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Achtergrond en onderzoeksmethode
Verzorgend Wassen is een innovatieve manier van wassen die de afgelopen jaren 
in opmars is binnen Nederlandse zorginstellingen. Bij Verzorgend Wassen wordt 
het traditionele wassen met water en zeep vervangen door wassen met op te 
warmen wegwerpwashandjes, voorzien van huidreinigende en – verzorgende lotion. 
Verzorgend Wassen producten werden de afgelopen jaren al op veel plaatsen binnen 
de langdurige zorg geïntroduceerd. De producten zijn in principe te gebruiken bij 
iedereen die hulp bij het wassen nodig heeft. Doordat afdrogen niet nodig is, ligt 
tijdsbesparing voor de hand. Hoewel gunstige huideffecten, tevreden zorgvragers en 
tevreden zorgverleners worden geclaimd, ontbrak het overtuigende bewijs daarvoor. 
Tegelijk is Verzorgend Wassen omstreden en wordt het door sommige gezien als 
‘doorgedraaide efficiëntie’ en ‘kwetsbare mensen basale zorg onthouden’.

In het onderzoek “Wassen zonder water. Kosteneffectiviteit van een zich snel 
verspreidende interventie voor zorgafhankelijke patiënten” is door het Radboud 
universitair medisch centrum in Nijmegen o.l.v. Prof.dr. Van Achterberg onderzocht 
wat het effect van wassen met een geïmpregneerd wegwerpwashandje op de 
huid heeft, of het minder tijd kost om op deze manier cliënten te wassen en is de 
tevredenheid van de cliënten en zorgverleners gemeten.

De wegwerpwashandjes die in dit onderzoek zijn gebruikt, zijn de Abena Verzorgend 
Wassen washandjes. In een eerder uitgevoerde pilot binnen het Raboudumc werden 
10 vergelijkbare wegwerpwashandjes getest en op basis van gebruikservaring en 
kwaliteit is er gekozen voor de washandjes van Abena.

Dit wetenschappelijk onderzoek, dat gehouden is in 19 instellingen (56 afdelingen)
bij 500 verpleeghuisbewoners, is gefinancierd door het ZonMw programma 
“Doelmatigheid”.

Resultaten
De resultaten van dit onderzoek zijn van belang voor cliënten/consumenten, 
verpleegkundigen en zorgverleners, artsen (met name dermatologen en 
verpleeghuisartsen) en organisaties in de gezondheidszorg (met name organisaties 
voor langdurige zorg, zoals verpleeg- en verzorgingshuizen en thuiszorg). Voor al deze 
partijen is de kennis dat Verzorgend Wassen veilig en kosteneffectief is, zeer relevant. 
Waar cliënten en verzorgenden overwegend positief zijn over Verzorgend Wassen, 
is de soms intuïtieve weerzin er tegen niet gegrond, zo blijkt uit de resultaten van dit 
onderzoek. 
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De resultaten van dit driejarig wetenschappelijk onderzoek samengevat: 

 

Verzorgend Wassen leidt tot minder huidschade
In dit onderzoek is de huidschade bij cliënten geobserveerd. Bij de groep waarbij gebruik werd 
gemaakt van Verzorgend Wassen was er over een periode van zes weken minder huidschade 
te zien dan bij de groep die traditioneel werd gewassen. 

Meer dan 80% van de cliënten is tevreden over Verzorgend Wassen
Van de cliënten krijgt Verzorgend Wassen het rapportcijfer 7,1. Deze resultaten laten 
vooral tevredenheid zien wat betreft schoon zijn (94% voldoende of goed), zich fris voelen 
(83% voldoende of goed), geur (92% neutraal of prettig) en het aanvoelen van de huid na 
afloop (77% schoon, niet anders dan anders).

Meer dan 80% van de verzorgenden is tevreden over Verzorgend Wassen
Zorgverleners beoordelen de Verzorgend Wassen washandjes van Abena als positief en 
geven het rapportcijfer 7,5. Meer dan 80% van de verzorgenden vindt cliënten goed schoon 
na afloop van de wasbeurt. Hiervan vindt 61% het niet bezwaarlijk als Verzorgend Wassen de 
nieuwe standaardzorg bij wassen zou worden.

Verzorgend Wassen leidt tot een toename van complete wasbeurten met 
meer dan 100%
Bij aanvang van de studie werd geconstateerd dat slechts 1 op de 3 cliënten volledig werd 
gewassen per wasbeurt. Benen en voeten werden vaak niet meegnomen in de wasbeurt. In 
de groep die traditioneel werd gewassen was er gedurende het onderzoek geen verandering 
zichtbaar, terwijl in de groep die werd gewassen door middel van  Verzorgend Wassen er 
een  toename  zichtbaar was van meer dan 100% van cliënten wiens lichaam volledig werd 
gewassen. 

Kostenbesparing van Verzorgend Wassen van Abena: > € 200,- per cliënt 
per jaar
De gemiddelde kosten voor het wassen met Verzorgend Wassen liggen lager dan die van 
traditioneel wassen. Uit het onderzoek komt naar voren dat deze besparing circa € 200,- per 
cliënt per jaar oplevert. Deze besparing wordt nog groter als ook de kosten voor het opruimen 
van de materialen die gebruikt worden voor het traditionele wassen, in dit onderzoek zouden 
zijn meegenomen. 
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Conclusies onderzoek Radboudumc: 

�Verzorgend�Wassen�kan�veilig�worden�ingezet
als�alternatief�voor�het�traditionele�wassen

�Verzorgend�Wassen�is�kosteneffectief

�Productkwaliteit�van�washandjes�is�belangrijk�bij
het�introduceren�van�Verzorgend�Wassen�

�Monitoren�van�langetermijneffecten�is�aanbevolen

De Verzorgend Wassen washandjes combineren 4 handelingen in 1:
reinigen, afspoelen, drogen en verzorgen. Voor nog meer comfort kunnen
de Verzorgend Wassen washandjes in de magnetron worden verwarmd.
Uit het onderzoek van het Radboud universitair medisch centrum blijkt 
dat van de cliënten:

  83% zich fris voelt
  92% de geur als neutraal of prettig ervaart
  94% zich schoon voelt

Begeleiding en implementatie 
De productspecialisten van Abena Healthcare helpen u graag met advies en de 
implementatie van dit concept binnen uw organisatie. U kunt hiervoor contact 
opnemen met Abena op telefoonnummer 0485 34 34 44 of via mail info@abena.nl.
Naast de praktische ondersteuning binnen uw zorginstelling heeft Abena samen
met The Competence Group (bureau voor smart learning en initiator van het Zorg
Leren Netwerk) de e-learningmodule “Verzorgend Wassen” ontwikkeld, speciaal voor
medewerkers in de zorg. Deze module is geaccrediteerd door de V&VN.
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Verzorgend Wassen met ABENA Healthcare
Bij de Verzorgend Wassenmethode wordt gebruik gemaakt van 8 wegwerp- 
washandjes en is daarmee geschikt voor een volledige wasbeurt . Deze washandjes 
zijn uitgevoerd in dik, comfortabel materiaal van uitstekende kwaliteit en zijn voorzien 
van een wafelreliëf voor optimaal comfort. De speciaal voor Abena ontwikkelde 
lotion heeft de juiste samenstelling en hoeveelheid per washandje. Voor een kleine 
wasbeurt, bij het verschonen, biedt ABENA Healthcare een verpakking met 5 
wegwerpwashandjes.


