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Vragen en info?

Hebt u na het lezen van deze infofolder nog 
vragen?

Neem vrijblijvend contact op met:

verpleegkundig ziekenhuishygiëniste

Jolien Moerman

T  051 42 54 67

jolien.moerman@sintandriestielt.be

Dienst ziekenhuishygiëne

24/04/18



Beste mevrouw, meneer

Het Sint-Andriesziekenhuis Tielt streeft continu 
naar een kwaliteitsvolle zorgverlening.

Wij willen elke patiënt een kwaliteitsvolle, veilige 
en patiëntgerichte zorg aanbieden. Daarom 
hebben wij beslist om u niet langer te wassen 
met water en zeep indien u zorg op bed ontvangt, 
maar met vochtige washandjes doordrenkt met 
een huidvriendelijke lotion. Misschien is het even 
wennen, maar wij sommen graag de voordelen 
voor u op.

Verzorgend wassen

De washandjes waarmee u gewassen wordt, 
zijn:

• Doordrenkt met een huidvriendelijke lotion 
die verzorgende bestanddelen bevat.  
In tegenstelling tot water en zeep, droogt 
deze lotion uw huid niet uit.

• Uw huid blijft langer soepel en intact.

• Positief effect op de kwetsbare en droge 
huid.

Deze manier van wassen is minstens even 
hygiënisch als het wassen met water en 
zeep, daarenboven, bij het gebruik van 
deze washandjes, bent u zeker dat zowel de 
washandjes als de waslotion telkens nieuw en 
dus hygiënisch schoon zijn.

Extra voordelen

• U wordt minder fysiek belast tijdens de 
wasbeurt omdat de medewerkers minder 
handelingen hoeven te verrichten.

• U koelt minder snel af.

• U ondervindt minder pijn, kortom, deze 
hygiënische zorgen geven u meer comfort.

• Er is meer tijd voor persoonlijke aandacht 
voor onze patiënten.

Eenmalig gebruik

De washandjes worden op 
lichaamstemperatuur opgewarmd. Dit geeft 
u een zeer aangenaam gevoel. U wordt dan 
gewassen zoals men dat tot nu toe deed. U 
hoeft ook niet te worden afgedroogd, een 
uitzondering zijn misschien de huidplooien.

In een pakje zitten 8 washandjes:  
voor elk lichaamsdeel neemt men een nieuw 
washandje. Bovendien kan men elk washandje 
aan beide kanten gebruiken. Na het wassen 
worden de washandjes gewoon weggegooid.

We laten u graag kennismaken met het 
product. Het product is hier aanwezig en aan 
de hoofdverpleegkundige kunt u al uw vragen 
stellen.


