
•  Verbetering van de kwaliteit van zorg

•  Minder fysieke belasting voor de zorgverlener

•  Meer tijd voor andere zorg

Verzorgend Wassen: 
een innovatief zorgconcept

dat zich in de praktijk bewezen heeft



Concept Verzorgend Wassen: 
zorginnovatie die echt werkt!

De werkgelegenheid in de zorg en welzijn is de afgelopen jaren toegenomen tot meer 

dan 1,4 miljoen mensen, 19% van alle werkzame personen in Nederland. Bij ongewijzigd

beleid neemt dit percentage de komende jaren bovendien sterk toe. Niet alleen een

onwenselijke maar ook een onhaalbare situatie. Gelukkig zijn er nu al concrete, goed

onderzochte en in de praktijk bewezen zorginnovaties waarmee we de groei kunnen

afremmen. Binnen het Zorg voor Beter-programma bleek Verzorgend Wassen een van 

de meest succesvolle verbetertrajecten te zijn!

Het concept Verzorgend Wassen werkt verrassend anders 
Het traditionele wasproces is de oudste en meest voorkomende basiszorghandeling. Bij Verzorgend 

Wassen wordt deze basiszorghandeling volledig herzien. Water en zeep worden vervangen door 

kant-en-klare geïmpregneerde washandjes. Voorlichting, instructie en begeleiding zijn essentieel 

bij het implementeren van het Verzorgend Wassen-concept.

Unieke lotion helpt de huid verbeteren
Met Verzorgend Wassen verzorgt u ook letterlijk de huid. Daarbij is de 

kwaliteit van de lotion van de geïmpregneerde washandjes van het 

grootste belang. De lotion voldoet aan de allerhoogste eisen: hij is 

dermatologisch getest en vrij van parabenen. Zo wordt huidirritatie tot een 

minimum beperkt. En voelt de huid minder droog en veel soepeler aan.

Voordelen voor alle belanghebbenden
Verzorgend Wassen is een proces met voordelen voor alle belanghebbenden, 

de cliënt, de zorgverlener èn de zorginstelling. Verzorgend Wassen is een 

zorginnovatie die aantoonbaar de kwaliteit van zorg en de kwaliteit van 

arbeid verhoogt:

•  Verbetering van de huidconditie

•  Meer comfort en rust tijdens het wassen

•  Minder fysieke belasting voor zorgverlener

•  Meer tijd voor andere zorg

Goede resultaten uit onafhankelijk onderzoek
Het Verzorgend Wassen-concept is uitgebreid onderzocht. Daarbij is 

samengewerkt met het ministerie van VWS, het ministerie van SZW, 

koepelorganisatie ActiZ en onderzoeksbureau LOCOmotion. 

De resultaten van de verschillende onderzoeken met betrekking tot 

beleving van cliënt en zorgverlener zijn indrukwekkend.

Inmiddels is bij meer dan 70 instellingen met meer dan 8000 cliënten, onderzoek naar de meerwaarde 

van Verzorgend Wassen verricht. 

Verzorgend Wassen in uw organisatie
SCA ondersteunt en begeleidt uw organisatie bij het implementeren van het  

Verzorgend Wassen-concept,  volgens een duidelijk stappenplan. Van het vooraf doorrekenen van de 

financiële impact, voorlichten en begeleiden van alle betrokkenen tot het borgen van het Verzorgend 

Wassen-concept. Een nul en effectmeting uitgevoerd door onderzoeksbureau LOCOmotion maken 

deel uit van ons implementatie programma.

*  Bron: Ministerie SZW, ergonomische aspecten wassen zonder water voor zorgverleners
**  Bron: LOCOmotion 2013, pilot onderzoeken Instellingen in NL
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Voor de zorg, door de zorg
In het kader van onze visie op Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen, hebben wij ervoor gekozen om 

een unieke samenwerkingsvorm te starten voor de productie van de Verzorgend Wassen producten.

Samen met Alescon is SCA een joint venture gestart in Assen, waarbij o.a. mensen met een arbeidshandi-

cap onder begeleiding producten maken. ‘Voor de zorg, door de zorg’.

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

SCA PERSONAL CARE
Culliganlaan 1D, B-1831 DIEGEM, België
T +32 (0)2 766 05 52  W www.TENAnet.be




