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Ouderenzorg

Ziekenhuizen

GGZ-instellingen

Gehandicaptenzorg
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Als ervaringsdeskundige in de 

gezondheidssector begrijpt Ecolab als geen 

ander hoe belangrijk hygiëne is voor een 

zorgomgeving. 

In een schone en hygiënische omgeving 

verblijven mensen aangenamer en 

herstellen of genezen ze beter. Hiervoor 

zorgdragen geeft patiënten, cliënten, 

bewoners en eigen medewerkers een veilig 

en gerust gevoel.

Dit doen wij samen met onze klanten, 

waarbij uw zorgorganisatie altijd het 

uitgangspunt is voor de invulling van 

onze duurzame hygiëne oplossingen en 

dienstverlening. 

Onze kennis en ervaring zetten we zo 

optimaal mogelijk in bij de zorgcategorieën 

ouderenzorg, ziekenhuizen, gehandicapten-

zorg en GGZ-instellingen. 

TM
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ECOLAB 
DUURZAME HYGIËNE... ÓNZE ZORG
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Uw dagelijkse hygiëne 
uitdagingen

 • het waarborgen van de veiligheid en gezondheid van 

bewoners, patiënten, cliënten en medewerkers door de 

kans op infecties te minimaliseren

 • het bieden van kwalitatief hoogwaardige zorg 

 • het aangaan van financiële uitdagingen en voldoen 

aan de geldende eisen en wetgeving

 • het onder controle houden en verbeteren van hygiëne 

in gemeenschappelijke ruimtes, kamers van patiënten, 

cliënten en bewoners, keuken, restaurant en wasserij  

Het resultaat van onze aanpak
 • professionele reinigings- en desinfectieoplossingen 

om verspreiding van ziektekiemen en bacteriën te 

voorkomen

 • aangename ruimtes vrij van vieze geuren 

 • heldere, schone vloeren en vlekkeloze oppervlakken 

 • schoon, zacht en vlekvrij linnen

 • heldere en schone glazen, borden en bestek, 

een hygiënisch schoon restaurant en veilige 

voedselbereidingsruimtes 

 • maximalisering van efficiëntie en aanzienlijke verla-

ging van gebruikskosten

 • en last but not least: vertrouwen en tevredenheid van 

bewoners, cliënten, patiënten, familie en medewerkers

Segmenten
 • huishoudelijke dienst

 • persoonlijke (hand)hygiëne

 • keukenhygiëne

 • vaatwashygiëne

 • textielhygiëne

Duurzaamheid
In onze aanpak staan onderstaande duurzaamheids-

doelstellingen centraal:

 • verbetering van de veiligheid van bewoners, patiënten, 

cliënten en medewerkers

 • minimaliseren van water- en energieverbruik

 • minimaliseren van (verpakkings)afval

 • producten voorzien van milieulabels Ecolabel en  

Nordic Swanlabel

 • voldoen aan de eisen van Milieuthermometer Zorg en 

Green Deal

Ecolab heeft in de gezondheidssector een full service hygiëne 

aanpak ontwikkeld die optimaal bijdraagt aan een schone en veilige 

omgeving voor bewoners, patiënten, cliënten en medewerkers. 

Volledig op maat gemaakt en die voldoet aan de hoogst mogelijke 

hygiëne standaarden en geldende eisen en wetgevingen.

DUURZAME  HYGIËNE.. .  ÓNZE ZORG

Onze meerwaarde
 • service op locatie

 • innovatieve technologie

 • training op maat

 • minder arbeidskosten

 • minder water- en energieverbruik

 • minimale impact op het milieu

Ouderenzorg

Ziekenhuizen

GGZ-instellingen

Gehandicaptenzorg

SCHOON
VEILIG 
EFFICIËNT DUURZAME HYGIËNE... ÓNZE ZORG
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TERRITORY MANAGER

FULL SERVICE HYGIËNE   AANPAK
Onze hygiëne aanpak ondersteunt u optimaal om de leefomgeving van uw 

bewoners, patiënten, cliënten en medewerkers schoon en veilig te houden. 

Persoonlijke service van onze Territory Managers staat hierin centraal. 

Enkelvoudig moppen met 

voorbevochtigde moppen
Instructieblad

TOEPASSINGSGEBIED

PROCEDURE

VOORBEVOCHTIGING (HANDMATIG)

VEILIGHEID

MACHINES / HULPMATERIALEN

Toiletruimtes reinigen
Instructieblad

TOEPASSINGSGEBIED

PRODUCT

DOSERING

MACHINES / HULPMATERIALEN

MAXX INTO2 MAXX INTO ALK2 MAXX INTO CITRUS2

PROCEDURE

MAXX INTO C2

VEILIGHEID

7

Wat houdt onze aanpak in?

Onze deskundige Territory Managers bezoeken uw locatie en maken een ‘360°-check’ om uw 

behoeften te inventariseren. Vervolgens stellen zij met u een op maat gemaakt programma samen. 

Zij trainen uw medewerkers en zorgen voor een vlekkeloze implementatie van de systemen en 

producten. Met als resultaat: een schone, veilige, efficiënte en duurzame omgeving.

Een vast contactpersoon  
op uw locatie 
Onze deskundige Territory Managers zijn het centrale 

aanspreekpunt op locatie. Zij voeren ter plekke de 

360° check van de hygiëne uit en staan klaar voor 

advies en ondersteuning bij uw vragen over o.a. 

voedselveiligheid, persoonlijke hygiëne (veiligheid), 

milieu-verantwoord werken en wetgeving. 

Service en ondersteuning
Tijdens de periodieke servicebezoeken voeren 

onze Territory Managers samen met uw team de 

noodzakelijke procedures uit en controleren zij het 

gebruik van de producten op het juiste resultaat. 

Deze bevindingen worden vastgelegd in digitale 

rapportages.

Training en opleiding
Training en opleiding wordt op locatie verzorgd en 

is afgestemd op uw specifieke situatie en behoefte. 

Hierdoor zijn en blijven de processen gewaarborgd 

die zorgen voor het beste hygiëne resultaat!

Sterk presterende producten

Om de beste hygiëne resultaten te behalen, 

zijn sterk presterende producten nodig. 

Ons uitgebalanceerde productassortiment 

is afgestemd op iedere taak binnen het 

schoonmaak- en hygiëneproces.

Efficiënte dosering 

Doseersystemen zijn een slimme manier om effici-

entie te maximaliseren. Ze werken volgens gede-

finieerde concentratieniveaus en zijn veilig omdat 

rechtstreeks contact met geconcentreerde produc-

ten wordt vermeden. Vakkundig geïnstalleerd en 

onderhouden door onze Territory Managers.

Implementatie

Onze Territory Managers brengen schoonmaak-

procedures helder en overzichtelijk in kaart en zorgen 

dat de implementatie van onze oplossingen en systemen 

naadloos aansluit op uw dagelijkse werkzaamheden.

Training, opleiding en 

advies op uw locatie



8   9

Uw uitdagingen
 • verschillende soorten oppervlakken 

schoon en kiemvrij houden

 • snel en correct schoonmaken van kamers, 

zodat bewoners zo min mogelijk worden 

gestoord

 • vereenvoudigen van het werk van schoon-

makers en het optimaliseren van de 

productiviteit 

 • vermijden van de verspreiding van patho-

genen door de schoonmaakploeg

 • heldere en veilige schoonmaakprocedures

Onze zorg
 • een hygiënische schone en aangename 

sfeer creëren voor het welzijn van uw 

bewoners, medewerkers en gasten

 • ondersteuning om de naleving van de 

hoge hygiëne- en gezondheidsnormen te 

waarborgen

 • tijd- en kostenbesparing door het snel en 

efficiënt toepassen van reinigingsmaat-

regelen

 • ondersteuning bij het verbeteren van 

medewerkersveiligheid door het minima-

liseren van het contact met schoonmaak-

producten.

Microvezel systeem 
Speciaal voor de huishoudelijke dienst is 

het Microvezel systeem: een schoonmaak- 

en desinfectiesysteem dat gebaseerd is 

op het voorbevochtigen van moppen en 

werkdoeken. Een systeem dat kamers 

écht schoonmaakt en de verspreiding van 

bacteriën voorkomt. Het verhoogt boven-

dien de productiviteit en veiligheid van uw 

medewerkers, vermindert het water- en 

productgebruik aanzienlijk en bevordert de 

ergonomie van uw schoonmakers.

Productrange huishoudelijke dienst
ECOLAB VOOR DE 

HUISHOUDELIJKE DIENST

Door efficiënte schoonmaak is veel te 

besparen. De factor arbeid is veruit de 

grootste kostenpost.

85%
Arbeid

6%
Administratie

7%
Andere

2%
Producten en 
Systemen

Veiligheid, hygiëne en welzijn zijn belangrijke pijlers voor 

zorginstellingen. Het vertrouwen dat bewoners, cliënten, 

patiënten en hun familieleden hierin hebben zijn vaak bepalend 

voor de keuze van een zorglocatie. 
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ECOLAB EN 

HANDHYGIËNE

Handhygiëne programma
Ons programma helpt u voedselveiligheid te 

handhaven, waarborgt de veiligheid en verhoogt de 

productiviteit van uw medewerkers door:

 • toegespitste producten aangepast aan de be-

hoeften van de verschillende afdelingen

 • een ultra modern concept met een gepatenteerd 

anti-druppelsysteem

 • producten die voldoen aan de EN 1500 normen

 • desinfectieproducten met een brede dekking 

voor verschillende virussen, bacteriën, etc. (Co-

vid-19, MRSA, NORO)

 • goedgekeurde desinfectieproducten volgens 

eisen CTGB (College voor de toelating van gewas-

beschermingsmiddelen en biociden) en Europese 

wetgeving

Ecolab dispenser 

met sensor

Dispenser kan ook in een Ecolab 

station worden gemonteerd 

Goede handhygiëne is van essentieel 

belang om verspreiding van infecties 

binnen uw zorglocatie te voorkomen. 

Wij bieden een uitgebreid assortiment 

desinfectie- en handhygiëne 

producten die voldoen aan alle eisen 

voor handdesinfectie binnen de 

zorginstellingen.

Uw uitdagingen
 • naleven van goede handhygiëne stimuleren

 • verminderen gebruik van producten en procedures 

die niet geschikt zijn voor het bestrijden van bacte-

riën en ziektekiemen

 • verminderen van beschadigde droge huid bij werkne-

mers door verplicht handenwassen

 • preventief handelen omdat de bestrijding van één 

enkele infectie net zoveel kan kosten als een jaar 

handhygiëneproducten 

Onze zorg
 • leveren van kwaliteitsproducten die handhygiëne 

bevorderen en infecties onder controle houden

 • beschermen van de handen met zepen en handhy-

giëne producten die effectief én zacht zijn voor de 

gevoelige huid

 • minimaliseren van infecties door inzet van de juiste 

producten in gemeenschappelijke ruimtes, kamers 

en keukens.

Van levensbelang!

95% van de mensen wast 

haar handen niet op de juiste 

manier. 11% hiervan is zodanig 

besmet dat het vergelijkbaar is 

met de hoeveelheid bacteriën 

in een vuile toiletpot.

Bacteriën en ziektekiemen 

kunnen via handen gemakkelijk 

worden verspreid. Ook kunnen 

ziektenverwekkers door aan-

raking van rauw voedsel door 

handen worden overgedragen.

Reinigingsproducten verwij-

deren en doden bacteriën en 

virussen als de juiste hand-

hygiëne maatregelen worden 

gevolgd.

Onze Territory Managers 

trainen uw medewerkers en 

zorgen voor bewustwording op 

de werkvloer.

HANDEN
DESINFECTIE
TECHNIEK

© 2018 ECOLAB Inc. Alle rechten voorbehouden. HC-HHP-HHC-5006-1-NL-0418

ECOLAB HEALTHCARE
Noordkustlaan 16C - 1702 Groot-Bijgaarden – België
Customer Service: Tél 02 467 51 50

3ml product in de palm van je 
hand.

Verdeel het product over beide 
handen en wrijf handpalm tegen 
handpalm.

1 2

Product inwrijven op de rugzijde 
van elke hand met gekruiste 
vingers.

Wrijf handpalm tegen handpalm 
met gekruiste vingers.

Beweeg met gekruiste vingers 
heen en weer.

4 5 6

Maak cirkels met je linkerduim in 
je rechterhand, en omgekeerd.

Maak cirkels met de vingers 
van je rechterhand in de linker 
handpalm, en omgekeerd.

Desinfecteer elke pols met de 
tegenovergestelde hand.

Eénmaal droog, zijn uw 
handen proper.

7 8 9

3

ter ondersteuning van 

stop

go
handen 

ontsmet? 

3

MICROTEK MEDICAL B.V.
A DIVISION OF ECOLAB
Hekkehorst 24, 7207 BN Zutphen (NL)
+31 (0)575 599 200

HANDEN
DESINFECTIE
TECHNIEK

© 2018 ECOLAB Inc. Alle rechten voorbehouden. HC-HHP-HHC-5006-1-NL-0418

ECOLAB HEALTHCARE
Noordkustlaan 16C - 1702 Groot-Bijgaarden – België
Customer Service: Tél 02 467 51 50

3ml product in de palm van je 
hand.

Verdeel het product over beide 
handen en wrijf handpalm tegen 
handpalm.

1 2

Product inwrijven op de rugzijde 
van elke hand met gekruiste 
vingers.

Wrijf handpalm tegen handpalm 
met gekruiste vingers.

Beweeg met gekruiste vingers 
heen en weer.

4 5 6

Maak cirkels met je linkerduim in 
je rechterhand, en omgekeerd.

Maak cirkels met de vingers 
van je rechterhand in de linker 
handpalm, en omgekeerd.

Desinfecteer elke pols met de 
tegenovergestelde hand.

Eénmaal droog, zijn uw 
handen proper.

7 8 9

3

ter ondersteuning van 

stop

go
handen 

ontsmet? 

3

MICROTEK MEDICAL B.V.
A DIVISION OF ECOLAB
Hekkehorst 24, 7207 BN Zutphen (NL)
+31 (0)575 599 200

ECOLAB B.V. Oude Rhijnhofweg 17 - 2342 BB Oegstgeest -  Tel: 071 524 11 00 - Healthcare Divisie

Productrange handhygiëne
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ECOLAB EN 

KEUKENHYGIËNE

Productrange keukenhygiëne

De hoge eisen die gesteld worden aan 

voedselveiligheid bepalen enerzijds 

uw dagelijkse routine en anderzijds de 

kwaliteit van leven van uw bewoners, 

cliënten en patiënten. Behalve het 

leveren van veilig voedsel, is het uw 

zorg om alle ruimtes waar voedsel 

bereid wordt, hygiënisch schoon 

te houden volgens de hoogste 

voedselveiligheidsnormen.

Uw voornaamste uitdagingen 
 • voedselveiligheid handhaven

 • medewerkersveiligheid waarborgen

 • productiviteit verhogen

Risico’s
De meest voorkomende risico’s in omgevingen waar met voedsel 

wordt gewerkt zijn:

 • vallen en uitglijden door natte en/of glibberige vloeren

 • verkeerd gebruik van gevaarlijke stoffen zoals corrosieve reini-

gingsproducten

 • voeding ontvangen van bedrijven die zich niet aan de wettelijke 

HACCP normen houden

 • voedselvergiftiging door kruisbesmetting; dit gebeurt als schade-

lijke bacteriën zich naar voedsel verspreiden via ander voedsel, 

oppervlakken, handen of gebruiksvoorwerpen

Onze zorg
Onze aanpak ondersteunt u om de wettelijke vereisten volledig na te 

leven en uw organisatie op een veilige en doeltreffende manier aan te 

sturen. Wij bieden innovatieve producten en systemen die gebruiks-

klaar en overal direct inzetbaar zijn. Ook kunt u gebruikmaken van 

onze trainingen op het gebied van voedselveiligheid, zodat uw mede-

werkers voldoen aan de wettelijke opleidingseisen.

Met als resultaat
 • minimale risicofactoren voor voedselveiligheid

 • voldoen aan HACCP normen

 • effectieve preventie van voedselverontreinigingen

 • hygiënische, schone keukenuitrusting

 • tijdbesparing en kostenbeheersing

 • training en service op locatie

 • precieze dosering: geen over- of onderdosering

Is schoon ook 
hygiënisch 
schoon?

Eén enkele infectie kan al 

snel net zoveel kosten als 

een heel jaar verbruik van 

desinfecterende reinigings-

middelen.

VERWIJDERT VUIL

REINIGEN

DOODT BACTERIËN EN VIRUSSEN

DESINFECTEREN

Ons hygiëneprogramma

 • keukenhygiëne schoonmaaksystemen

 • gecertificeerde desinfectieproducten

 • handhygiëne programma

 • op maat gemaakte schoonmaak en desinfectie-

plannen

 • training en ondersteuning op maat

SCHOON
VEILIG 
EFFICIËNT DUURZAME HYGIËNE... ÓNZE ZORG
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Productrange vaatwashygiëne

ECOLAB EN 

VAATWASHYGIËNE

Onze vaatwashygiëne-
oplossingen zorgen voor

 • perfecte vaatwasresultaten

 • een schone, veilige en hygiënische omgeving

 • een lager verbruik van chemische producten, water 

en energie

 • lage totaalkosten door het gebruik van doeltreffen-

de producten en automatische doseersystemen

 • minder breuk van vaatwerk

U heeft iedere dag te maken met het reinigen van bestekken, 

glazen, kopjes, schalen en borden. Door gebruik te maken van 

onze innovatieve producten en systemen van hoogwaardige 

en duurzame kwaliteit, bereikt u een consequente en optimale 

reiniging van al uw vaatwerk. ECOTEMP® 
Vaatwas zonder zorgen 

Het vaatwasprogramma EcoTemp® is een totaalcon-

cept dat de hygiënestandaarden en werknemersvei-

ligheid verhoogt en de totale operationele kosten 

verlaagt. Wij helpen u deze factoren te beheersen.

Voordelen vaatwasprogramma EcoTemp®:

 • innovatieve vaatwasmachines

 • geen investeringen

 • een efficiënt huurconcept, vast bedrag per maand

 • inclusief alle service- en onderhoudskosten

 • periodiek onderhoud inbegrepen

 • inclusief full-service concept van Ecolab op het ge-

bied van vaatwasmiddelen, training en begeleiding



16   17

Productrange textielhygiëne

ECOLAB EN 

TEXTIELHYGIËNE

Verdeling kostenposten 
van een wasserij

50%
Arbeid

Indirect

15%
Water en  

energie

10%
Wasmiddel

5%

Vervanging  
linnen

20%

Fris en echt schoon
Factoren als waterconditie, wasformules, mate riaal, 

bevuilingsgraad en chemie hebben invloed op de rei-

niging van textiel. Maar ook eenvoudigere zaken zo-

als te warm drogen en niet goed naspoelen kunnen 

invloed hebben op het eindresultaat. Dit vraagt om 

de juiste producten, de juiste systemen die het werk 

voor u doen, ondersteund met deskundig advies en 

service.

Uw uitdagingen
 • zorgen voor schoon, zacht, fris en hygiënisch 

textiel

 • voorkomen van verkleuring en een zo lang 

mogelijke levensduur van textiel 

 • verwijderen van vlekken: indien niet vlekvrij, leidt 

dit tot kostenverhogende herwas 

 • verhogen van de productiviteit en veiligheid van 

medewerkers

 • technische problemen met de machines en 

apparatuur 

 • de stijgende kosten van water, energie en afval

Onze zorg
Voor textielhygiëne bieden wij productprogramma’s 

en systemen van hoogwaardige kwaliteit. Gecombi-

neerd met de juiste service bent u verzekerd van een 

schoon, veilig, efficiënt en duurzaam resultaat. Onze 

systemen zijn af te stemmen op ieder type wasgoed, 

bevuiling en machinetype. Van waspoeders tot aan 

volautomatische doseersystemen op basis van hoog 

geconcentreerde chemiecomponenten.

7,2 kWh 3,2 kWh

Traditioneel wassen Wassen met Ecolab

Standaard 
machine van 20 kg

90oC
hoofdwas

60oC
hoofdwas

380L
water

160L
water

energieverbruik energieverbruik

Fris, zacht, mooi en hygiënisch linnengoed wordt als zeer prettig 

ervaren. Dit staat centraal in al onze wasoplossingen.

Aanzienlijke water- en energiebesparing 
met het Ecolab wassysteem
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In het schoonmaakproces is niet alleen de inzet van de juiste 

reinigingsmiddelen en service van belang, ook het gebruik van 

de juiste reinigingsmaterialen en dosering beïnvloeden het 

eindresultaat. Dit kan écht het verschil maken en zorgt voor een 

nog veiliger en efficiënter schoonmaakproces.

ECOLAB 

REINIGINGSMATERIALEN 
EN DOSEERSYSTEMEN

Doseersystemen
Wij leveren alle doseersystemen die helpen om reinigings-

middelen op de juiste manier te gebruiken. Van eenvoudige 

hand gedoseerde systemen via een doseerfles tot geavan-

ceerde doseersystemen voor vaatwas- en textielhygiëne.

De Ecolab systemen zorgen voor de beste resultaten tegen 

de laagste verbruikskosten. Door nauwkeurig te doseren, 

voorkomt u over- en onderdosering, werkt u efficiënter en 

wordt het milieu het minst belast.

Reinigingsmaterialen
Ecolab heeft voor alle werkzaamheden 

de juiste reinigingsmaterialen 

beschikbaar.

Voor keukenhygiëne: 

 • borstels 

 • bezems 

 • luiwagens 

 • vloertrekkers 

 • doekjes

Voor huishoudelijke dienst: 

 • werkwagens 

 • mopwagens 

 • totale microvezeloplossingen 

 • doekjes 

 • mopsystemen
Doseersysteem voor  

hooggeconcentreerde vloeistoffen

Reinigingsmaterialen en doseersystemen

=x1

1000+
navulbare sproeiflacons
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Samen met onze klanten willen wij bijdragen aan een schone, 

veilige en gezonde leefomgeving waarin we optimaal rekening 

houden met mens en milieu. Nu en in de toekomst.  

Duurzame oplossingen  
In al onze segmenten bieden we duurzame oplossin-

gen die zijn voorzien van ecolabels en voldoen aan 

eisen voor Greendeal en Milieuthermometer Zorg.  

Wij gaan daarbij uit van vier duurzaamheidsdoelstel-

lingen:

VEILIGHEID

Vergroten van veiligheid door:

  ontwikkeling van producten die het 

milieu zo min mogelijk belasten

  gebruik van minder agressieve 

producten 

  inzet van innovatieve materialen 

  borging van werkzaamheden en 

procedures bij medewerkers

ENERGIE

Verlagen van energieverbruik door:

 vermindering van CO2 uitstoot tot wel 

70% tijdens het transport

WATER 
Besparen van water door:

 inzet van producten en systemen die 

aantoonbaar water besparen

AFVAL

Verminderen van afval door:

 gebruik te maken van hoog-geconcen-

treerde producten die plastic verpak-

kingsafval tot wel 90% reduceren

Samen met u...
Duurzaamheid heeft de hoogste prioriteit binnen onze 

eigen organisatie, maar de grootste impact hebben 

onze klanten die wij ondersteunen op meer dan een 

miljoen locaties wereldwijd. 

Samen met u werken we aan duurzame oplossingen 

voor hygiënevraagstukken waarbij we continu reke-

ning houden met onze toekomstige generaties.

DUURZAAMHEID
ONZE GEZAMENLIJKE ZORG

Ecolab is partner van DoSocial, 

een initiatief dat zich richt op het 

welzijn van ouderen die afhankelijk 

zijn van zorg. 

www.dosocial.nl

SCHOON
VEILIG 
EFFICIËNT DUURZAME HYGIËNE... ÓNZE ZORG

Solid 
Clean M

Maxx 
Magic2
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Ecolab is met ruim 44.000 medewerkers wereldwijd 

marktleider in services en oplossingen op het gebied 

van waterbesparing, hygiëne en infectiepreventie. 

Wij dragen elke dag bij aan een schone, veilige en 

gezonde leefomgeving waarin de mens optimaal wordt 

beschermd en ons milieu minimaal wordt belast.

TM

C O N F I D E N C E  -  H Y G I E N E  -  S A F E T Y  -  E F F I C I E N C Y

TM
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WIJ DRAGEN BIJ AAN EEN SCHONE, 

VEILIGE EN GEZONDE LEEFOMGEVING 

MET OOG VOOR MENS EN NATUUR
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EFFICIËNT DUURZAME HYGIËNE... ÓNZE ZORG
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Ecolab B.V.

Oude Rhijnhofweg 17

2342 BB Oegstgeest

nlcustomerservices@ecolab.com

Algemeen: +31 (0)71 524 1100

Klantenservice: +31 (0)71 524 1200
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