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(potentiële) belangenverstrengeling Geen

Voor bijeenkomst mogelijk relevante relaties 
met bedrijven

Cleanis, Convicare, OmniMedical

• Sponsoring of onderzoeksgeld

• Honorarium of andere (financiële) 

vergoeding

• Aandeelhouder
• Andere relatie, namelijk …
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Comfortabele en hygiënische 
oplossingen voor 
infectiepreventie
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Comfortabele en 
hygiënische oplossingen 

voor infectiepreventie



Even voorstellen

Greetje Everts

• Sales accountmanager bij Convicare, onderdeel van de 
OmniMedical Groep

• Gewerkt voor grote en kleinere bedrijven, internationaal 
en nationaal

• Veel ervaring in de Personal Care branche
• Verantwoordelijk voor CareBag® opvangzakken voor urine, 

ontlasting en braaksel sinds 2015



Achtergrond

Regelmatige uitbraken van infecties in verpleeghuizen, woonzorgcentra 
en voorzieningen voor kleinschalig worden  veroorzaakt door micro-
organismen die aanwezig zijn in de feces en/of urine.

▪ Uitbraken met Clostridium difficile en het Norovirus. 
▪ Bijzonder Resistente Micro-Organismen (BRMO) die zich verspreiden via feces 

en/of urine. 



Hygiëne & infectiegevaar

Infectiegevaar:

✓ Bij (hulp bij) de urinelozing en stoelgang.
✓ Bij de afvoer van urine en/of feces – kans op 

overdracht door aerosolvorming. 
✓ Via de (afvoer van) hulpmiddelen die gebruikt worden 

(po/ondersteek, toiletstoel, urinaal).

-> Infectiepreventiemaatregelen beschreven in de WIP richtlijn Urinelozing en 
Stoelgang 2016



Opties voor afvoer van urine en/of feces

Opties voor het afvoeren van urine en/of feces volgens de WIP richtlijn:

1. Bedpanspoeler 
2. Vermaler/verpulveraar
3. Wegwerpzak (onder bepaalde omstandigheden)
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WIP richtlijnen

WIP richtlijnen Urinelozing en Stoelgang – maart 2016
Gebruik één van de volgende methodes voor het afvoeren van urine/feces:
- Herbruikbare po’s/urinalen in combinatie met reiniging en thermische desinfectie in een pospoeler;
- Wegwerppo’s/urinalen in combinatie met afvoer naar het riool via een vermaalsysteem. 

Het niet toepassen van één van deze methodes is toegestaan onder de volgende voorwaarden:
- Er is geen mogelijkheid om één van bovengenoemde systemen (pospoeler of vermaalsysteem) te delen met één of meerdere 

afgebakende cliëntengroepen omdat er een te grote afstand met een po/urinaal moet worden overbrugd;
én

- Slechts een enkele bewoner maakt binnen een afgebakende cliëntengroep gebruik van een po/urinaal (door Charlotte Michels 
van CareB4 vertaald naar <10 % - dit is niet conform de WIP richtlijn);

én
- Het gebruik van cliëntgebonden herbruikbare po’s met wegwerpzak inclusief absorberend materiaal

/cliëntgebonden herbruikbare urinalen. 

➢ Bij geen pospoeler of vermaler mag een wegwerpzak met absorberend materiaal worden ingezet als de afstand tot deze 
systemen te groot  is en er enkele bewoners gebruik van maken.



WIP richtlijnen – omgaan met reiniging/desinfectie

Reiniging en desinfectie
In de WIP richtlijnen staan onder punt 5.1 de voorschriften voor het
reinigen/desinfecteren van de po.

Na gebruik van een cliëntgebonden herbruikbare po met zak:
- Reinig direct handmatig bij géén zichtbare verontreiniging (bij een

urinaal kan worden volstaan met omspoelen);
- Reinig én desinfecteer direct handmatig:

• direct bij zichtbare verontreiniging
• po: bij het opheffen van de cliëntgebonden status

- Gooi de po/urinaal weg:
• Als, ondanks (herhaalde) handmatige reiniging en desinfectie, de

po/urinaal zichtbaar verontreinigd blijft of kalkaanslag bevat.
• Urinaal: bij het opheffen van de cliëntgebonden status.



Ontstaan van de bedpanliner

1996: Dr Mayer Helewa - uitvinder van de bedpanliner



Over Cleanis en CareBag®

Cleanis: fabrikant van CareBag®
Gedreven door vernieuwing

1998 : Gouden medaille Concours Lépine, Parijs

2001 : Oprichting Cleanis door Dr. Laurent Helewa, zoon van de 

uitvinder en het ontstaan van het merk CareBag® 

2011 : Bronzen Medaille International Invention Fair, Switzerland

2012 : Caregiver Friendly Award: Best new products - Cleanis Aqua®, USA

2013 : Caregiver Friendly Award Cleanis CareBag®, USA

2015 : Medical Design Excellence Award: Finalist, USA



Wegwerpzakken voor hygiëne en infectiepreventie

Wegwerpzakken bieden:
Opvang, transport en verwijdering van urine, ontlasting en braaksel

✓ Veilig
✓ Hygiënisch
✓ Effectief

Bijvoorbeeld CareBag®



Wegwerpzakken voor hygiëne en infectiepreventie

Wegwerpzakken concept:
Opvang, transport en verwijdering van urine, ontlasting en braaksel

✓ Sterke, lekvrije opvangzakken in diverse maten
✓ Vocht- & geurabsorptie door de gelmat – gemaakt van SAP – Super 

Absorberende Polymeren. Meerdere inleggers per keer mogelijk.
✓ Sluitbaar met treksluiting 
✓ Het kan bij het reguliere afval of klinisch afval volgens protocol van de instelling



Wegwerpzak toepassingen

Wegwerpzakken toepassing:

• Bedpan/ondersteek
• Toiletstoel
• Regulier toilet/obesitas toiletstoel
• Mannen urinaal
• Braakzakjes
• Losse inleggers voor extra absorptie

Bijvoorbeeld CareBag®



Voordelen voor cliënt en instelling

Waarom wegwerpzakken?
Veiligheid en comfort

✓ Comfort en hygiëne voor cliënt, verplegend personeel en familie
✓ Helpt infecties te voorkomen
✓ Conform richtlijnen & protocollen
✓ Kostenbesparend
✓ Zorgtijdbesparend



Contactgegevens

Vragen of opmerkingen?

Convicare B.V.

Lingewei 9

4004 LK Tiel

Greetje Everts

0344 655683

06-30109202

g.everts@convicare.nl

info@convicare.nl
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