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Verzorgend wassen:
een nieuwe manier van wassen

Binnen onze huizen kiezen we om het wassen van bewoners 
met water en zeep te vervangen door speciale washandjes 
met een huidvriendelijke lotion.

Door gebruik te maken van verzorgend wassen willen we 
inzetten op het verbeteren van de kwaliteit van zorg en het 
verlenen van warme zorg.

HOE WERKT HET ?

De met lotion bevochtigde washandjes worden opgewarmd, 
zodat ze aangenaam warm aanvoelen. Daarna wordt u 
gewassen op een ontspannende manier. Naspoelen is niet 
nodig. Afdrogen ook niet, tenzij in de huidplooien.

In één pakje zitten 5 washandjes, normaalgezien genoeg voor 1 
volledige wasbeurt. Bovendien kunnen we elk washandje langs 
beide kanten gebruiken. Na het wassen mogen de washandjes 
in de vuilnisbak en de plastiek verpakking gaat bij het PMD.

WAT ZIJN DE VOORDELEN VOOR U ?

Verzorgend wassen zorgt voor een betere huidconditie. 

De washandjes hebben een huidvriendelijke lotion dat de huid 
reinigt en voedt. Terwijl het gebruik van water en zeep de huid 
kan uitdrogen en aanleiding kan geven tot jeuk, schilferige huid, 
wondjes in de huidplooien,… . 

Verzorgend wassen zorgt voor meer comfort en minder inspanning
omdat het niet meer nodig is om de huid af te spoelen en af te 
drogen. Bijgevolg kan u ook uzelf langer verzorgen.

MOET U VERANDEREN NAAR DE NIEUWE WASMETHODE ?
    

Helemaal niet. Echter vragen we om het even te proberen en 
de voordelen ervan te ervaren. In de praktijk blijkt dat als men 
het een tijdje heeft uitgeprobeerd, men niet meer terug wil naar 
het traditionele wassen. 

Wilt u toch op de traditionele manier gewassen worden, dan 
kan dat uiteraard altijd. 

HEEFT U NOG VRAGEN OVER ONZE WASMETHODE ?

Stel ze gerust aan de teamleden van het gastverblijf waar u 
woont.

Verantwoordelijke project
verzorgend wassen:
Leentje Schepens
Clusterverantw.oordelijke Zorg
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