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EFFICIËNT DUURZAME HYGIËNE... ÓNZE ZORG

ALS ERVARINGSDESKUNDIGE IN DE GEZONDHEIDSSECTOR BEGRIJPT 

ECOLAB ALS GEEN ANDER HOE BELANGRIJK HYGIËNE IS VOOR UW 

ZORGOMGEVING. 

IN EEN SCHONE EN HYGIËNISCHE OMGEVING VERBLIJVEN MENSEN 

AANGENAMER EN HERSTELLEN OF GENEZEN ZE BETER. HIERVOOR 

ZORGDRAGEN GEEFT PATIËNTEN, CLIËNTEN, BEWONERS EN EIGEN 

MEDE WERKERS EEN VEILIG EN GERUST GEVOEL. 

ONZE KENNIS EN ERVARING ZETTEN WE ZO OPTIMAAL MOGELIJK IN 

BIJ DE ZORGCATEGORIEËN OUDERENZORG, ZIEKENHUIZEN, GEHANDI-

CAPTENZORG EN GGZ-INSTELLINGEN. 

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. 

In al onze segmenten bieden we duurzame oplossingen die zijn voorzien van 

ecolabels en voldoen aan eisen voor Greendeal en Milieuthermometer Zorg.  

Wij gaan uit van vier duurzaamheidsdoelstellingen:

VEILIGHEID

 • 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

 • Vermindering van CO2 uitstoot tot wel 70% tijdens het transport

WATER 
 • Inzet van producten en systemen die aantoonbaar water besparen

AFVAL

 • Verminderen van afval door hoog-geconcentreerde producten die plastic  

verpakkingsafval tot wel 90% reduceren

Ecolab is partner van DoSocial, 

een initiatief dat zich richt op 

het welzijn van ouderen die 

afhankelijk zijn van zorg.  

www.dosocial.nl

nlcustomerservices@ecolab.com

Algemeen: +31 (0)71 524 1100

Klantenservice: +31 (0)71 524 1200

WWW. E CO L A B . COM

Ouderenzorg
Ziekenhuizen

GGZ-instellingen
Gehandicaptenzorg
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Samen met u
Duurzaamheid heeft de hoogste prio-

riteit binnen onze eigen organisatie, 

maar de grootste impact hebben onze 

klanten die wij ondersteunen op meer 

dan een miljoen locaties wereldwijd. 

Duurzaamheid... 
onze gezamenlijke zorg
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Onze Territory Managers 

Zij zijn uw centrale aanspreekpunt op uw locatie. Zij voeren 

ter plekke de 360° check van de hygiëne uit en staan klaar 

voor advies en ondersteuning bij vragen over voedselveilig-

heid, persoonlijke hygiëne, milieu-verantwoord werken en 

wetgeving.  

Tijdens periodieke servicebezoeken voeren zij samen met u 

de noodzakelijke procedures uit en controleren het gebruik 

van de producten voor het juiste resultaat. De bevindingen 

worden vastgelegd in digitale rapportages. 

Training en opleiding is op locatie en afgestemd op uw 

specifieke situatie. Hierdoor zijn en blijven de processen 

gewaarborgd die zorgen voor het beste hygiëne resultaat. 

Om de beste hygiëne resultaten te behalen, zijn sterk pres-

terende producten nodig. Ons uitgebalanceerde productas-

sortiment is afgestemd op iedere taak binnen het schoon-

maak- en hygiëneproces. 

Onze doseersystemen zijn een slimme manier om efficiëntie 

te maximaliseren. Ze werken volgens gedefinieerde con-

centratieniveaus en worden bij u geïnstalleerd en door ons 

onderhouden. 

Onze Territory Managers brengen schoonmaakprocedures 

helder en overzichtelijk in kaart. Zij zorgen ervoor dat de 

implementatie van onze oplossingen en systemen naadloos 

aansluit op uw dagelijkse werkzaamheden.

Segmenten

HUISHOUDELIJKE DIENST 

Ons schoonmaak- en desinfectiesysteem maakt kamers en gemeenschappelijke ruimtes 

écht schoon, voorkomt bacteriën, bespaart tijd en kosten en ondersteunt de veiligheid van 

uw medewerkers. 

HANDHYGIËNE 

Goede handhygiëne is van essentieel belang om verspreiding van infecties binnen zorg-

locaties te voorkomen. Wij bieden een uitgebreid assortiment desinfectie- en handhygiëne 

producten die voldoen aan alle eisen voor handdesinfectie binnen de zorginstellingen. 

KEUKENHYGIËNE 

Behalve het leveren van veilig voedsel, is het voor u van groot belang om alle ruimtes waar 

voedsel bereid wordt, hygiënisch schoon te houden volgens de hoogste voedselveilig-

heidsnormen. 

VAATWASHYGIËNE 

Onze innovatieve producten en systemen van hoogwaardige en duurzame kwaliteit zorgen 

voor een consequente en optimale reiniging van al uw vaatwerk. 

TEXTIELHYGIËNE 

Fris, zacht, mooi en hygiënisch linnengoed wordt als zeer prettig ervaren. Dit staat centraal 

in al onze wasoplossingen. 

Reinigingsmaterialen en doseersystemen

In uw 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.

Een greep uit de productrange van Ecolab
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Duurzame hygiëne... ónze zorg! 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. 

In onze hygiëne aanpak bent u altijd 

het uitgangspunt voor de invulling van 

onze duurzame hygiëne oplossingen en 

dienstverlening.  

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

TERRITORY MANAGER

Onze deskundige ‘Territory Managers’ zijn speciaal opgeleid om u gedurende 

het gehele hygiëne proces te begeleiden en te adviseren.

Vast contactpersoon 
op locatie

Service en 
ondersteuning

Training en 
opleiding

Efficiënte  
dosering 

Implementatie

Sterk presterende 
producten 
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