
Wij implementeren doeltreffende 
hygiënische oplossingen, zodat u één zorg 
minder hebt.

Meer tijd om voor 
hen te zorgen 

Hygiëne 
programma  
voor de zorg



Of het nu gaat om de algemene of de acute 
gezondheidszorg: KCP is een vertrouwde 
expert op het gebied van hygiëne. 

Met ons merk  kunnen we helpen om een huiselijke omgeving te creëren, 
maar achter de schermen toch uitzonderlijke hygiëne bieden.  

Het 1-op-1 verzorgen van de bewoners kan niet zonder aanraken en contact via de 
handen. Een positieve aanraking kan het verschil maken in hoe iemand zich voelt, 
maar hoe beïnvloedt die aanraking de omgeving? 

Hygiëne draait niet alleen om de handen. Het gaat om een schone omgeving 
overal in huis. Een schone, fris ruikende omgeving zorgt voor een gevoel van 
welzijn en veiligheid. Maar wat nog belangrijker is: goede hygiëne van de handen 
en oppervlakken kan de verspreiding van infecties binnen de gezondheidszorg (IBZ) 
helpen te beperken. Elke professional in de gezondheidszorg begrijpt de financiële en 
emotionele gevolgen van slechte hygiëne. 

Bron: Point prevalence survey of healthcare-associated infections and antimicrobial use  
in Europe and long-term care facilities; april–mei 2013.

Door leeftijdsgerelateerde aandoeningen van het 
immuunsysteem en fysiologische veranderingen, zijn 
ouderen gevoeliger voor infecties. Ze zijn dus ook 
vatbaarder voor de meest voorkomende infecties in 
verzorgingshuizen.
Bron: Gavazzi G, Krause KH. Ageing and infection. Lancet Infect Dis.2002;2(11):659-66.; European long-term care facilities: 
how big is the challenge? C Suetens   EECDC, Stockholm, Zweden
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Eenvoudige veranderingen kunnen leiden tot meer efficiëntie 
en eenvoudigere manieren van werken. Er zijn geen algemene 
oplossingen, elke oplossing is een kostenbesparend programma op 
maat, afgestemd op wat u nodig hebt. 

Via onze unieke aanpak kunnen  
wij u helpen met:
• problemen in de workflow

• hygiëne hot spots in gemeenschapsruimtes

• verbeteren van de patiëntenzorg

• onderhoudsproblemen

• verbeteren van de schoonmaakmogelijkheden in keukens en 
toiletruimtes 

Wij bieden een holistische aanbeveling 
afgestemd op uw eisen.

Wat we doen: 
• We voeren samen met u een on-site evaluatie uit, waarbij 

we rekening houden met de behoeften van bewoners én de 
werkwijze van de medewerkers 

• We ontwikkelen een programma met efficiencyverbeteringen 
en een productenbundel op maat

• We helpen met training en materialen om de verbeterde 
werkwijze te implementeren

Programma voor hygiëne in 
verzorgingshuizen



Programma voor hygiëne in 
verzorgingshuizen

Het comfort van bewoners is mijn 
topprioriteit, maar elk aspect van 
mijn rol - personeel, budgetbeheer, 
onderhoud van gebouwen en naleving 
van protocollen - beïnvloedt hun 
algemeen welzijn.
Manager verzorgingshuis in Frankrijk

Waar we kunnen helpen

Een betere wereld creëren

Verzorging van 
bewoners

Reiniging en onderhoud Voorbereiding van 
voedsel

Opleiding en trainingGemeenschappelijke 
ruimten

Duurzaamheid is voor KIMBERLY-CLARK PROFESSIONAL* een kerndoelstelling bij 
alle activiteiten. Als u onze producten koopt, verbetert u niet alleen het comfort en 
welzijn uw bewoners en medewerkers maar ondersteunt u ook een duurzamere 
wereld. Ga voor meer informatie over onze duurzame aanpak naar  
http://www.kcprofessional.nl/duurzaamheid



Een aangename leefomgeving creëren

Uw verzorgingshuis is een warme, uitnodigende en veilige plaats voor uw bewoners. Het is geen 
ziekenhuis of kliniek waar procedures de bovenhand hebben. 

Het welzijn van uw bewoners is uw dagelijks doel, maar voortdurende zorg bieden is complex en 
ingewikkeld. 

In een omgeving waar regelgeving en naleving daarvan onder de loep liggen, lijkt personeelsbeleid 
een voortdurende uitdaging en stijgt de druk naarmate de bevolking vergrijst en er steeds meer 
dementie optreedt. Zijn er momenten dat u graag één zorg minder zou hebben? 

Wij begrijpen dat het belangrijk is om het comfort van de bewoners 
te respecteren. Tegelijkertijd leveren we uitzonderlijke hygiëne.

Ons programma:

• biedt eenvoudig uit te voeren, doeltreffende oplossingen voor hygiëne

• werkt in zowel medische als huishoudelijke afdelingen

• helpt de verspreiding van bacteriën en infecties tegen te gaan 

• betrekt en informeert medewerkers, bewoners en hun familie over het belang van goede 
hygiëne via begrijpelijke, subtiele communicatie

Huizen hebben de juiste partners nodig om kostenbesparende, betrouwbare hygiënische 
oplossingen op maat uit te voeren, zodat ze één zorg minder hebben en meer tijd aan de 
bewoners kunnen besteden.

in 2055 is 10% van de 
bevolking ouder dan 

80 jaar 

10%

in 2050 lijdt 80% van de 
mensen die 85 jaar of ouder 

zijn aan dementie

80%

Bron:  LSE Health, London School of Economics and Political Science



Ga naar www.kcprofessional.nl  
We zouden erg graag van u horen.

Elke klant is anders. Wij werken samen met u als uw gekozen partner voor hygiëne, 
niet als leverancier van producten. 

Het hygiëneprogramma van KCP voor verzorgingshuizen

On-site evaluatie, samen met u, rekening houdend met de behoeften van de 
bewoners en de werkwijze van uw medewerkers

• hygiëne oplossingen op maat

• kwaliteit en voor het doel geschikte  en professionele producten

• training en voortdurende ondersteuning voor u en uw medewerkers

 
 
We hebben onze wereldwijde reputatie opgebouwd met hoogwaardige 
hygiëneproducten voor thuis en op het werk. Ons  merk biedt huiselijke 
geruststelling en erkenning en is tegelijkertijd schoon en hygiënisch.

Met ons programma voor hygiëne in verzorgingshuizen 
werken we samen met u om:

• het welzijn van bewoners en medewerkers te verbeteren

• minder infecties te verspreiden

• verbeterde efficiëntie en financiële besparingen te realiseren

Wij implementeren doeltreffende hygiënische oplossingen, 
zodat u één zorg minder hebt.

Wij helpen u het welzijn van uw 
bewoners te garanderen...elke dag
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