Verzorgend Wassen:
aantoonbare verbetering
van de kwaliteit van zorg & arbeid

25%
minder fysieke
belasting*

Het traditionele wasproces is de oudste en meest voorkomende basiszorghandeling.
Bij Verzorgend Wassen wordt deze handeling volledig herzien. Water en zeep worden
vervangen door kant-en-klare met verzorgende lotion geïmpregneerde washandjes.

* Bron: Onderzoek in opdracht van
Ministerie SZW 2005

Voordelen voor alle
belanghebbenden
Meer comfort en verbetering
van de huidconditie van cliënten
Minder fysieke belasting voor de zorgverleners
Meer tijd voor het verlenen van andere zorg

Al meer dan 10 jaar onderzoek
bij meer dan 8.000 cliënten
in ruim 70 instellingen
en bij thuiszorg*

Eenmaal gewend aan
de nieuwe manier van wassen,
wil men niet anders meer

Voorlichting, instructie &
begeleiding zijn essentieel bij
het implementeren van
het Verzorgend Wassen-concept

Zienderogen verbetert
de huidconditie, dat is ook
objectief gemeten

* Bron: LOCOmotion, research in healthcare, januari 2013

TENA Wet Wash Glove
Innovatief zorgconcept dat zich in de praktijk heeft bewezen
Wassen met water en zeep wordt vervangen door geïmpregneerde washandjes
Er zijn minder voorbereidingen handelingen nodig dan bij wassen met water en zeep
En afdrogen met een handdoek is ook niet meer nodig
Per wasbeurt zijn van
tot teen gemiddeld 4 washandjes nodig
Tijdbesparing
pertopcliënt**
De washandjes kunnen opgewarmd worden
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Succesfactor:
goede begeleiding
bij invoering
in de organisatie
Implementatie volgens beproefd stappenplan
Ik was vooraf best terughoudend,
Met goede voorlichting aan cliënten, familie
ben nu helemaal om, want ik zie
én verzorgenden
dagelijks de positieve eﬀecten
Begeleiding
verzorgenden
voor onze
cliënten bij implementatie
Verzorgende
Eﬀectmeting
door onafhankelijk onderzoeksbureau
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Uitrol, borging en continue monitoring
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Rapportage en eindevaluatie
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TENA Wet Wash Glove in uw instelling testen?
Maak vrijblijvend een afspraak via 030 - 698 47 00
of tena.customerservice.nl@sca.com

