Dank u wel voor de aankoop van
TENA Wet Wash Glove
Verzorgend Wassen

Vul in &
ontvang een
gratis verpakk
ing
Wet Wash Glo
ve
Washanden

Wij zijn heel benieuwd naar uw ervaringen met Verzorgend Wassen.
Laat u het ons weten? Beantwoord onderstaande vragen.
Uw informatie wordt vanzelfsprekend strikt vertrouwelijk behandeld!

1. Gebruikt u de washanden zelf of verzorgt u iemand met de washanden?
O Ik gebruik de washanden voor mijzelf
O Ik was iemand anders met de washanden
O Anders:

2. Indien u iemand met de washanden wast, wat is uw rol?
O Ik ben een wijkverpleegkundige
O Ik ben een thuiszorger
O Ik ben een mantelzorger
O Ik ben geen van bovenstaande, ik ben:

3. Hoe vaak en op welk moment gebruikt u de washanden?
O (Bijna) elke dag voor een volledige lichaamswas
O (Bijna) elke dag voor een opfrissing tussendoor
O Ik gebruik de washanden alleen zo af en toe
O Anders, ik gebruik de washanden:

4. Gebruikt u de Verzorgend Wassen Shampoo Cap?
O Ik gebruik de Shampoo Cap voor mijzelf
O Ik verzorg iemand met de Shampoo Cap
O Anders:

5. Blijft u TENA Wet Wash Glove in de toekomst gebruiken?
O Ja, omdat:
O Weet nog niet, omdat:
O Nee, omdat:
Z.O.Z.

6. Wat zijn uw ervaringen met Verzorgend Wassen in vergelijking met wassen met water en zeep?
Verzorgend Wassen met TENA Wet Wash Glove:

Mee eens

Neutraal

Mee oneens

O
Voelt net zo schoon en fris 							

O

O

O
Voelt zachter voor de huid							

O

O

O
Is minder vermoeiend voor de gebruiker 					

O

O

O
Is minder vermoeiend voor de (mantel)zorger					

O

O

O
Bespaart tijd									

O

O

O
Voelt aangenaam en prettig							

O

O

O

O

O

Verbetert de huidconditie

7. Zou u Verzorgend Wassen ook aan anderen aanbevelen?
O Ja, omdat:
O Nee, omdat:
8. Heeft u nog een vraag of een opmerking? Laat het ons weten:

Indien u de gratis verpakking TENA Wet Wash Glove wenst te ontvangen, vul dan onderstaande gegevens in.
U bent hiertoe uiteraard niet verplicht.
Naam: 				
Geboortedatum (dd-mm-jjjj):

		
-

					

M/V

-

Straat: 											

Huisnummer:

Postcode: 								
Plaats:
E-mail:
De resultaten van deze enquête worden op anonieme basis verwerkt om onze dienstverlening aan u te optimaliseren.
De door u via dit formulier verstrekte persoonsgegevens zullen alleen worden verwerkt om u de verpakking TENA Wet Wash Glove te doen toekomen.

Dank u wel voor het invullen van deze vragenlijst! Stuur dit formulier in een gesloten envelop naar:
TENA Wet Wash Glove Verzorgend Wassen
Antwoordnummer 6009
3700 VB Zeist

Juni 2015, 020103

Een postzegel plakken is niet nodig.

SCA HYGIENE PRODUCTS NEDERLAND B.V.
Arnhemse Bovenweg 120, 3708 AH ZEIST, Nederland
T +31 (0)30 69 84 700 W www.TENA.nl
E tena.customerservice.nl@sca.com

