De expert in Zorg
Verzorgend Wassen
Het concept verzorgend wassen is enige jaren geleden geïntroduceerd in Nederland vanuit de
Verenigde Staten, waar deze methode volledig is ingeburgerd.
Het concept bestaat uit disposable washandjes of doekjes van een sterke geweven structuur.
De washandjes of doekjes zijn geïmpregneerd met een reinigende, huidverzorgende en
sneldrogende vloeistof.
Door het gebruik van één volledig pakketje (1 doekje per ledemaat) wordt de huid van de
patiënt gereinigd en verzorgd waardoor het gebruik van water, zeep, washandjes en
handdoeken overbodig wordt.
HoZo “vochtige washandjes“ zijn zachte van een piramide structuur voorziene non-woven
washandjes geïmpregneerd met een speciale vloeistof die in een pakje van 8 stuks geleverd
wordt. Daarmee wordt een wasbeurt gegeven, volgens de 8 stap wastheorie, zonder dat daar
een waskom, water of handdoeken bij nodig zijn.
Gebruiksaanwijzing:
• Gebruik één washandje per lichaamsdeel (zie wasconcept)
• Verwarm in de magnetron 40 sec. – 700 watt. (indien gewenst)
• Controleer de temperatuur voor gebruik.
• Afdrogen overbodig; na 30 seconden spontaan droog en verdwijnt licht kleverig
gevoel.
Waarom washandjes i.p.v. doekjes:
• door de kracht die nodig is om het doekje vast te houden geeft dit een versterking van
de statische belasting van de schouder / arm, nek / hoofd regio. Een washandje hoeft
niet vastgehouden te worden, werkt ontspannend !
• Door het vasthouden van het doekje is het noodzakelijk de hand te krommen
waardoor het contact met de te reinigen huid verminderd. Met een washandje is het
contact oppervlak groter met als gevolg een optimale reiniging
Wasconcept HoZo Verzorgend Wassen:
1
Hoofd – Hals - Borst
2–3
Armen – Oksels
4
Onderlichaam
5–6
Benen
7
Rug
8
Achterwerk
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Voordelen van Verzorgend Wassen t.a.v. het klassiek wassen met water en zeep:
• Tijdreductie van 38% - 44% t.o.v. de directe traditionele wastijd.
• Tijdreductie van 40% t.o.v. de indirecte traditionele wastijd (opruimen /
schoonmaken).
• 25% reductie fysieke belasting (belasting door belastende werkhoudingen).
• Gunstige invloed op de huidconditie, verzorgend
• Geen achterblijvende zeepresten die als voedingsbodem fungeren voor microorganismen
• Minder weerstand en spanning bij cliënten tijdens de wasbeurt
• Daling van de kans op kruisbesmetting.
• Eliminatie van de waskom als transmissieroute van micro-organismen
• Afname “watergerelateerde” veroorzaker van nosocomiale infecties.
• Huidsparend, ontvet niet en respecteert de zuurgraad
• Hypoallergeen
• Minder vuile was (handdoeken en washandjes)
• Individuele verpakking per patiënt
HoZo Verzorgend Wassen kan overal worden ingezet, maar toch enkele interessante
voorbeelden:
•
•
•
•
•
•
•

Ziekenhuizen (vervanging traditionele was methode)
Intensive Care afdelingen
Spoedeisende hulp
Palliatieve patiënten
Bedlegerige / ADL afhankelijke patiënten in de zorgcentra
De thuiszorg
Tijdens de weekenddiensten
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Samenstelling van HoZo Verzorgend Wassen:
• Aqua Glycerin;
• Cocamidopropyl Betaine;
• Chamomilla Recutita;
• Butylene Glycol;
• Pentylene Glycol;
• Bisabolol;
• Polyaminopropyl Biguanide;
• Parfum;
• Citric Acid.
Financiële voordelen Verzorgend Wassen :
Tijdsreductie van 33% - 44% op de directe traditionele wastijd
Gemiddeld verpleegkundig salaris € 2062,-- p/mnd = € 12,27 p/u
Een traditionele wasbeurt vergt een half uur werk per patiënt :
Kosten besparing 38,5% x (€ 12,27 : 2) =

€ 2,36

Tijdsreductie van 40% op de indirecte traditionele wastijd (opruimen/schoonmaken)
Gemiddelde tijd nodig voor opruimen /schoonmaken bedraagt ½ uur
Kosten besparing 40% x (€ 12,27 : 2 ) =
€ 2,46 +
---------------------------------------------Totale besparing bij VW per patiënt

€ 4,82

Uit praktijk ervaring blijkt dat er een reductie plaatsvindt van de was namelijk
minder washandjes / handdoeken en beddengoed en een reductie van het watergebruik.
Prijs per wasbeurt met Verzorgend Wassen (8 washandjes)
(prijs per set van 8 stuks, exclusief BTW en verzendkosten)
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€ 1,35

