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Ergernomie:

Ondersteunend Ongerief
Tekst en illustraties: B. Daams
Met dank aan C. Gerbracht, M. Weegels en zeven andere vriendinnen.
Komt er een man een lingeriewinkel binnen. Zegt’ie:

De kans dat de man een beha met de juiste maat
koopt, lijkt klein. Had hij daarentegen de alfanumerieke behamaat van zijn vrouw onthouden, dan
zou de slaagkans niet veel groter zijn. Slechte
maatvoering is één van de problemen bij gebruik
van het product ‘beha’. Dit is aangetoond met een
subjectief onderzoek door middel van bevooroordeelde vragen aan een niet-representatieve
steekproef: “Vind je ook niet dat ….?”
Beha’s zijn te onderscheiden in de volgende
soorten:
- dagelijkse beha’s;
- sport beha’s;
- uitgaansbeha’s;
- voedingsbeha’s;
- beha’s behorende tot de erotische lingerie.
De laatste twee vallen buiten het kader van dit
artikel.
De dagelijkse beha’s zijn bijna allemaal hetzelfde
(zie Figuur 1). Ze bestaan uit katoen, polyester,
polyamide, polyurethaan of elastomeer, maar
meestal uit een combinatie van deze materialen. De
band om de borstkas is elastisch; het elastische
gedeelte bevindt zich op de rug en aan de zijkant.
Ook de schouderbandjes zijn elastisch, en kunnen
versteld worden. Onder de borsten is de rand
verstevigd, en soms voorzien van beugels die
helpen bij onder-steuning van zware borsten.
Midden op de rug zit de sluiting, die uit één tot drie
haakjes bestaat. Deze kunnen in twee of drie
standen worden gesloten. De cups hebben soms
een structuur die kant imiteert. Dat nep-kant voelt

hard aan en kan een allergische reactie
veroorzaken. De kleur is wit of beige (‘huidskleur’),
soms zwart. Beige is het meest algemeen inzetbaar,
ook onopvallend onder een zomerse blouse. Een
kwestie van smaak, overigens. Doorkijk van een
hagelwitte of zwoele zwarte beha kan natuurlijk de
bedoeling zijn.
Sportbeha’s horen in tijden van activiteit en
beweeglijkheid zo min mogelijk ongemak te
veroorzaken. Alle kleine nadelen die een gewone
beha heeft, bijvoorbeeld afzakkende
schouderbanden, onverwacht opengaan en schuren
van haakjes over de rug, worden heel vervelend bij
intensief gebruik. Daartoe zijn er verschillende
oplossingen bedacht. De ene beha is geheel van
elastiek, zonder sluiting en zonder
verstelmogelijkheid. Dat zit lekker, maar hij moet wel
passen. De andere heeft een sluiting en
schouderband-verstelling van klitteband, waarvan de
klittende werking na verloop van tijd achteruit gaat.
De volgende heeft de sluiting aan de voorkant,
tussen de borsten. En zo zijn er misschien nog meer
oplossingen.
Uitgaansbeha’s hebben ook wel eens de sluiting van
voren, speciaal geschikt om te dragen met een
décolleté. Verder zijn ze er in een keur van vormen
en kleuren. Er zijn ook strapless beha’s, zonder
schouderbandes, om onder strapless jurken te
dragen. Dit soort beha’s kunnen tijdens een heerlijke
swingpartij gebruikers en omstanders vergasten op
onverwacht afzakken (zie de eerste de beste
videoclip: ‘Yes sir, I can boogie, but I need a certain
bra’.).

Figuur 1: Een gewone beha.

Het maatsysteem van beha’s is tweedimensionaal.
De grootte van de cup wordt aangegeven met een
letter, van A (klein) tot en met D (groot). Extremen
worden aangeduide met AA en DD. In zeer
gespecialiseerde lingeriezaken zijn ook de maten E
en F verkrijgbaar.
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De borstomvang wordt uitgedrukt in centimeters. In
het algemeen zijn beha’s verkrijgbaar van 65 tot 95
cm, in grootte verschillend met stappen van 5
centimeter. Het meest gangbaar zijn 75, 80 en 85
cm. Zo wordt de samengestelde beha-maat
bijvoorbeeld B75, A70 of C90. Zoals gewoonlijk
wordt de combinatie afgestemd op de gemiddelde
gebruiker, dus iemand die een A95 of een D65 zoekt
kan het wel schudden.
De borstomvang is redelijk eenduidig, de cupmaat in
het geheel niet. Het is moeilijk na te gaan of de
grootte van de cup bij verschillende soorten
consistent is, omdat de vorm al zo verschilt in hoek
(a) en in afronding (R) (zie Figuur 1). Bovendien
kunnen beha’s met dezelfde vorm in gebruik anders
vallen, als ze van verschillende materialen zijn
gemaakt. Kortom, geen twee soorten beha’s zijn
hetzelfde. Dit komt wèl geheel overeen met de
natuur; borsten zijn er immers ook in vele variaties.
Niet alleen verschillend van vorm en grootte, maar
ook van plaatsing: meer naar voren, of meer naar de
zijkant van de borstkas. Koop daarom nooit een
beha zonder te passen!
Een goede pasvorm is bij beha’s net zo belangrijk
als bij schoenen. Is de cup te klein, dan welven de
borsten er aan ale kanten omheen. Dat is geen
gezicht! Is de borstkasomvang te klein, dan wordt de
adem afgeklemd. Is één van beiden te groot, dan
wordt er niets ondersteund en vervult de beha zijn
functie niet. In al deze gevallen zit de beha niet
lekker.

Figuur 2: Beha kruipt van achteren omhoog: weg
ondersteuning!

drager, òf een helpende derde hand. Velen doen
hun beha met sluiting aan de achterkant éérst van
voren dicht, daarna draaien zijn hem naar achteren
en doen de bandjes over de schouders (zie Figuur
3). Dit is echter fout! Hierdoor wordt het elastische
gedeelte verschoven en gemangeld, waardoor de
rek er sneller uit gaat. Doe het op de juiste manier,
zoals in Figuur 4 te zien is. Er moet toch een
elegantere oplossing te verzinnen zijn, die
makkelijker te bedienen is.

Een deskundige vertelde dat de kwaliteit van een
beha voornamelijk afhangt van het elastische
gedeelte. Hoe beter de kwaliteit is, des te beter geeft
de beha steun en des te langer gaat hij mee. En
altijd op de hand wassen, hè! Maar ook bij goed
behandelde kwaliteitsbeha’s zullen de elastische
eigenschappen na enige tijd minder worden. De
schouderverstelling zakt af, en de band om de
borstkas kruipt aan de achterkant omhoog (zie
Figuur 2). Weg ondersteuning.
Het is het beste om vóór die tijd in te grijpen, en een
beha niet langer dan een half jaar te dragen. Een
dure hobby, aangezien de prijs evenredig is met de
kwaliteit. Een goed merk kost al gauw een paar
tientjes. Dat hebben de meeste mensen er niet voor
over: het best verkocht zijn de goedkoopste
dagelijkse beha’s (hoe Nederlands!). En hewel er
duidelijk verschillende soorten zijn voor
verschillende gelegenheden, koopt men het liefst
één beha waar alles mee gedaan wordt: sporten,
uitgaan èn huis-, tuin- en keukengebruik. Bovendien
wordt die ene beha ook nog veel te lang gedragen.
Geen wonder dat de gemiddelde beha niet goed zit.
Het aan- en uitdoen van een beha met sluiting van
achteren vereist lenigeid en behendigheid van de

Figuur 3: Van voren vastmaken, ronddraaien zodat de
sluiting op de rugkomt, en schouderbandjes omdoen.
NIET ZO!
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Afknippen maakt het alleen maar erger. Als de
sluiting niet wordt afgeschermd, schuren de
haakjes over de rug. Afschuwelijk! Een jeukende
plek is het minste wat je er aan over houdt (“oooh,
krab daar eens … oooh, jaaaa, lekker”). Maar uitslag
en erger is mogelijk. Er zijn mensen die tegen het
schuren hun beha binnenstebuiten dragen.

Figuur 4: MAAR ZO! Van achteren vastmaken.

Een van de meest onaangename dingen die de
beha-drager kunnen overkomen, is het onverwacht
openspringen van de sluiting. Eén verkeerde
beweging, en pats! Het omdoen van een rugzakje is
een beruchte oorzaak. Als dit in gezelschap gebeurt,
kan men aardig in verlegenheid komen. Volgens de
etiquette wordt men immers niet geacht aan beha of
borsten te frutselen, en in sommige omstandigheden
kan men zich niet verwijderen om dit te doen. Ter
preventie kunnen de haakjes iets worden
toegeknepen, al bemoeilijkt dit weer vast- en
losmaken. Tja, je kunt niet alles hebben.

Hoe zwaarder de borsten, des te groter het
ongenoegen: ten eerste zijn grote maten beha’s
moeilijker te krijgen en veel duurder dan de meer
gangbare versies. Grote sportbeha’s zijn helemaal
niet te koop. Daarnaast is het lastig om zware
borsten goed te ondersteunen: knellende bandjes en
pijn in de nek kunnen het gevolg zijn van een goed
zittende beha, en een slechte beha is soms nog
vervelender dan geen. Ter illustratie een citaat.
“En als m’n beha niet stevig genoeg was moest ik na
elke goeie sprong met gestrekte armen, bij
balsporten, - m’n beha ‘ongezien’ weer een eind
naar beneden sjorren, daar de helft van mijn borsten
er ònder hing” (uit: ‘Zware borsten, een zware last’,
uitgegeven door het Vrouwengezondheidscentrum
Utrecht, 1986).
De beha is een product dat de gebruiker in een
moeilijke positie kan brengen. Het aandoen is te
omslachtig, voor een product dat zo vaak door
zoveel mensen wordt gebruikt. Het spontaan
openspringen van de sluiting is ontoelaatbaar. En
dan dat kriebelen! Die ondersteunende functie moet
toch beter te vervullen zijn. Wie heeft er een idee?

De meeste klachten betreffen kriebelen en schuren.
Het wasvoorschrift zit aan de binnenkant, van
achteren of opzij, en kan vreselijk kriebelen.
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