
Verzorgend Wassen:
informatie voor cliënten en familie



Wat is Verzorgend Wassen?
Waar voorheen iemand gewassen werd
met water, zeep, washandjes en even-
tueel crème, wordt dit bij Verzorgend 
Wassen allemaal vervangen door 
een set kant-en-klare washandjes 
die met een speciale reinigende en 
verzorgende lotion zijn geïmpregneerd. 

Wat zit er precies in de 
Verzorgend Wassen-producten?
De washandjes voelen aan als 
zacht katoen en zijn met een lotion 
geïmpregneerd. De lotion is zeer 
mild, bevat geen zeep of alcohol, is 
dermatologisch getest en heeft twee 
belangrijke functies: het reinigen èn 
verzorgen van de huid.

Zijn de effecten van Verzorgend 
Wassen goed onderzocht?
Er is veel onderzoek gedaan in 
instellingen en thuiszorg in de 

Verzorgend Wassen is een nieuwe manier van wassen

De producten die hiervoor gebruikt worden, bieden u en de zorgverlener 
belangrijke voordelen. Verzorgend Wassen-producten worden al geruime 
tijd, met succes, binnen de zorg gebruikt.

Benelux door onafhankelijke 
onderzoeksbureaus. De onderzoekers 
waren zeer duidelijk over de positieve 
effecten van Verzorgend Wassen voor 
zowel cliënten als zorgverleners.

“Ik heb mijn hele leven lang met 
water gewassen, waarom moet ik 
dan nu Verzorgend Wassen?”
Een nieuwe, voor u nog onbekende, 
manier van wassen kan even wennen 
zijn. Het is belangrijk om de tijd te 
nemen om de voordelen te ervaren. 
In de praktijk blijkt dat als men enkele 
weken Verzorgend Wassen heeft
ervaren, men niet meer terug wil naar 
traditioneel wassen. Wilt u toch op de 
traditionele manier gewassen worden, 
dan kan dat altijd.

“Verzorgend Wassen voelt plezieriger, 
geeft minder stress en is minder 

belastend voor zowel de cliënt als 
de verzorgende. In het algemeen 

verbetert de conditie van de huid.”

– Hanneke J.J. Knibbe, MSc, RPT, Research 
Associate, Locomotion Research, Nederland

Wat zijn de 
voordelen voor u?

1.  Meer comfort
Het aantal handelingen en 
verplaatsingen is veel minder dan 
bij traditioneel wassen. Bovendien 
is nadrogen niet meer nodig. 
Mensen met pijnklachten, COPD, 
contracturen of weerstands-
spanningen ervaren Verzorgend 
Wassen in het bijzonder als zeer 
comfortabel. De zachte, licht 
masserende bewegingen worden 
als prettig ervaren. 

2.  Minder vermoeiend
Door het verminderde aantal 
washandelingen, draaiingen 
en verplaatsingen wordt de 
fysieke belasting voor u (en de 
verzorgende) sterk verminderd.

3.  Verbetering huidconditie
De beproefde lotion is parabenen 
vrij en dermatologisch getest. 
De huidverzorgende ingrediënten 
hebben een positief effect op de 
kwetsbare huid. Vaak treedt er een 
verbetering van de huidconditie op.

4.  Meer tijd voor andere zorg
Verzorgend Wassen kost minder 
tijd dan traditioneel wassen. 
Het gaat sneller en er is minder 
tijd nodig voor het klaarzetten, 
opruimen en het reinigen van de 
materialen. Deze bespaarde tijd 
wordt voor andere directe zorg 
aan de cliënt besteed. 
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Verzorgend Wassen met TENA Wet Wash Glove: 
verzorgende, comfortabele & complete lichaamsreiniging 

Washandje

Aan beide zijden zacht materiaal, 
aangenaam voor de kwetsbare huid

Met lotion 

Milde formule met reinigende en 
verzorgende ingrediënten, pH-neutraal

Vochtig 

Direct te gebruiken (geen 
water nodig), schoon en fris

Met TENA Wet Wash Glove wordt het hele lichaam gewassen met één pakje 
kant-en-klare wegwerpwashandjes. De reinigende ingrediënten zijn pH-neutraal, vrij 
van parabenen en verzorgen de huid waardoor de kans op huidirritatie sterk afneemt. 
Afspoelen en afdrogen is niet meer nodig. 

Verzorgend Wassen met TENA Wet Wash Glove is veel 
minder vermoeiend, hygiënischer en comfortabeler. 


