
HUID- EN PERSOONLIJKE VERZORGING

Voor meer hygiëne, 
verzorging en comfort



De huid beslaat 1/6 van ons lichaamsgewicht en is daarmee het grootste orgaan 
van de mens. Het is een essentiële schakel in warmteregeling en vochtregulatie, 
beschermt ons tegen schadelijke invloeden van buitenaf en vormt tegelijkertijd  
ons contactoppervlak met de wereld om ons heen. 

Het belang van de huid wordt erkend door Mediq. Daarom biedt Mediq een 
uitgebreid assortiment aan huid- en persoonlijke verzorgingsmiddelen.

Houd de huid in 
optimale conditie

Verzorgend wassen
Verruil water, zeep en de waskom voor een moderne, hygiënische 
wasoplossing: verzorgend wassen. Met verzorgend wassen werkt u 
altijd met een hygiënisch washandje of wasdoekje met de juiste 
hoeveelheid waslotion. Zo krijgt zelfs de meest kwetsbare huid de 
verzorging die het verdient. Verzorgend wassen vraagt minder 
voorbereiding dan traditioneel wassen, is minder intensief en 
voorkomt kruisbesmetting via de waskom. 

WASLOTION 
Reinigend en verzorgend  

voor huid en handen

BODYLOTION
Hydraterend en maakt 

de huid zacht en soepel

(HAND)CRÈME 
Vochtvasthoudend en 

verzachtend bij een droge huid

VERZORGEND WASSEN
Wassen zonder water met 
reinigende en verzorgende 
washandjes en wasdoekjes

SHAMPOO
Mild en voedend  

voor het haar

OLIE
Beschermend 

en verzorgend voor een 
zachte en soepele huid

Waslotion



Ontdek de positieve 
effecten van verzorgend 
wassen voor zorgvrager 
én zorgverlener

Traditioneel wassen Verzorgend wassen
Bij deze methode zijn meer hulpmiddelen en 

handelingen nodig, terwijl het resultaat ongunstiger is.
Bij deze methode volstaat één hulpmiddel en  

één handeling, terwijl het resultaat gunstiger is.

HUID BEVOCHTIGEN, REINIGEN, DROGEN EN VERZORGEN

ALLES-IN-ÉÉN WASHAND

INZEPEN AFDROGEN

WATERWASKOM ZEEP

AFSPOELEN

LOTIONHANDDOEK

LOTION
AANBRENGEN

HULPMIDDEL

HANDELING

EFFECT

RESULTAATRESULTAAT

• minder inspannend
• koelt minder snel af

• minder pijnlijk
• geen kans op achterblijvende  

zeepresten 

• minder handelingen
• minder belastend

• veel draaien
• koelt snel af 

• grote kans op achterblijven 
zeepresten

• belastend voor nek en rug

ZORGVRAGER ZORGVERLENER

ZORGVRAGER ZORGVERLENER

ZORGVRAGER ZORGVERLENER

ZORGVRAGER ZORGVERLENER

• betere huidconditie
• afname van huidirritaties  

en smetplekken
• minder kans op kruisbesmetting

• gunstig effect op de  
fysieke belasting

• positief effect op de huidkwaliteit  
van de handen

• lagere waskosten
• 30-50% meer tijd voor  
persoonlijke aandacht

• minder comfortabel
• huid droogt uit waardoor  

de barrière functie van de huid  
wordt aangetast

• risico op kruisbesmetting

• hogere waskosten
• arbeids- & tijdsintensief

HULPMIDDELLEN

HANDELINGEN

EFFECT

Verzorgend wassen is een hygiënisch, verzorgend en comfortabel alternatief 
voor wassen met water en zeep. Daarnaast heeft het een positief effect op 
zowel de zorgvrager als de zorgverlener.

Comfortabel,
ontspannend en 

verfrissend

ZORGVRAGER

Meer tijd voor
zorg en extra

aandacht

ZORGVERLENER



Kostenbeheersing 
Door over te stappen op verzorgend wassen wint u niet alleen waardevolle 
tijd. U bespaart ook op uw waskosten, omdat u minder washandjes, 
handdoeken en onderlakens hoeft te reinigen.

Impact op het milieu
Met verzorgend wassen wordt er minstens 10 liter water per lichaamswasbeurt 
bespaard ten opzichte van traditioneel wassen. Onafhankelijke studies tonen 
aan dat een wasbeurt met verzorgend wassen 74% minder belastend is voor 
het milieu dan een traditionele wasbeurt. 

Digitale service
Met Mijn MedBIS biedt Mediq u gedetailleerd inzicht in het verbruik van uw 
zorgproducten per week, maand en jaar. Bovendien kunt u geautomatiseerd 
bestellen op basis van uw actuele voorraad en verbruikscijfers. Zo kunt u slim 
sturen op kosten beheersing en efficiency. 

Testen, trainen en implementeren  
Bij Mediq vinden wij het belangrijk dat onze dienstverlening perfect aansluit bij 
uw zorgpraktijk. Daarom stellen wij u graag in de gelegenheid om onze 
verzorgend wassen producten grondig te testen. Tijdens deze testperiode 
trainen we uw medewerkers op de werkvloer en leggen we de ervaringen van 
zowel zorgvragers als zorgverleners vast. Na de test ondersteunen we uw 
instelling bij de implementatie van verzorgend wassen.

Omdat er geen waskom wordt gebruikt, is er minder kans op 
kruisbesmetting. Door het gebruik van een washandje of -doekje per 
lichaamsdeel, wordt de hygiëne optimaal gewaarborgd. 

De washandjes of -doekjes bevatten een lotion die de huid reinigt en 
verzorgt. Insmeren na een wasbeurt is niet meer nodig. De washandjes of 
-doekjes zijn pH-neutraal, hypoallergeen en dragen bij aan de verbetering 
van de huidconditie van de zorgvrager.

Hygiënisch

Verzorgend wassen: 
hygiënisch, verzorgend
en comfortabel alternatief

Comfortabel

Verzorgend

Meer weten?
Wilt u meer weten over onze producten en diensten op het gebied van 
huid- en persoonlijke verzorging of een vrijblijvende offerte aanvragen? 
Maak dan een afspraak met uw contactpersoon bij Mediq om samen uw 
wensen en onze mogelijkheden voor uw organisatie door te nemen. Of 
kijk voor meer informatie op mediq.nl/zorginstelling

Met verzorgend wassen hoeft de zorgvrager minder vaak gedraaid te 
worden. Dat is niet alleen prettiger voor de zorgvrager, maar ook minder 
belastend voor de zorgverlener. De zorgvrager ligt korter bloot, waardoor 
hij of zij minder snel afkoelt. Alle verzorgende washandjes kunnen vóór 
gebruik in de magnetron verwarmd worden en zijn gemaakt van zacht, 
non woven materiaal. Ook dit draagt bij aan maximaal comfort.
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