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Beste patiënt,

Deze brochure geeft u meer 
informatie over het verzorgend 
wassen en tracht op een aantal 
veel gestelde vragen antwoord 
te geven.

Mocht u na het lezen van deze 
brochure nog vragen hebben, 
aarzel dan niet om ze te stellen. 
Uw behandelende geneesheer 
en de verpleegkundigen zijn 
steeds bereid om op al uw 
vragen te antwoorden.

INHOUDSTAFEL

1.  Wist u dat ...
1.1  Voor een gezonde huid
1.2  Hoe werkt het?
1.3  Wat mag ook
1.4  Nog vragen?
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01 WIST U DAT ...

In campus Maas en Kempen bed-
legerige patiënten niet standaard 
meer met water en zeep gewas-
sen worden,
maar met speciale washandjes 
met huidvriendelijke lotion.
Dit wordt gedaan in het belang 
van de patiënten in kader van in-
fectiepreventie, ook al is het soms 
misschien wennen.

1.1 Voor een gezonde huid
Water en zeep kunnen de huid 
uitdrogen en zo de huid irriteren 
en beschadigen. Dit is meteen het 
grootste voordeel van de metho-
de verzorgend wassen, er wordt 
geen water en geen zeep meer 
gebruikt.
De lotion in de vochtige washand-
jes heeft een neutrale zuurte-
graad en helpt de huid gezond 
houden.
Andere voordelen:
• Comfort.
• Fysiek minder belastend voor 

de patiënt: minder draaien, 
waardoor het sneller gaat 
en er ook minder pijn wordt 
ervaren

• Voor elk lichaamsdeel wordt 
een zuiver washandje gebruikt, 

hygiënischer dan met water en 
zeep.

• De gevoelige huid moet niet 
extra worden ingesmeerd met 
een lotion.

1.2 Hoe werkt het?
De washandjes worden opge-
warmd (dit is niet noodzakelijk, 
bijvoorbeeld in de zomer). Daarna 
worden de patiënten gewassen 
op de
gekende manier, met verschillende 
washandjes.
Naspoelen is niet nodig.
Afdrogen ook niet, tenzij mis-
schien in de huidplooien.

1.3 Wat mag ook
Indien u af en toe eens graag 
met water en zeep wordt gewas-
sen, kan u dit steeds vragen aan 
de verpleegkundigen. We raden 
echter aan dit niet dagelijks te 
doen, omwille van de opgesomde 
voordelen.

1.4 Nog vragen?
Wanneer u nog vragen heeft, kan 
u steeds terecht bij de hoofdver-
pleegkundige.
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