
 

Vaatwasser 

Weetjes: 
De vaatwasser verwerkt dagelijks een hele berg met vuile vaat.  
Het is daarom ook logisch dat de vaatwasser soms gereinigd moet worden. Want niet 
alles gaat via de afvoer naar buiten. En u wilt natuurlijk wel dat de vuile vaat er 
schoon en hygiënisch uit blijft komen toch? Daarom hier een aantal tips om de 
vaatwasser te reinigen. 
 
Vaatwasser stinkt 
Een veelgehoorde klacht is dat de vaatwasser stinkt. De beste omschrijvingen zijn 
naar “rotte vis” of “rotte eieren”. Meestal is het de vaatwasser die stinkt maar soms 
ook zelfs de vaat die uit de vaatwasser komt. Meestal wordt het stinken van de 
vaatwasser veroorzaakt door een verstopt filter/putje. Of doordat hier zaken in liggen 
te rotten.  
Ook komt de lucht vaak van de rubbers in de Vaatwasser. Vooral achter de rubbers 
hoopt het vuil zich op. Het op de juiste manier reinigen van de Vaatwasser helpt 
enorm in de schoonheid van de vaat en de stank uit de vaatwasser. Lees daarom 
hieronder de juiste schoonmaaktips! 
 
Wanneer reinigen 
U kunt natuurlijk actie ondernemen wanneer de vaat niet volledig schoon meer uit de 
machine komt of wanneer de vaatwasser begint te ruiken. Maar eigenlijk bent u dan 
al een beetje te laat.  
 
De vuistregel voor het reinigen van de vaatwasser is als volgt: 

• Indien u de vaatwasser dagelijks gebruikt met vuile vaat dan schoonmaken 
om de 8 tot 10 weken. 

Mocht u nu de vaatwasser om de dag gebruiken met vuile vaat dan kunt u natuurlijk 
reinigen om de 16 tot 20 weken.  
 
Hoe vaatwasser reinigen 
Om de vaatwasser goed te reinigen is het goed om een paar stappen te doorlopen: 

• Haal al het vuil uit de filters. Het filter bevindt zich vaak onderin de machine. 
Hier stapelen grove vuilresten zich op. Deze restanten zijn een goede 
ophopingsplek voor kalk en vet. 

• Doe een flinke scheut (kopje) azijn in de machine en snij een citroen in 4 delen 
en plaatst deze ook in de machine. Geen vuile vaat in de machine plaatsen en 
een keer de machine op het hoogste programma laten draaien met de citroen 
en de azijn. Deze combinatie verwijderd de vetten en kalkaanslag. 

• Reinig de rubbers (en vooral de achterkanten) van de vaatwassersdeur met 
allesreiniger en wrijf ze daarna in met talkpoeder. 

• Mocht bovenstaande methode geen effect hebben dan kun je in de 
supermarkt speciale vaatwasser reiniger halen. Deze ontkalkt en ontvet nog 
beter en grondiger. 

 



Laat ook een paar keer per week de deur een nachtje open staan zodat er voldoende 
frisse lucht in de vaatwasser komt. 
 
Hoe vooral niet te reinigen 
Ondanks de vele trucks die online te vinden zijn is het verstandig onderstaande tips 
vooral niet te gebruiken voor het reinigen van uw vaatwasser. 

• Gebruik GEEN soda in de machine want deze tast het RVS en de elementen 
aan. 

• Gebruik geen losse Dreft of Calgonit van de wasmachine. Uiteraard kan de 
speciale vaatwasser (machinereiniger) wel gebruikt worden.  


