederlandse test maakt men het on-
derscheid tussen lichaamsondersteuning ‘rug’ versus 
‘zij’. Gezien 60 % van de mensen overwegend in zijlig 
slaapt, is dit alvast een opmerkelijk slecht resultaat. De 
matrassen die dan aanvaardbaar scoren m.b.t. deze test, 
ventileren dan weer niet. Niet kopen is dan mijn advies! 
Maakt Auping dan geen ‘best ventilerende matrassen’? 
Wat is de invloed van de bedbodem? Is er een probleem 
met de testgroep, de matrassen of de meetmethodiek? 

Mh: Vertellen de testen iets over vochttransport en 
isolatie?
Mannekens : “In Nederland wordt met geen woord ge-
rept over de gebruikte methodologie. of is deze ana-
loog aan de matrastesten van Test-Aankoop? Deze 
testen zijn trouwens niet relevant, want er liggen men-
sen op matrassen en geen meettoestellen. Er zijn niet 
alleen meerdere externe vocht- en warmtevariabelen 
(bedtextiel, bedbodem), ook ons lichaam ‘verliest’ een 
gedeelte warmte en vocht via de huid. En lichaams-
beweging tijdens de slaap heeft ook een invloed op 
warmte-en vochtregulatie. In België hebben we alvast 
een nieuwe soort warmte, namelijk ‘medium-warm’. Is 
dit dan in Nederland ‘neutraal’? Waarom scoort de ‘Ikea 
Hessing’ op vochttransport ‘goed’ in Nederland en ‘‘re-
delijk’ in België? verder is deze matras duurzamer en 
harder in België dan in Nederland! 

Mh: Je hebt ook heel wat bedenkingen bij de resultaten 
m.b.t. de ‘veerkracht’ …
Mannekens : Hier loopt het nu helemaal fout! We noe-
men dit de ‘vals positieve‘ resultaten. sinds wanneer 
meet men de ondersteuning van de onderrug a.d.h.v. 

Testresultaten Test-Aankoop
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twee meetstempels? Deze meting is slechts deels een 
indicator van conformiteit (lees lichaamsondersteuning). 
Mits een andere, performantere meting van lichaamson-
dersteuning is de uitvoering van deze test totaal irrele-
vant. Bovendien zou het resultaat ook anders zijn indien 
men de parameter ‘lichaamswarmte’ zou meenemen 
in de test. visco-elastische materialen – in de test van 
Test-Aankoop gebruikt in ‘Tempur original’ 15 en ‘Ikea 
Myrbacka’ – worden namelijk zachter onder invloed van 
druk én temperatuur. Hoe meer visco-elastisch materi-
aal men gebruikt in matrassen, hoe groter het risico op 
doorbuiging van de matras met een slechte ondersteu-
ning tot gevolg. 

Mh: Over de metingen in verband met ‘duurzaamheid’ 
ben je wat positiever?
Mannekens : Ja, maar ook hier enige voorzichtigheid. 
Hoe groot is het effectieve hoogteverlies bij de in Ne-

derland geteste matrassen ‘Norma jubilee 130’ en ‘Ikea 
Hessing’ na de duurzaamheidstest? Hoogkwalitatieve 
matrassen die voorzien zijn van dikke, vochtregulerende 
vulmaterialen in de hoezen zullen een veel groter hoog-
teverlies vertonen. Een hoogteverschil van 1 cm is geen 
probleem! Zijn ze daarom minder duurzaam?

Mh: Tenslotte is er nog een testresultaat m.b.t. de ‘han-
teerbaarheid’ van de matras. Wat denk je daar over?
Mannekens : ook hier komt de Consumentenbond 
mogelijks met een ‘vals positief ’ resultaat voor de ‘Ikea 
Malvik’ en ‘Ikea Morgedal’. Hoe gaat men hanteerbaar-
heid testen gezien er bepaalde matrassen niet kunnen 
gekeerd worden? Zijn de aanwezigheid van ingestikte 
handvaten een criterium en hebben de andere matras-
sen dan geen handvaten? •

Mannekens Pascal, auteur ‘Rust voor je rug’
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