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VERZORGEND
WASSEN
INFORMATIE VOOR PATIËNTEN

In deze brochure vindt u meer informatie over het
concept verzorgend wassen. Heeft u na het lezen
van deze folder nog vragen over deze wasmethode?
Stel die dan gerust aan de verpleegkundigen van de
afdeling.

WAT IS VERZORGEND WASSEN?
U wordt niet langer meer gewassen met water en
zeep maar met washandjes die in een huidvriendelijke,
licht geurende lotion zijn gedrenkt die zorgt voor
een optimale reiniging en verzorging van de huid.
De washandjes kunnen opgewarmd of gekoeld worden.
Naspoelen is niet nodig. Afdrogen ook niet, tenzij in de
huidplooien.

BIJ WIE WORDT HET VERZORGEND
WASSEN TOEGEPAST?
We passen het verzorgend wassen enkel toe bij
bedlegerige patiënten die nood hebben aan gedeeltelijke of volledige verzorging in bed. Voor patiënten
die zichzelf willen wassen aan de lavabo of onder de
douche verandert er niets.

De lotion in onze vochtige washandjes heeft een
neutrale zuurtegraad en is hypoallergeen. Daardoor
treden er minder allergische reacties op en blijft uw
huid gezond waardoor er minder voedende crèmes
gebruikt moeten worden.
Betere hygiëne
Meer hygiënisch dan wanneer gebruik gemaakt wordt
van water en zeep.
Het verzorgend wassen draagt bij tot de
infectiepreventie omdat voor elk lichaamsdeel
gebruik gemaakt wordt van een ander washandje en
zo kruisbesmettingen voorkomen worden.

WAT ZIJN DE VOORDELEN?
In een pakje zitten 5 washandjes, dit is voldoende voor
één volledige wasbeurt.

Minder kans op allergische reactie

Beter voor de huid
Het voordeel van onze verzorgende wasmethode is
dat we geen water en zeep gebruiken. Water en zeep
kunnen de huid uitdrogen en tot irritaties en
huidbeschadiging leiden.
Meer comfort
Fysiek minder belastend voor uzelf en de zorgverlener
omdat er minder til- en draaibewegingen nodig zijn tijdens de verzorging. U zal dus minder pijn en ongemak
ervaren.

