
 

 

 
Eindrapportage Challenge  

Verpleeghuizen van de toekomst 
 
 
 
 

HET BIDETTOILET 
  



 

Pagina 2 van 53 

INHOUD 

Samenvatting ............................................................................................................................................... 3 

Inleiding .......................................................................................................................................................5 

Beschrijving van de technologie .................................................................................................................. 6 

Het bidettoilet ........................................................................................................................................................ 6 

Gebruik binnen Sint Jacob ...................................................................................................................................... 6 

Beschrijving van het implementatieproces ................................................................................................... 7 

Rapportage periode 1 – t/m november 2020 ............................................................................................................ 7 

Rapportage periode 2 – december 2020 t/m februari 2021 ...................................................................................... 8 

Rapportage periode 3 – maart t/m mei 2021 .......................................................................................................... 10 

Activiteiten................................................................................................................................................. 12 

Globale planning ................................................................................................................................................... 12 

Projectorganisatie ................................................................................................................................................. 12 

Overzicht activiteiten per periode .......................................................................................................................... 13 

Ervaringen .................................................................................................................................................. 17 

Doelgroepen ......................................................................................................................................................... 17 

Onderzoeksaanpak ................................................................................................................................................ 17 

Impact individuele bidettoiletten voor bewoners en zorgteams ............................................................................. 18 

Impact gezamenlijke bidettoiletten voor bewoners en zorgteams ......................................................................... 21 

Impact voor het management ............................................................................................................................... 23 

Inschatting potentiële tijdswinst ............................................................................................................................ 23 

Quadrupple aim .................................................................................................................................................... 24 

Wat de challenge ons heeft gebracht ......................................................................................................... 25 

Toekomstperspectief ................................................................................................................................ 26 

Geleerde lessen .................................................................................................................................................... 26 

Borging van de technologie ................................................................................................................................... 27 

Veranderingen in de organisatie ........................................................................................................................... 28 

Conclusie ................................................................................................................................................... 29 

Bijlage 1 – Gedicht van bewoner ................................................................................................................. 30 

Bijlage 2 – Producten .................................................................................................................................. 31 

Bijlage 3 – Vergelijking bidettoiletten ......................................................................................................... 32 

Bijlage 4 – Voorbeeld vragenlijst ................................................................................................................ 34 

Bijlage 5 – Vergelijking bidettoiletten  individueel gebruik ........................................................................ 42 

Bijlage 6 – Issuelijst project......................................................................................................................... 45 

Bijlage 7 - Werk- en beheerproces (concept) ............................................................................................... 47 

Bijlage 8 – Startpakket ............................................................................................................................... 53 

 



 

Pagina 3 van 53 

SAMENVATTING  

Sint Jacob neemt deel aan de Challenge Verpleeghuizen van de Toekomst met het project 

‘Opschaling douche-wc’. De naam van deze innovatie hebben we gedurende het project 

veranderd in ‘bidettoilet’ in verband met herkenbaarheid voor bewoners. Een bidettoilet is een 

combinatie van een toilet en bidet met droogfunctie. Het zorgt voor reiniging na de toiletgang, 

zodat een bewoner of de zorg deze handeling niet zelf hoeft te doen. 

 

In het kader van dit project zijn 13 nieuwe bidettoiletten aangevraagd voor appartementen van 

somatische bewoners (waarvan 10 reeds geplaatst) en 2 gezamenlijke bidettoiletten geplaatst in 

sanitaire ruimtes van afdelingen psychogeriatrie en somatiek (met 7 respectievelijk 15 bewoners 

op dit moment). 

 

Vooruitlopend op de start van de Challenge was Sint Jacob al gestart met de opschaling. Al snel 

werd duidelijk dat de aangeschafte opzetvariant van het bidettoilet niet geschikt was voor 

gezamenlijke ruimtes in verband met hygiëne. Aan de hand van een goede impactanalyse heeft 

het projectteam vervolgens een geschikt product gevonden voor gezamenlijk gebruik en een 

leverancier geselecteerd. Met deze leverancier is ook een nieuwe selectie van bidettoiletten voor 

individueel gebruik uitgevoerd en is een samenwerkingsovereenkomst opgesteld. Die betreft 

naast de levering, service en onderhoud voor bidettoiletten ook het verzorgen van 

reconditionering (grondige reiniging en vervanging onderdelen waar nodig) en opslag. 

 

Door corona heeft het project vertraging opgelopen. Zodra het weer mogelijk was in de zomer 

van 2020, heeft Sint Jacob voorbereidingen getroffen voor het vervolg van het project. Het 

projectvoorstel is aangepast aan de situatie en aan de hand van een gestructureerde aanpak is het 

projectteam weer actief aan de slag gegaan. Samen met Vilans heeft Sint Jacob de 

onderzoeksopzet vormgegeven voor het in kaart brengen van de impact van bidettoiletten. Voor 

bewoners en medewerkers heeft Sint Jacob vragenlijsten ontwikkeld.  

 

Op basis van interesse vanuit de zorgteams zijn 2 afdelingen geselecteerd voor de plaatsing van 

een gezamenlijk bidettoilet. In het najaar zijn deze gezamenlijke bidettoiletten geplaatst. Helaas 

zorgde de tweede coronagolf ervoor dat deze bidettoiletten in eerste instantie relatief kort in 

gebruik waren (leegstand op afdeling, cohortering). Afgelopen maart en april zijn de 

bidettoiletten verplaatst naar andere afdelingen met bewoners die hier baat bij hebben. Het 

aantal individuele bidettoiletten is in de loop van 2021 verder uitgebreid op basis van aanvragen 

vanuit bewoners/familieleden en vanuit de zorg/ergotherapie. 

 

Gedurende het project heeft het projectteam medewerkers en bewoners via nieuwsbrieven op de 

hoogte gehouden. Ook de cliëntenraden en Raad van Toezicht zijn op de hoogte gehouden van 

de voortgang. Het was telkens leuk om te melden dat Sint Jacob koploper was in de onofficiële 

tussenstanden van Vilans! 
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De praktijk wees uit dat het zinvol was om het werk- en beheerproces te beschrijven. Op basis van 

de ervaringen van de betrokken stakeholders is dit proces geformuleerd en in de praktijk 

gebracht. Tijdens de implementatie heeft Sint Jacob veel kennis opgedaan over 

randvoorwaarden en wijze van inbedden van innovaties in de organisatie. Hierbij is het 

projectteam enorm geholpen door de coach vanuit Vilans. Ook de uitwisseling met andere 

organisaties in de Challenge op het gebied van het vormgeven van innovatie in de organisatie was 

leerzaam en inspirerend. 

 

Sint Jacob is zeer succesvol geweest in de opschaling. Bewoners1 geven de cijfers 7 – 10 aan het 

bidettoilet en de betrokken medewerkers zijn heel enthousiast. Met het door Sint Jacob 

ontwikkelde startpakket kunnen nieuwe locaties en organisaties eenvoudig aan de slag met deze 

prachtige oplossing. 

 

Het bidettoilet is een eenvoudig en prachtig hulpmiddel, dat de regie bij de toiletgang weer 

teruggeeft aan bewoners. Iedereen wil graag zo zelfstandig mogelijk zijn bij de toiletgang, 

toiletgang is tenslotte privé. Het bidettoilet geeft bewoners een stukje intimiteit en een gevoel 

van waardigheid terug.  

 

Het bidettoilet hoort thuis in elk Verpleeghuis van de Toekomst! 

 

 
  

                                                 

 
1 Van vier bewoners met een individueel bidettoilet hebben we ingevulde vragenlijsten retour ontvangen. 
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INLEIDING 

In de visie van Sint Jacob is de leefwereld van de cliënt leidend en zijn mogelijkheden het 

uitgangspunt. Het is belangrijk dat de zorg is gericht op het comfort van de bewoner, met respect 

voor zijn autonomie. Sint Jacob heeft in de strategische koers van 2018-2021 ‘Technologie en 

Innovatie’ als speerpunt benoemd. Medewerkers krijgen de ruimte om te experimenteren met 

nieuwe innovaties, zoals apps, (zorg)robots en dwaalsensoren, die het werk vergemakkelijken en 

de zorg aan bewoners ondersteunen. Als een toepassing toegevoegde waarde heeft voor 

bewoners en/of medewerkers en betaalbaar is, wordt deze breed beschikbaar gesteld. Sint Jacob 

faciliteert het speerpunt ‘Technologie en Innovatie’ door het inzetten van een innovatieteam dat 

zorginnovatie bekendmaakt, ideeën ophaalt en pilots ondersteunt. Eén van de pilots die het 

innovatieteam leidt is de pilot bidettoiletten.  

 

Het eerste bidettoilet is een aantal jaar geleden op verzoek van een somatische bewoner 

aangeschaft in de locatie Jacob in de Hout. Naar aanleiding van de positieve reacties wilde Sint 

Jacob hier meer bewoners blij mee maken. Voor nog 9 somatische cliënten van deze locatie zijn in 

2019 bidettoiletten aangeschaft. Met de pilot bidettoiletten wordt het gebruik van de 

bidettoiletten ook naar andere locaties en andere doelgroepen uitgebreid. We waren 

nieuwsgierig voor welke doelgroep een bidettoilet echt toegevoegde waarde heeft en of het ook 

van toegevoegde waarde is voor onze bewoners die verblijven op een PG-afdeling.  

  



 

Pagina 6 van 53 

BESCHRIJVING VAN DE TECHNOLOGIE 

HET BIDETTOILET 

Het bidettoilet is een combinatie van een toilet en bidet met droogfunctie. Door het gebruik van 

dit bidettoilet wordt een deel van de handelingen overgenomen door het toilet. Naar verwachting 

biedt het bidettoilet comfort aan bewoners die moeite hebben zich zelfstandig te verschonen na 

de toiletgang. Het toilet kan de bewoner ondersteunen in zijn zelfredzaamheid en kan zo het 

gevoel van autonomie van de bewoner vergroten. Zelfstandigheid bij de toiletgang draagt ook bij 

aan het behoud van waardigheid. Voor de zorgverlener is het helpen bij de toiletgang een fysieke 

belasting die meestal plaatsvindt in een onnatuurlijke houding. Een bidettoilet verlicht mogelijk 

het werk van de zorgverlener, door tijdsbesparing en een lagere fysieke belasting. Zie bijlage 2 

voor een beschrijving van het product. 

GEBRUIK BINNEN SINT JACOB 

Locatie Jacob in de Hout beschikte in 2019 over 10 individuele Spatoiletten. Sinds het begin van 

de Challenge zijn bij drie andere grootschalige locaties Spatoiletten geplaatst. In het kader van dit 

project zijn tot nu toe 10 nieuwe Spatoiletten geplaatst. Deze bevinden zich op de appartementen 

van individuele somatische bewoners op de locaties NDW (2x), BB (3x), Jacob in de Hout (4x) en 

Schalkweide (1x). Voor 3 bewoners is een bidettoilet aangevraagd en zodra deze beschikbaar 

komen vanuit de leverancier, worden deze geplaatst. Voor 2 bewoners zijn oriënterende 

gesprekken geweest tussen de ergotherapeut en de leverancier en is in overleg besloten dat een 

bidettoilet geen passende oplossing is voor de situatie. Daarmee komt de opschaling van het 

aantal individuele bidettoiletten in het kader van de Challenge op 13 op appartementen van 

bewoners.  

 

Voor de gezamenlijke badkamers beschikt Sint Jacob op dit moment over 2 Closomats, die 

geschikt zijn voor gezamenlijk gebruik. Eén van de Closomats staat op locatie NDW, deze wordt 

door 5 van de 8 bewoners van de afdeling gebruikt. De andere Closomat is 2 maanden in gebruik 

geweest op locatie SW en onlangs verplaatst naar een afdeling met 15 bewoners op locatie BB. 

 

Onderstaande tabel geeft het aantal medewerkers, bewoners (peildatum 1 oktober 2020) en het 

aantal bidettoiletten bij de betreffende locaties weer: 

 
 

Aantal  
medewerkers 

Aantal 
 bewoners PG 

Aantal 
bewoners 
somatiek 

Aantal 
individuele 

bidettoiletten 

Aantal 
Closomats 

Bosbeek 91 48 58 3 1 

Jacob in de Hout 63 38 47 5  

Nieuw Delftweide 77 55 37 3 1 

Schalkweide  87 57 38 2  
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BESCHRIJVING VAN HET IMPLEMENTATIEPROCES 

RAPPORTAGE PERIODE 1 – T/M NOVEMBER 2020 

 
Begin 2020 is Sint Jacob gestart met het project “Opschaling bidettoiletten”. Het project heeft 

door de coronapandemie een aantal maanden vertraging opgelopen. Afgelopen zomer is een 

herziene planning gemaakt en deze wordt aangepast op het moment dat zich onverwachte 

situaties voordoen als gevolg van de pandemie. 

 

Sint Jacob wil met dit project bidettoiletten breder beschikbaar maken voor bewoners. Het 

project bestaat uit twee delen: 

1. Opschaling van bidettoiletten als opzetbril op individuele appartementen van bewoners in 

de somatische doelgroep 

2. Opschaling naar de doelgroep psychogeriatrie (PG) met bidettoiletten van het merk 

Closomat op gezamenlijke badkamers.  

 

De bidettoiletten voor individueel gebruik van Spatoilet zijn begin dit jaar geïnstalleerd op de 

appartementen van de bewoners die hadden aangegeven deze te willen gebruiken. De dag voor 

de kick-off bij Vilans en de kennismaking met de coaches constateerde de hygiëne-

infectiepreventiecommissie (HIP-cie) van Sint Jacob dat dit product niet voldeed aan de hygiëne-

eisen voor gezamenlijk gebruik. Na de kick-off zijn we dan ook gestart met het opstellen van een 

pakket van eisen voor de gezamenlijke bidettoiletten. Het belang van een grondige 

impactanalyse werd zo direct duidelijk. Onderzoek in de markt heeft opgeleverd dat er geen 

keurmerken zijn in Nederland voor bidettoiletten en dat slechts één enkel model aan onze eisen 

en wensen voor gezamenlijk gebruik voldoet. 

 

Eind augustus heeft het projectteam een advies voor het gebruik van het bidettoilet van het merk 

Closomat voorgelegd aan de HIP-cie. Dit type kreeg goedkeuring van de HIP-cie. Vervolgens 

hebben we deze keuze afgestemd met de managers zorg- en dienstverlening (MZD’ers) en 

kwaliteitsverpleegkundigen van de betrokken locaties Nieuw Delftweide (NDW) en Schalkweide 

(SW). 

 

In september vonden voorbereidende bijeenkomsten plaats op deze twee locaties. Daarbij waren 

ambassadeurs van de betreffende afdelingen aanwezig, de MZD, de leverancier en het 

projectteam. Tijdens deze bijeenkomsten is besloten om de term ‘douchetoilet’ in de 

communicatie te vervangen door ‘bidettoilet’, omdat dat naar verwachting een duidelijkere 

associatie oproept bij de bewoners. De ambassadeurs hebben hun collega’s meegenomen in het 

plan. Parallel hieraan liep het offertetraject met Sanmedi, de leverancier van Closomat, en voerde 

dit bedrijf samen met de huismeester een locatiecheck uit voor de installatie. Ook het 

communicatieplan is in die periode uitgewerkt. 
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De MZD’ers hebben het plan voor installatie van een bidettoilet op gezamenlijke badkamers met 

de lokale cliëntenraden besproken. Voorafgaand aan de installatie hebben de MZD’ers een 

informatiebrief verstuurd aan de bewoners en mantelzorgers van de betreffende afdelingen. Het 

projectteam heeft het innovatieteam en de RvB van Sint Jacob geïnformeerd over de voortgang. 

Ook het zorgkantoor is op de hoogte gebracht van de voortgang tijdens de kwaliteitsdialoog die 

een aantal keer per jaar plaatsvindt. 

 

In oktober zijn de bidettoiletten op beide locaties geïnstalleerd en in gebruik genomen. De 

ambassadeurs hebben een instructiefilmpje gemaakt voor hun collega’s op de afdelingen over 

hoe het toilet goed te gebruiken. In november zijn de eerste ervaringen opgedaan met de 

gezamenlijke bidettoiletten. Daarnaast trof het projectteam in overleg met de MZD’ers in 

oktober en november voorbereidingen voor het ophalen van de ervaringen van bewoners en 

medewerkers, zowel rondom de individuele bidettoiletten als de gezamenlijke bidettoiletten. 

 

RAPPORTAGE PERIODE 2 – DECEMBER 2020 T/M FEBRUARI 2021 

 

Gezamenlijke bidettoiletten 

Op locatie NDW hebben we op basis van de eerste ervaringen van het team hun vragen over de 

temperatuur van de waterstraal en de warmte van de föhn besproken met de leverancier. Het 

water werd aan het eind van het reinigen als te koud ervaren en de föhn droogte de huid niet 

helemaal. De leverancier heeft aanpassingen doorgevoerd (duur van reinigen en warmte van 

föhn) op de locatie. Wekelijks hadden we overleg met de ambassadeur uit de zorg op locatie 

NDW over de voortgang.  

 

Helaas zijn de bewoners in de loop van december in cohort geplaatst in verband met risico op 

corona. Hierdoor gingen de bewoners die gebruik maakten van de Closomat op de PG-afdeling 

opeens naar een andere huiskamer met een ander toilet. We bespraken met de MZD van de 

locatie of het zinvol zou zijn de Closomat te laten verplaatsen en welke afdeling daar het meest 

geschikt voor zou zijn in deze situatie. 

 

Door een corona-uitbraak op locatie SW is in december besloten tijdelijk geen gezamenlijke 

toiletten te gebruiken. Na de uitbraak, half januari, zijn de bewoners van de afdeling met de 

Closomat verhuisd naar een andere afdeling. Dat betekent dat het gezamenlijke bidettoilet op 

SW niet meer werd gebruikt. De stafverpleegkundige uit ons projectteam heeft overlegd met de 

fysiotherapeut en de ambassadeur uit het zorgteam over het vervolg. Hun conclusie was dat het 

gewenst zou zijn om de Closomat te verplaatsen naar de nieuwe afdeling, aangezien de zorg 

destijds tevreden was over het toilet. We hebben de mogelijkheden verkend voor verplaatsing 

van het toilet en voerden een inventarisatie uit van welke bewoners hier dan naar verwachting 

gebruik van zouden maken. 
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Om nieuwe teams te helpen bij het in gebruik nemen van een gezamenlijk bidettoilet, zijn we 

gestart met het samenstellen van een “startpakket” met handige documenten en 

procesbeschrijvingen. Hiertoe scherpen we de documenten die eerder gebruikt hebben waar 

nodig aan. Ook hebben we een rol- taakomschrijving opgesteld voor de ambassadeur van het 

bidettoilet op een afdeling. 

 

Individuele bidettoiletten 

In december hebben we de vragenlijsten onder de somatische bewoners met bidettoilet 

verspreid. Ook hebben we de balans opgemaakt ten aanzien van de voorraad en het beheer van 

de individuele bidettoiletten. Samen met het hoofd facilitaire dienstverlening hebben we in kaart 

gebracht hoeveel individuele bidettoiletten er nog precies in voorraad waren. Met leverancier 

Sanmedi verkenden we welke type bidettoiletten er naast de huidige Spatoiletten geschikt zijn 

voor individueel gebruik en hoe het beheerproces eruit zou kunnen zien.  

Aan het eind van het jaar hebben we een bericht geplaatst op het intranet van Sint Jacob met 

informatie over de voortgang van het project. Als bedankje voor de inzet van de betrokken teams 

op locatie (na de complimenten op onze eerste rapportage aan ZN) hebben we voor de kerst een 

presentje uitgezocht en bij hen thuis laten bezorgen.  

 

Januari stond in het teken van voorbereidingen voor de verdere opschaling van individuele 

bidettoiletten. Begin januari hebben we een nieuwsbericht laten plaatsen in de 

locatienieuwsbrieven die onder bewoners, naasten en medewerkers wordt verspreid. Hierin stond 

de mogelijkheid om interesse bij ons te melden. Via de ergotherapeuten van Sint Jacob hebben 

we de vraag uitgezet welke bewoners hier naar verwachting baat bij zouden kunnen hebben.  

 

  

Bericht intranet Sint Jacob 10 december 2020 
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Procesmatige en organisatorische zaken 

Ook is het projectteam gestart met wekelijks overleg met leverancier Sanmedi. Dit helpt om het 

traject van selectie van individuele bidettoiletten voor de toekomst en vormgeving van het 

beheerproces vorm te geven. We hebben een vergelijkingsoverzicht besproken met door de 

leverancier geadviseerde bidettoiletten voor individueel gebruik (zie bijlage 5). In februari hebben 

we de eerste offertes van de leverancier ontvangen. Eén voor de aanschaf van extra individuele 

bidettoiletten met servicecontract en één voor het in depot nemen en reconditioneren van de 

individuele bidettoiletten (ook de reeds aanwezige Spatoiletten). Tevens hebben we een aantal 

referenties van Sanmedi ontvangen, die positief waren over hun ervaringen. De offertes zijn 

doorgesproken met de afdeling inkoop binnen Sint Jacob. Samen met de leverancier en afdeling 

facilitaire dienstverlening ontwerpen we het beheerproces.  

 

RAPPORTAGE PERIODE 3 – MAART T/M MEI 2021 

 

Gezamenlijke bidettoiletten 

In overleg met zorgteams, de MZD en de cliëntenraad is besloten de Closomat op NDW te 

verplaatsen naar een andere PG-afdeling op de locatie, waar deze weer gebruikt kan worden door 

PG-bewoners. Voorafgaand aan de verplaatsing heeft de stafverpleegkundige samen met de 

ambassadeurs van het team een nulmeting uitgevoerd en hebben ze met elkaar de werkwijze 

doorgenomen en op maat gemaakt voor de afdeling. In maart is de Closomat verplaatst en weer 

in gebruik genomen. De zorgmedewerkers van de afdeling hebben voor de betreffende bewoners 

verwachtingen geformuleerd en houden de ervaringen met het bidettoilet bij. Het projectteam 

heeft regelmatig afstemming met de ambassadeur van de afdeling. In het filmpje dat vanuit de 

Challenge is gemaakt zijn de ervaringen van een zorgmedewerker op deze afdeling te zien. 

 

In maart heeft het projectteam in overleg met de ambassadeurs van locatie SW besloten dat het 

bidettoilet niet intern verplaatst zou worden binnen SW. Door corona en daaraan gerelateerde 

vraagstukken was er onvoldoende ruimte voor een pilot. 

 

Parralel daaraan ontstond vanuit een zorgteam en de ergotherapeut van de locatie Bosbeek (BB) 

interesse voor een gezamenlijk bidettoilet op een afdeling met bewoners met somatische en 

psychogeriatrische problematiek. De stafverpleegkundige heeft samen met de betreffende 

medewerkers een inventarisatie gedaan van hoeveel bewoners hier gebruik van zouden maken. 

De inschatting was dat 10 van de 15 bewoners hier baat bij konden hebben. Ook de MZD’er van 

Bosbeek en de cliëntenraad waren enthousiast. Eind april is de Closomat van SW verplaatst naar 

een afdeling op BB. Op dit moment worden de eerste ervaringen opgedaan op de afdeling. 
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Het projectteam is verder gegaan met het vullen van het “startpakket” voor nieuwe afdelingen en 

organisaties (zie bijlage 8). Ook is Sint Jacob benaderd door Groenhuysen, een zorgorganisatie in 

de omgeving van Roosendaal. Zij wilden graag ervaringen ophalen bij Sint Jacob en onze 

onderzoeksopzet gebruiken. Uiteraard hebben we dit met hen gedeeld.  

 

Individuele bidettoiletten 

Om de opschaling van de inzet van het aantal bidettoiletten nog een extra impuls te geven is een 

tweede bericht verschenen in de nieuwsbrieven van de locaties aan bewoners, medewerkers en 

vrijwilligers.  

Op basis van input van de ergotherapeuten hebben we indicatiecriteria geformuleerd voor de 

inzet van een individueel bidettoilet. Vanuit één van de locaties kwam de vraag of het mogelijk is 

om bidettoiletten uit te proberen. In overleg met de ziekenhuishygiënist heeft het projectteam 

besloten dat dat enkel mogelijk is bij de geplaatste Closomats en niet bij individuele opzetbrillen 

in verband met hygiëne. 

 

Procesmatige en organisatorische zaken 

Het werk- en beheerproces is verder aangescherpt. Gezien de belangrijke rol van de 

ergotherapeuten in dit proces, is het projectteam aangeschoven bij een vakgroepoverleg om het 

proces en de rol van de ergotherapeuten af te stemmen. Het individuele contact tussen 

ergotherapeuten en de leverancier is een onderdeel van het proces. Daarom heeft de leverancier 

de presentatie ook gegeven aan de ergotherapeuten van Sint Jacob over de beschikbare 

bidettoiletten, mogelijkheden en toepassingen.  

Het werk- en beheerproces is vervolgens beoordeeld door de Stuurgroep Kwaliteit & Veiligheid 

van Sint Jacob (RvB, SO, stafverpleegkundigen, kwaliteit) en wordt na afloop van de pilot 

definitief gemaakt. Het proces legt de basis voor hoe de inzet van bidettoiletten in de organisatie 

is geborgd. 

Via de beheerder van onze brandmeldinstallatie kwam de mededeling dat een brandmelder 

noodzakelijk was in de badkamers met een bidettoilet op basis van de NEN-norm 2535. 

Aanleiding hiervoor was de gedachte dat het bidettoilet een ontstekingsbron zou zijn. Dit zou 

kosten met zich meebrengen van € 500 - € 2.000 per ruimte om een brandmelder te plaatsen die 

op het systeem aangesloten zou zijn. Dit heeft geleid tot nader onderzoek door het projectteam. 

Navraag bij de inspecteur die de brandveiligheidscertificaten verleent, maakte duidelijk dat een 

bidettoilet niet hoeft te worden aangemerkt als een ontstekingsbron en dat een brandmelder dus 

niet noodzakelijk is op grond van een bidettoilet. 

In deze periode is ook de offerte afgerond met Sanmedi. Uiteindelijk is het een overeenkomst 

geworden waarin zowel de aanschaf en service rondom gezamenlijke bidettoiletten en 

individuele bidettoiletten is opgenomen, als afspraken rondom opslag en reconditionering door 

de leverancier. 
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ACTIVITEITEN  

Voorafgaand aan de plaatsing van de bidettoiletten is geen 0-meting gedaan. De individuele 

toiletten waren al geplaatst voordat de kick-off bij Vilans plaatsvond en de gezamenlijke 

bidettoiletten zijn geplaatst zodra het kon, om de tweede coronagolf voor te zijn. In de 

onderzoeksopzet zijn verschillende vragenlijsten opgenomen waarmee ook de situatie vóór 

gebruik van het bidettoilet in kaart wordt gebracht. 

GLOBALE PLANNING 

1. September: voorbereidingen, randvoorwaarden en onderzoek uitwerken voor 

gezamenlijke bidettoiletten 

2. Oktober: installatie 2 Closomats op afdelingen PG voor gezamenlijk gebruik  

3. November: start pilot 2 PG-afdelingen gezamenlijk gebruik (van 0 naar 5 gebruikers per 

locatie) 

4. November/December: verdere opschaling somatiek individueel voorbereiden, op basis van 

ervaringen 

5. December/Januari: uitvoeren onderzoek naar ervaringen en bij leverancier 

vergelijkingsrapport individuele bidettoiletten opgevraagd, en offertes en SLA’s.  

6. Februari 2021: resultaten verwerken en intern advies voor vervolg 

7. Januari – april 2021: voortzetten pilot PG-afdeling op nieuwe afdelingen en opschalen 

individuele bidettoiletten individueel gebruik 

8. Mei 2021: eindrapportage Challenge opstellen voor 31 mei 2021. 

PROJECTORGANISATIE 

 

Stuurgroep Rol 

RvB Stuurgroep 

  

Projectteam  

Lianne van Hoeij Projectleider 

Yvette Overmeer Stafverpleegkundige, vast projectlid kernteam 

Kitty de Jong Innovatie Adviseur vanuit Vilans, lid kernteam (Zorginnovatieadvies) 

Oscar Westerhof MZD Nieuw Delftweide 

Linda Dijkstra Coördinator huisvesting 

Jorrit Willems Inkoop 

  

Werkgroepen op locatie  

Natasja van den Brink Kwaliteitsverpleegkundige NDW 

Miranda Gosewehr Coördinerend verzorgende NDW 

Petra Does Zorgteam SW 

Marjan Krom Zorgteam SW 

Edwin Meure Fysiotherapeut SW 

Maaike Wind Ergotherapeut BB 

Marcel Kleef Zorgteam BB 

Sanmedi Julius  Leverancier Closomat 
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De belangrijkste stakeholders bij dit project zijn: de bewoners, zorgmedewerkers, 

ergotherapeuten, coördinator huisvesting, de leverancier, huismeester, locatiemanagers, 

verpleeghuis-/ ziekenhuishygiënist, afdeling inkoop en de cliëntenraden.  

OVERZICHT ACTIVITEITEN PER PERIODE 

Hieronder staat een overzicht van de activiteiten die zijn uitgevoerd. 
 
Rapportage periode 1 

 
Algemene activiteiten 

- Samenstellen projectteam  

- Wekelijks overleg projectteam  

- Regelmatige afstemming met Vilans in het kader van de onderzoeksopzet 

- Bijhouden projectdocumentatie en projectcontrol-omgeving 

- Opstellen van communicatiematerialen (eerst voor intern) 

 
Selectie bidettoilet gezamenlijk gebruik 

- Opstellen pakket van eisen (zie bijlage 3 voor vergelijking op relevante aspecten) 

- Marktverkenning uitvoeren 

- Opvragen offerte inclusief SLA (service, onderhoud, garantie) 

- Check door afdeling inkoop en facilitair 

- Advies voor selectie product opstellen 

- Bespreken in HIP-cie ter goedkeuring op gebied van hygiëne 

- Informeren innovatieteam 

- Voorleggen aan betrokken MZD’ers 

- Referenties bij leverancier opvragen 

- Onderzoeken of er een keurmerk in Nederland is voor sanitair in instellingen 

- SLA voor onderhoud, storingsdienst, reparaties etc.  

- Tekenen overeenkomst en SLA met Sanmedi 

 
Teams op locatie 

- Email aan alle teams met mogelijkheid om zich aan te melden voor deelname 

- Selectie teams & ambassadeurs 

- Plannen voorbereidende werkgroep- en teambijeenkomsten locaties SW en NDW 

- Opstellen draaiboek en presentatie voorbereidende bijeenkomsten door projectteam in 

samenwerking met leverancier 

- Voorbereidende werkgroepbijeenkomst met ambassadeurs, MZD, leverancier en 

projectleiding 

- Samenstellen informatiepakket nieuwe locaties/afdelingen 

- E-mails aan alle medewerkers afdeling 

- Opstellen werkinstructie 

- Instructiefilmpje maken voor de teams 
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Communicatie algemeen 

- Communicatieplan opstellen 

- Presentatie over project maken voor innovatieteam, CCR, RvB, RvT 

 
Installatie 

- Scan SW van technische mogelijkheden door leverancier i.s.m. huismeester 

- Scan NDW van technische mogelijkheden door leverancier i.s.m. huismeester 

- Afspraak voor installatie maken, opvragen handleiding en schoonmaakinstructie 

  

Bewoners en mantelzorgers 
- Notitie met informatie over project voor de bewonersraden 

- Bespreken plan in lokale cliëntenraad 

- Brief aan bewoners en mantelzorgers van betreffende PG-afdelingen 

 

Protocollen en werkafspraken 
- Opzet werkwijze in overleg met ambassadeurs 

 
Onderzoeksopzet 

- Verkenning onderzoeksopzet met Vilans 

- Vragenlijsten in concept opstellen 

- Check vragenlijsten door Vilans 

 
Rapportage periode 2 

 
Algemene activiteiten 

- Wekelijks overleg projectteam  

- Bijhouden projectdocumentatie en projectcontrol-omgeving 

- Interne communicatie over voortgang 

 
Onderzoek 

- De onderzoeksopzet is vastgesteld met Vilans 

- Vragenlijsten over individuele bidettoiletten zijn verstuurd naar alle betrokkenen 

medewerkers en cliënten  

- Een aantal vragenlijsten is ingevuld retour ontvangen en geanalyseerd 

- Afstemming met Vilans in het kader van de ontvangen onderzoeksvragenlijsten 

 
Selectie bidettoilet individueel gebruik 

- Opstellen pakket van eisen (zie bijlage 5 voor vergelijking op relevante aspecten) 

- Marktverkenning uitvoeren voor bidettoiletten individueel gebruik met spiegeloffertes 

- Opvragen offerte inclusief SLA bij Sanmedi (service, onderhoud, garantie) 

- Check door afdeling inkoop en facilitair 

- Advies voor selectie bidettoiletten individueel gebruik opstellen 

- Bespreken in HIP-cie ter goedkeuring op gebied van hygiëne 
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- Plan van aanpak individuele toiletten voorleggen aan betrokken MZD’ers 

- Referenties van leverancier Sanmedi opvragen en nabellen 

- Bespreken overeenkomst en SLA met Sanmedi voor individuele bidettoiletten en 

overeenkomst depot en reconditionering alle individuele bidettoiletten die bij Sint Jacob 

in gebruik zijn bij hergebruik nieuwe bewoner 

 
Teams op locaties 

- Wekelijkse afstemming met ambassadeurs op locaties NDW en SW 

- Rol- taakomschrijving opstellen voor ambassadeurs 

- Voorbereidingen “startpakket” nieuwe locaties/afdelingen 

 
Communicatie algemeen 

- Eerste voortgangsrapportage delen met centrale cliëntenraad 

- Communicatiebericht delen binnen de organisatie over de voortgang van het project 

- Bericht voor nieuwsbrief opstellen, waarna bewoners zich kunnen aanmelden voor een 

bidettoilet individueel gebruik 

- Vakgroepen fysio- en ergotherapie informeren en betrekken bij het project 

 
Installatie 

- Achterhalen type toiletpotten in verband met de technische mogelijkheden voor het 

plaatsen van de type bidettoiletten die we willen selecteren. Afstemmen met leverancier 

- Aanpassingen in NDW van de waterstraal temperatuur en de warmte van de föhn 

 
Rapportage periode 3 

 

Algemene activiteiten 
- Wekelijks overleg projectteam  

- Wekelijks overleg projectleider, leverancier en coördinator huisvesting 

- Bijhouden projectdocumentatie en projectcontrol-omgeving 

- Interne communicatie over voortgang 

- Definitief maken overeenkomst leverancier – Sint Jacob 

 
Teams op locaties 

- Oriëntatie verplaatsing Closomat op NDW, onder andere inschatting aantal bewoners dat 

er gebruik van zal maken op andere afdelingen 

- Aanscherpen werkwijze op de afdeling met ambassadeurs NDW 

- Contact met ambassadeurs SW over mogelijke verplaatsing Closomat binnen SW en besluit 

dit niet te doen 

- Oriëntatie met teamleden BB voor plaatsing Closomat op BB 

- Voorbereidingen met ambassadeurs en MZD van BB voor plaatsing Closomat 
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Installatie 
- Verplaatsing Closomat binnen NDW 

- Verhuizing Closomat van SW naar BB 

- Onderzoeken noodzaak tot installatie brandmelder naar aanleiding van melding 

 
Onderzoek 

- Aanscherpen werkwijze nul- en vervolgmeting bij individuele bidettoiletten 

- Ter beschikking stellen en opvragen nulmeting bij plaatsing nieuwe bidettoiletten 

- Nulmeting en vervolgmeting Closomat bij nieuwe afdeling NDW 

- Ervaringen en onderzoeksopzet delen met zorgaanbieder Groenhuyzen  
 

Werk- en beheerproces 
- Werk- en beheerproces aanscherpen met coördinator huisvesting, MZD, leverancier, 

coördinator hulpmiddelen en vakgroep ergotherapie 

- Contact vakgroep ergotherapie over werkwijze en mogelijkheden individuele bidettoiletten 

- Leverancier bij vakgroepoverleg ergotherapie  

 

Communicatie algemeen 
- Bericht in nieuwsbrief locaties over mogelijkheid aanmelden individueel bidettoilet 

- Voorbereiden en coördineren filmdag voor Challenge filmpje 

- Plannen en voorbereiden jurybezoek vanuit ZN 

- Opstellen startpakket voor nieuwe locaties en organisaties.  
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ERVARINGEN 

DOELGROEPEN 

Met begeleiding van Vilans hebben we eerst breed alle mogelijke doelgroepen en onderwerpen 

van onderzoek benoemd. Daarna hebben we een selectie gemaakt op basis van hypothesen over 

de verwachte impact van de bidettoiletten. Samen met zorgverleners van de betrokken 

afdelingen op NDW en SW hebben we verwachtingen in beeld gebracht. Hieronder zijn per 

doelgroep verschillende aspecten weergegeven die we in het onderzoek hebben meegenomen:  

 

1. Bewoners 

Zelfstandigheid, waardigheid, gezondheid (blaasontstekingen, obstipatie), rust/onrust bij 

de toiletgang, mobiliteit, lichamelijke beperkingen van de bewoner, huidzorg, 

smetplekken, mate van continentie, hygiëne. 

2. Zorgteams 

Tijdsinvestering, gebruiksgemak technologie, veiligheid, werkbeleving, fysieke belasting.  

3. Management 

Kwaliteitsbeleving bewoner, gezondheidsuitkomsten bewoner, werkbeleving 

medewerker, fysieke belasting medewerker in relatie tot arbeidsomstandigheden, kosten 

versus baten, tijdsinvestering, aantrekkelijk werkgeverschap.  

 

Voor doelgroepen 1 en 2 hebben we vragenlijsten gemaakt (zie bijlage 4 voor een voorbeeld 

vragenlijst). De ervaringen van het management zijn beschreven op basis van gesprekken. 

 

In eerste instantie hadden we ook de doelgroep ‘familie en verwanten’ geformuleerd. Uit de 

ingevulde vragenlijsten vanuit bewoners bleek echter dat familie bij de toiletgang over het 

algemeen geen rol heeft. We hebben dan ook besloten deze doelgroep buiten het onderzoek te 

laten. Het projectteam is gaandeweg het project verschillende malen benaderd door 

zonen/dochters van bewoners met interesse in een bidettoilet. In twee situaties was de aanleiding 

hiervoor de vuile was die de familieleden van hun ouder meekrijgen. De betere reiniging die een 

bidettoilet zou kunnen bieden, sprak hen aan.  

ONDERZOEKSAANPAK 

 Hieronder staat de aanpak van het onderzoek bij bewoners en zorgteams kort weergegeven: 

 

1.         Individueel somatiek (Spatoilet) 

a) Gehanteerde aanpak tijdens het onderzoek: 

 Cliënten individueel bidettoilet 

o Vragenlijst op papier per post aan cliënt en cliënt-

vertegenwoordiger (1 van hen vragen in te vullen) 

 Team somatiek per bewoner 

o Gezamenlijk door team in te vullen over een bewoner met 

bidettoilet op appartement 
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 Medewerkers somatiek (digitaal in te vullen via GoogleForms) 

o Door elke medewerker van betreffende afdeling in te vullen over 

eigen ervaringen. 

b) Aangescherpte aanpak: 

 In de praktijk bleek het veel gevraagd om deze vragenlijsten apart uit te 

zetten. De vragenlijst voor bewoners werd vaak samen ingevuld met de 

zorgmedewerker. Daarom hebben we de aanpak vereenvoudigd door 

de vragen op te nemen in hetzelfde bestand, dat door de 

zorgmedewerker uitgezet kan worden. Deze is nu geschikt voor zowel 

de nulmeting als de vervolgmeting. 

  

2.       PG gezamenlijk (Closomat) 

 Medewerkers over eigen ervaring (digitaal in te vullen via GoogleForms) 

o Eerste keer hele vragenlijst invullen 

o Bij herhaalmeting alleen het ervaringsdeel invullen 

 Vervolgmeting team per bewoner 

o Dit is vervolg op nulmeting per bewoner, deze wordt ingevuld door de 

ambassadeurs van het project op de afdeling 

 

IMPACT INDIVIDUELE BIDETTOILETTEN VOOR BEWONERS EN ZORGTEAMS  

De ervaringen met de bidettoiletten op individuele appartementen van somatische bewoners zijn 

positief. Zo schreef een bewoner met artrose uit dankbaarheid een gedicht over zijn ervaringen 

met het Spatoilet. Door de artrose had meneer hulp nodig bij de toiletgang waarbij hij onder 

andere gevoelens van schaamte en ongemak ervaarde. Met de komst van het bidettoilet kan 

meneer weer zelfstandig naar het toilet (zie bijlage 1).  

 

We hebben onder 6 bewoners met een individueel bidettoilet en betreffende zorgteams  

vragenlijsten uitgezet. Van 4 bewoners en betreffende teams hebben we respons ontvangen. Op 

de vragenlijst die we onder medewerkers hadden uitgezet over hun eigen ervaringen hebben we 3 

reacties ontvangen. Het aantal reacties is helaas beperkt. Met de locaties waar geen corona-

uitbraak was hebben we herhaaldelijk gestimuleerd de vragenlijsten in te vullen. Bij de locatie 

met een uitbraak vonden we dat niet passend. 

 

Uiteraard is het lastig om kwantitatieve conclusies te hangen aan uitkomsten die meer aantallen 

van kwalitatief onderzoek benaderen. We laten daarom de vragenlijsten open staan en indien de 

situatie dat toelaat zullen we de medewerkers er nog eens op te wijzen. Daarnaast blijven we 

gedurende het project ervaringen ophalen bij bewoners die nog een bidettoilet gaan krijgen, 

zodat we de informatie over indicaties hiervoor en effecten hiervan systematisch vastleggen en  

 

zo onze kennis verder vergroten. De werkwijze die we ontwikkeld hebben in het kader van de 

Challenge blijven we hiervoor gebruiken. 
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Over het algemeen zijn de bewoners en medewerkers die we hebben bevraagd positief over de 

bidettoilet. Hieronder staat een korte beschrijving van de resultaten tot nu toe: 

 Bewoner A (vrouw, 93 jaar) heeft vroeger gebruik gemaakt van een bidettoilet en is 

daarom tevreden dat ze dezelfde ervaring kan krijgen als vroeger. Gezien ze zelf veel 

lichamelijke beperkingen heeft en ze sowieso hulp bij toiletgang nodig heeft, zien we geen 

directe tijdswinst voor de zorg. Wel lijkt ze het gebruik van het bidettoilet erg te 

waarderen. Mevrouw geeft het cijfer 10. 

 Bewoner B (man, 78 jaar) maakt gebruik van het bidettoilet dat al in het appartement zat 

toen hij daar in de loop van 2020 kwam wonen. Hij gebruikt het altijd en vind het met 

name hygiënisch, het geeft een schoner gevoel en het is gemakkelijk. Meneer geeft cijfer 

8.  

 Bewoner C (vrouw 89 jaar) vindt de toiletbril lekker warm. Ze maakt geen gebruik van de 

functies van het bidettoilet omdat ze niet weet hoe het werkt. Het bidettoilet zat al in het 

appartement toen zij daar kwam wonen. Ze zou graag instructie krijgen. Mevrouw geeft 

cijfer 7.  

 Bewoner D (man, 99 jaar) is zeer tevreden over het bidettoilet. Meneer kan zijn handen 

niet gebruiken, zijn romp niet draaien en niet buigen/ bukken. Vóór het bidettoilet kreeg 

hij overal hulp bij, nu krijgt hij alleen soms hulp met het reinigen na ontlasting. Meneer 

vindt het bidettoilet schoner, netter en gemakkelijk. Meneer geeft cijfer 10. 

De drie zorgmedewerkers geven aan dat bewoners meer eigen regie hebben en zelfstandiger zijn. 

Daarnaast leidt het tot minder fysieke belasting, omdat je jezelf niet in gekke bochten hoeft te 

wringen. “Je kan niet altijd alles goed schoon krijgen met een papiertje of washandje, wat het 

bidettoilet wel lukt.” Zij geven de cijfers 8 en 9 aan het gebruik van het bidettoilet.  

 

Van de bewoners en medewerkers op de locatie waar een corona-uitbraak was hebben we geen 

ingevulde vragenlijsten ontvangen. Wel hebben we één van de verzorgenden gesproken die deze 

bewoners kent. Zij geeft het volgende aan: 

 

 Bewoner E. Het bidettoilet zat al in het appartement toen deze dame kwam. Mevrouw 

gebruikt het bidettoilet niet, ze is te warrig om het te bedienen. De afstandsbediening 

is te ingewikkeld, maar heeft nu sowieso niet veel toegevoegde waarde voor mevrouw. 

Ze wordt altijd geholpen met toiletgang en als de zorg helpt, doen ze dat vaak op 

automatische piloot (opstaan en dan afvegen) en dan ben je al te laat om bidetfunctie 

te gebruiken. 

 Bewoner F. Het bidettoilet zat al in het appartement toen deze dame hier kwam wonen. 

Ze gebruikt de bidetfunctie niet. We vragen nog na waarom niet.  

Voor de bewoners die eerst in deze appartementen zaten en destijds zelf een bidettoilet hadden 

aangevraagd geldt: 

 Bewoner G vond het bidettoilet wel prettig. In het begin gebruikte mevrouw het wel, 

maar reiniging was niet voldoende. Ze was een zeer corpulente dame. 
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 Bewoner H heeft het bidettoilet weinig gebruikt, hij vond het gedoe, maar dat lag 

mogelijk aan deze bewoner. Hij wilde alles hebben, zeker als het nieuw was, maar als hij 

het dan had was het veelal niet naar zijn zin. 

 

De ervaring met deze twee bewoners maakt duidelijk dat het waarschijnlijk niet zinvol is om een 

bidettoilet op een toilet te laten zitten als de bewoner die het heeft aangevraagd uit het 

appartement gaat. De bidettoiletten bij de bewoners die het nu niet gebruiken, worden in het 

kader van reconditioneren en opslag in overleg weggehaald. Deze les hebben we meegenomen in 

het beheerproces dat we hebben opgesteld. 

 

Ook uit de ingevulde vragenlijsten door medewerkers komt een aantal aandachtspunten naar 

voren:  

 De standaard afstandsbediening van het type Spatoilet is volgens een medewerker soms 

te ingewikkeld voor bewoners. Leverancier Sanmedi kan aangepaste afstandsbedieningen 

leveren voor de modellen die zij leveren. Het is het onderzoeken waard of bewoners hier 

beter mee om kunnen gaan en voor welke doelgroep deze aanpassing nodig is. 

 Wanneer iemand een hoog valrisco heeft, dient die alsnog geholpen te worden tijdens het 

toiletgebruik. Hierdoor is het mogelijk dat er minder arbeidsbesparing op treedt dan bij 

bewoners zonder hoog valrisico. 

Casusbeschrijving: ervaring van een bewoner 

Een meneer van 99 met somatische klachten woont in een appartement op één van onze locaties. 

Hij is goed bij de pinken, heel betrokken bij wat er in de locatie gebeurt en spreekt op een dag met 

de MZD’er van de locatie. Op zijn vraag hoe het gaat, vertelt meneer over de belemmeringen bij 

de toiletgang. 

Meneer vertelt dat hij niet meer zelf naar het toilet kan en altijd hulp nodig heeft. ”Het ergste was 

de dagelijkse gang naar het toilet. Door mijn artrosehanden voel ik niet wat ik doe. Mijn vingers 

trillen en toiletpapier kan ik niet voelen. Daardoor kon ik mezelf niet goed reinigen na de 

toiletgang en werd het een smeerboel.” Ook kan meneer lastig draaien met de romp en lastig 

bukken. “De locatiemanager vroeg of een bidettoilet niet iets voor mij was. Ik kende het al uit 

Spanje en wilde er graag één op mijn appartement.” 

De monteur van het bidettoilet heeft me uitgelegd hoe het apparaat werkt. “Het is heel 

gemakkelijk, je gaat zitten, doet wat je moet doen, drukt op de knop en hij doet het werk. Het is 

een geweldig apparaat. Als ik nu naar het toilet wil, dan ga ik naar het toilet. Je blijft zo meer 

mens.” En niet alleen kan meneer nu zelf naar het toilet, het zorgt ook voor een schoner gevoel en 

een schonere huid. 

Meneer zou het gebruik zeker aanraden aan andere bewoners. Zowel voor bewoners die nog 

zelfstandig naar het toilet zouden kunnen, als bewoners die ondersteund kunnen worden door 

zorgmedewerkers. “Een bewoner houdt meer zijn eigenwaarde en vindt het fijn om het zo lang 

mogelijk zelfstandig te kunnen doen.” 
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IMPACT GEZAMENLIJKE BIDETTOILETTEN VOOR BEWONERS EN ZORGTEAMS  

Bij het ophalen van de resultaten van de gezamenlijke bidettoiletten op PG-afdelingen hebben 

we bij de eerste plaatsingen de focus gelegd op het spreken van de zorgmedewerkers van de 

betreffende afdelingen. Dit gaf ons veel kwalitatieve data en inzichten. Bij het navragen van de 

eerste ervaringen op de PG-afdelingen door de stafverpleegkundige, gaven twee 

zorgmedewerkers aan dat ze heel tevreden waren over het nieuwe bidettoilet. Ze vertelden dat er 

ruim 15 die er gebruik van hebben gemaakt positief reageren, behalve één bewoner. Het 

bidettoilet werd ook door de zorg ervaren als gebruiksvriendelijk en ondersteunend in de 

werkzaamheden.  

 

Ook kwamen er praktische verbeterpunten uit de gesprekken naar voren. Er is een aantal 

technische aanpassingen gedaan, bijv. warme van de föhn en sterkte van de waterstraal. Ook is 

de werkwijze in de teams wat aangescherpt, onder meer door het schriftelijk bijhouden van 

ervaringen per bewoner en het doorspreken van de toiletgang bij de dagstart. Door corona 

hebben de vervolgmetingen op deze afdelingen helaas niet plaatsgevonden. 

 

Uit de ervaring van het zorgteam van de afdeling op NDW waar de Closomat nu is geplaatst, blijkt 

dat bewoners zich schoner voelen en het als prettig ervaren dat zij niet meer ondersteund worden 

door de zorg bij de verschoning. Dit vergroot het gevoel van eigenwaarde van bewoners. 

Daarnaast kunnen bewoners makkelijker op dit toilet gaan zitten en vervolgens weer opstaan. Dit 

heeft te maken met de hoogte van het toilet. Dit zorgt tevens voor minder fysieke belasting van 

het zorgpersoneel.  

Een bewoner was voor het gebruik van het bidettoilet angstig om naar het toilet te gaan. Deze 

bewoner durfde niet op de toiletbril te zitten omdat zij geen diepte zag. Om ervoor te zorgen dat 

deze bewoner wel naar het toilet kon, legde de zorg een handdoek met kleur op de bril om deze 

diepte te creëren. Voor o.a. deze bewoner is de witte bril vervangen voor een donkerblauwe. Door 

de gekleurde bril van het bidettoilet ervaart mevrouw geen angst meer en vindt de douche- en 

föhn functie erg prettig en ervaart een schoon gevoel. 

Voor de zorg scheelt het tijd doordat bewoner schoon van het toilet komen en daarnaast levert 

het toilet minder fysieke belasting voor de zorg op. Alleen bij zware incontinentie heeft het 

bidettoilet geen directe toegevoegde waarde omdat deze dan onvoldoende reinigt. Daarnaast 

dan ook altijd verschoning van kleding nodig en heeft handmatig helpen de voorkeur. Verder is de 

rol van de ambassadeur en coaching op afstand erg belangrijk totdat de nieuwe werkwijze 

ingeburgerd is.  

 

Het gezamenlijke bidettoilet op BB moet nog goed worden ingesteld (oa. sterkte van de 

waterstraal). De leverancier doet dit binnenkort in overleg met de ambassadeurs van de afdeling. 

Daarna kan het bidettoilet voor de bewoners worden gebruikt. 
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Casusbeschrijving: ervaring van een zorgmedewerker 

In de kleine woongroep op Nieuw Delftweide, waar kleinschalige zorg wordt geboden aan 

ouderen met een vergevorderde vorm van dementie, leven 8 bewoners. Zij hebben ieder een 

kamer met eigen sanitair en delen een woonkamer en keuken. De bewoners hebben intensieve 

zorg nodig en worden door zorgmedewerkers naar het toilet gebracht. Daar worden ze geholpen 

met uit- en aankleden en reiniging na de toiletgang. Een zorgmedewerker vertelt: “Deze 

bewoners hebben hun eigen regie bij de toiletgang verloren, terwijl juist een toiletbezoek heel 

intiem is. En de zorgmedewerkers ervaren de begeleiding naar het toilet als fysiek zwaar, 

bepaalde bewegingen kunnen snel zorgen voor overbelasting. En het schoonmaken van de 

bewoners na de toiletgang is veel werk.” 

 

“Toen de MZD’er kwam met het idee om een bidettoilet te installeren, zag een aantal collega’s 

direct voordelen hiervan.” Het bidettoilet is vervolgens geplaatst op het gezamenlijke toilet van 

de woongroep waardoor meerdere PG-cliënten er gebruik van kunnen maken. “Bij de installatie 

kreeg ik uitleg over hoe het werkte en ik heb er een instructiefilmpje van gemaakt voor mijn 

collega’s.” Dat filmpje was erg handig, omdat het zorgteam te maken kreeg met een, voor velen, 

compleet nieuw en dus onbekend concept. Het hielp om de algemene instructie te personaliseren 

met een eigen filmpje. Zo werd de kennis over de werking en het juiste gebruik van het toilet bij 

het zorgteam vergroot.  

 

Van de 8 cliënten maken inmiddels 5 cliënten gebruik van het bidettoilet. De innovatie wordt met 

enthousiasme ontvangen, door zowel cliënten als zorgmedewerkers. Voor de cliënten betekent 

de komst van het bidettoilet weer meer eigen regie. Ook al kunnen ze niet alleen naar het toilet, 

de beleving is anders. “Bewoners kunnen gewoon op het toilet blijven zitten en als ze klaar zijn 

weer opstaan. Niemand hoeft hen in het intieme gebied aan te raken en dat is prettig. We geven 

hen zo een stuk intimiteit terug.”  

 

De zorgmedewerkers ervaren ook voordelen voor zichzelf. “Het is erg prettig dat de fysieke 

belasting een stuk minder is.” Sommige zorgmedewerkers hebben nog wel meer uitleg nodig 

voor optimaal gebruik, en door wisselingen in het team is borgen van kennis lastig. “Maar het 

gebruik van een bidettoilet zou ik andere afdelingen zeker aanraden, ik zou er zelf ook wel één 

willen.” 

 

Omdat de ervaringen die met het bidettoilet worden opgedaan door de zorg worden genoteerd, 

ontstaan ook onverwachte inzichten. Bij een bewoner met ‘toiletbrilangst’ bleek dat de blauwe 

toiletbril een groot verschil maakte. “Deze dame gaat nu zonder angst op het bidettoilet zitten. 

Het toilet op haar eigen kamer met een witte bril gebruikt ze nog altijd niet.“ 
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IMPACT VOOR HET MANAGEMENT 

Met name de Managers Zorg- en Dienstverlening (MZD’ers) van de locaties met een Closomat 

zijn actief betrokken geweest bij het project. Zij hebben gesproken met hun cliëntenraden en de 

zorgteams van hun locaties. Het biedt een aantoonbare verhoging van het welbevinden van de 

bewoners en dat wordt erg gewaardeerd door de cliëntenraden. Zij zijn enthousiast over de inzet. 

De Raad van Bestuur ziet ook deze toegevoegde waarde en deelt de voortgang van het project 

met de Centrale Cliëntenraad en Raad van Toezicht.  

Ook op het gebied van arbeidsomstandigheden en goed werkgeverschap is het bidettoilet voor 

het management een mooie toevoeging aan de ondersteuning van de zorgteams. Het betekent 

een verlichting van het fysieke werk. Tijdens de introductie van zo’n nieuw hulpmiddel vraagt het 

veranderproces soms wel om aandacht vanuit het management. Het helpt als een MZD’er het 

veranderproces in de teams stimuleert.  

INSCHATTING POTENTIËLE TIJDSWINST 

De inzet van een bidettoilet levert bij bepaalde doelgroepen tijdswinst op voor het zorgteam. In 

dit project hebben we echter besloten geen kwantitatieve metingen uit te voeren, gezien de aard 

van het product en de tijdsinvestering die het vraagt. Hieronder een toelichting op onze 

inschatting van de tijdswinst per type doelgroep, die is gebaseerd op ervaringen van een 

medewerker die ervaring heeft met alle drie de onderstaande doelgroepen.  

 

PG-bewoners 

De eerste doelgroep zijn de PG-bewoners op een afdeling met gezamenlijk gebruik van het 

bidettoilet. Deze bewoners gaan ook met een bidettoilet onder begeleiding van de zorg naar het 

toilet. In het geval van ontlasting bespaart het bidettoilet tijd, omdat de zorgmedewerker de 

reiniging niet zelf hoeft uit te voeren. De douchearm van het toilet verzorgt de reiniging en doet 

dat sneller. Het begeleide toiletbezoek duurt in dit geval ongeveer 5 – 10 minuten korter. Als de 

PG-bewoner enkel heeft geplast is er geen tijdswinst, omdat de zorgmedewerker het bidettoilet 

moet bedienen en bij de bewoner blijft tijdens het gebruik van het bidettoilet.  

 

Bewoners op afdeling somatiek 

De tweede doelgroep zijn bewoners op een afdeling somatiek die gebruik maken van een 

gezamenlijk bidettoilet. In dit geval geldt dat de meeste bewoners in een rolstoel zitten. De 

zorgmedewerker moet dus in veel gevallen nog wel ondersteunen bij de transfer naar het toilet 

maar hoeft niet meer te ondersteunen bij de toiletgang op een bidettoilet zelf. De inschatting is 

dat de zorgmedewerker dan gedurende 10 minuten van het toiletbezoek niet nodig is voor 

begeleiding van de bewoner. Als een bewoner 4 keer per dag naar het toilet gaat, betekent dit 

een tijdbesparing van 40 minuten per bewoner die het bidettoilet gebruikt per dag.  
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Bewoners met eigen bidettoilet 

Voor de doelgroep bewoners met een individueel toilet kan het bidettoilet 15 - 20 minuten per 

keer besparen. Dat is het geval als een bewoner zelfstandig naar het toilet kan met hulp van het 

bidettoilet (zoals bij de bewoner met artrose). Als een bewoner vier keer per dag naar het toilet 

gaat, betekent dit een tijdsbesparing van 60 - 80 minuten per bewoner per dag.  

QUADRUPPLE AIM 

De impact van de bidettoiletten hebben we aan de hand van de Quadruple Aim doelstellingen 

weergegeven: 

 

 

  
1. Cliëntervaring 
• Autonomie 
• Waardigheid  
• Privacy 
• Comfort 

2. Gezondheid 
• Hygiëne 
• Minder huidletsel 
• Minder onrust 
• Minder obstipatie 

3. Kosten 
• € 500 – 800 individueel bidettoilet 
• € 6.000 gezamenlijk bidettoilet 
• Tijdswinst (niet direct te verzilveren) 

4. Medewerker 
• Minder fysieke belasting 
• Tijdbesparing 
• Meer rust bij bewoners 
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WAT DE CHALLENGE ONS HEEFT GEBRACHT 

De Challenge Verpleeghuizen van de Toekomst heeft ons veel gebracht. In de eerste plaats het 

enthousiasme, de kennis en motivatie van onze coach Kitty de Jong. Kitty heeft een enorme 

energie in het project gebracht en is een fantastische sparringspartner geweest voor het 

projectteam van Sint Jacob. Lessen die we van Kitty hebben geleerd zijn: 

- Een innovatieproject vraagt om een strakke aanpak, ook al is het onbekend waar je uit gaat 

komen. Werken op basis van een sprintplanning, frequent overleg met het projectteam en 

met een ‘projectcontrol’ omgeving helpt om het project goed te managen en jezelf scherp 

te houden. Tegelijkertijd moet je meebewegen met wat je vervolgens tegenkomt.  

- Een dergelijk innovatieproject doe je er niet zomaar bij. Het vraagt een professionele 

aanpak, veel tijd en continu bijsturen.  

- Van alles leer je, minstens zoveel van wat niet goed gaat. Het kan niet meteen perfect, 

innovatie gaat altijd gepaard met gedoe en het is altijd doormodderen. Als je dat 

accepteert, dan blijft het leuk. Coaching en intervisie-momenten heb je daarvoor nodig, dat 

helpt om door te blijven gaan. 

Naast de ondersteuning vanuit onze coach werden we ook door Vilans ondersteund tijdens dit 

project. Sandra Suijkerbuik en Xandra van Megen hebben ons onder andere heel goed geholpen 

met de onderzoeksopzet en het analyseren van de resultaten. We hebben van hen geleerd: 

- Dat het verstandig is om eerst breed alle mogelijke doelgroepen en onderwerpen van 

onderzoek te benoemen en daarna een selectie te maken. Op deze manier kun je een 

weloverwogen keuze maken, die toch zoveel mogelijk past bij de praktijk. 

- Dat het waardevol is om alle inzichten uit het project te benoemen om zo andere 

organisaties op weg te kunnen helpen. 

- Dat een wedstrijdelement en deadlines helpen om de vaart in het project te houden. Sint 

Jacob was tot en met de 2e tussenrapportage de koploper in de onofficiële kamelenrace die 

Vilans organiseerde! 

Tot slot hebben we als onderdeel van de Challenge deelgenomen aan een aantal bijeenkomsten 

met de andere betrokken zorgaanbieders. Dit was erg inspirerend en heeft ons geleerd: 

- Dat uitwisselen van ervaringen met andere organisaties heel waardevol is 

- Dat elke organisatie innovatie op een andere manier inricht 

- Dat het leuk is om verhalen van collega’s te horen! 

- Dat een visie op innovatie en het dedicated inzetten van medewerkers op innovatie nodig 

zijn om mooie stappen te maken. 

Kortom, deze Challenge heeft ons veel gebracht. Niet alleen op het gebied van het project 

bidettoiletten, ook breder dan dat. Het innovatieteam van Sint Jacob is op dit moment bezig met 

een advies over de positionering van innovatie in de organisatie en neemt de inzichten vanuit de 

Challenge daar in mee. Zo geeft de Challenge een boost aan innovatie binnen Sint Jacob als 

geheel. 
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TOEKOMSTPERSPECTIEF 

GELEERDE LESSEN 

Met begeleiding van onze coach hebben we een praktische projectmanagementmethode 

toegepast bij dit project. Hierin hielden we onder meer een overzicht bij geleerde lessen en van 

risico’s en issues met ingezette acties (bijlage 6). Wat we in ieder geval uit deze Challenge 

meenemen in onze vervolgprojecten is het volgende: 

 
- Belang van een grondige impactanalyse 

o Als we dit voor de start grondiger hadden gedaan, waren de opzetbrillen die 

uiteindelijk enkel geschikt bleken voor individuele toiletten niet op gezamenlijke 

toiletten geplaatst. 

- Strakke projectmanagementmethode 

o Het werken met een communicatieplan, sprintplanning, wekelijks contact van het 

projectteam en tussentijdse deadlines voor communicatie hebben gezorgd voor 

continue vaart in het project. Deze structuur willen we graag aanhouden voor 

dergelijke projecten. 

- Methode voor opzetten onderzoek  

o Met begeleiding vanuit Vilans hebben we een uitgebreide onderzoeksopzet en 

doordachte vragenlijsten ontwikkeld. De manier waarop we dit gedaan hebben, 

kunnen we ook bij andere pilots inzetten. 

- Flexibiliteit is belangrijk  

o We zijn aan de slag gegaan op basis van een implementatieplan en 

onderzoeksopzet. Gedurende het project was het continu nodig om bij te sturen. 

Dit is standaard onderdeel van een innovatieproject. 

- Belang van ambassadeurs 

o Zonder ambassadeur op de afdeling kom je nergens. Dit project heeft duidelijk 

gemaakt dat je mensen nodig hebt die enthousiast zijn en de kar trekken, collega’s 

meenemen en problemen oplossen.  

- Dichtbij de afdelingen blijven 

o Frequent contact vanuit het projectteam met de ambassadeurs op de afdeling is 

een succesfactor. Een ambassadeur uit de zorg heeft ook andere prioriteiten en 

dan helpt het om iemand te hebben die meedenkt, coacht en aan de bel trekt als 

het nodig is. 

- Tijdsinvestering nodig 

o Voldoende tijd van een projectteam is cruciaal. Dit project heeft ongeveer 2,5 dag 

per week gevraagd van het projectteam. Door verschillende rollen in het team te 

hebben, bleef de scherpte erin. Ook van de ambassadeur op de afdeling vraagt het 

tijd. Dit is een aandachtspunt waar we rekening mee moeten houden in 

toekomstige projecten. 
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- Korte lijnen met de leverancier essentieel 

o Korte lijnen met de leverancier zijn essentieel om de eerste issues na installatie zo 

snel mogelijk op te lossen. Dat is nodig om het draagvlak uit te bouwen. Ook voor 

het vormgeven van de samenwerkingsovereenkomst en het werk- en beheerproces 

waren korte lijnen (o.a. wekelijks overleg) met de leverancier nodig. 

- Vastleggen werkproces nodig voor goede samenwerking 

o Het opstellen van een werk- en beheerproces is nodig om de samenwerking goed 

vorm te geven, zowel binnen de organisatie als met de leverancier. 

- Positie innovatie in de organisatie 

o Door contact met onze coach en met de andere organisaties in de Challenge 

hebben we veel inspiratie voor het versterken van de positie van innovatie binnen 

Sint Jacob. Innovatie vraagt om een professionele aanpak en stevige positie in de 

organisatie. Dit doe je er niet even bij! 

- Je doet het niet alleen! 

o Dit project was vallen en opstaan. Bedenken, afstemmen, organiseren, leren en 

doormodderen. Dan helpt het enorm als je het samen doet met collega’s en als je 

kunt sparren met een coach. Je hebt soms iemand nodig om je ervaringen te delen 

en weer verder te komen. 

 

Tot slot nog een aantal praktische lessen die we hebben geleerd met betrekking tot het 

bidettoilet: 

o Er bestaat geen keurmerk voor in Nederland (behalve CE-keurmerk) 

o Een brandmelder in de ruimte is niet vereist 

o Hygiëne is een belangrijk aandachtspunt 

o Eenvoud / complexiteit van de afstandsbediening speelt een rol in 

toepassingsmogelijkheid 

o Voor mensen met dementie kan een toiletbril met een opvallende (in dit geval 

blauwe) kleur en andere structuur helpend zijn. 

 

BORGING VAN DE TECHNOLOGIE 

Sint Jacob heeft een werk- en beheerproces uitgewerkt en ingericht (zie bijlage 7). Daarin staan 

rollen en verantwoordelijkheden duidelijk beschreven. Deze zijn in de praktijk ook zo ingeregeld. 

Tevens is er een producteigenaar benoemd binnen de organisatie, de coördinator huisvesting. 

Met de leverancier is een samenwerkingsovereenkomst opgesteld. De projectgroep blijft ook na 

de Challenge bestaan tot in ieder geval eind 2021 om de aandacht voor deze nieuwe technologie 

vast te houden en de processen verder te optimaliseren. 

 

Het ontwikkelde startpakket maakt het voor nieuwe afdelingen en locaties eenvoudiger om het 

bidettoilet adequaat in te zetten. Per afdeling of locatie waar een bidettoilet wordt geïnstalleerd 

verzorgt de leverancier uitleg en training voor de bewoners en/ of medewerkers die met het  
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bidettoilet moeten kunnen omgaan of werken. De leverancier biedt ook nazorg na plaatsing en 

draagt bij aan optimaal gebruik van het bidettoilet voor de betrokken gebruikers. Bij wisseling van 

medewerkers vraagt het gebruik van het bidettoilet blijvend aandacht op de afdeling. 

 

Intern is informatie over het hoe en waarom van de pilot gedeeld met medewerkers op de 

afdelingen, de cliëntenraden, het innovatieteam, centrale cliëntenraad en RvB. Extern is met 

zorgkantoor Zilveren Kruis de voortgang van de pilot besproken. Ze waren enthousiast over de 

inzet van deze technologie, over de manier waarop we ervaringen uit de praktijk ophalen en over 

het feit dat uitwisseling plaatsvindt met andere organisaties in het kader van de Challenge. 

 

VERANDERINGEN IN DE ORGANISATIE 

Door het implementeren van de bidettoiletten binnen Sint Jacob hebben verschillende 

veranderingen plaatsgevonden in de organisatie. Ook de aandacht en uitwisseling in het kader 

van de Challenge heeft een positieve verandering te weeg gebracht. 

 

- Voordat deze pilot startte, waren er bidettoiletten in de organisatie maar was het proces 

daar omheen nog niet ingericht. Nu is het hele werk- en beheerproces geborgd. Zo is 

bijvoorbeeld het melden van storingen geborgd bij het centraal ondersteuningsloket. Dit 

loket is per mail en telefoon voor alle medewerkers bereikbaar bij praktische vragen/ 

problemen. Het loket coördineert de benodigde acties, zoals het inschakelen van een 

monteur. 

- De ergotherapeuten zijn op de hoogte van het bestaan van het bidettoilet en hebben 

hiermee een nieuw hulpmiddel tot hun beschikking, dat ze (indien passend) als oplossing 

voor bewoners kunnen inzetten. 

- Er is een goede projectmatige aanpak beschikbaar voor innovatieprojecten. 

- Er is bewustwording ontstaan bij het innovatieteam welke randvoorwaarden ingeregeld 

moeten worden bij het implementeren van technologie. Dit project maakt duidelijk hoeveel 

voeten het in de aarde heeft om een op het oog ‘simpele’ innovatie goed te implementeren. 

- Er is een goede afstemming met afdeling inkoop over de contracten die aangegaan worden 

met leveranciers, inclusief goede SLA’s. 

- Innovatie wordt steviger gepositioneerd binnen de organisatie. Een innovatie zet je niet 

neer met een projectteam, maar in samenwerking en afstemming met de relevante 

disciplines in de organisatie. Inbedding is belangrijk. 

- De afstemming met cliëntenraden bij innovatieprojecten op de locaties heeft een 

prominentere plek gekregen. 

- Nieuwsbrieven worden de bewoners en hun naasten betrokken bij de innovatieprojecten. 
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CONCLUSIE 

Sint Jacob is zeer succesvol in de opschaling van de bidettoiletten in de organisatie ondanks de 

impact van corona. Bewoners geven de cijfers van 7 tot 10 aan het bidettoilet. Bewoners vinden 

het met name hygiënisch, het geeft een schoner gevoel, het is gemakkelijk in gebruik en de 

toiletbril is lekker warm. Door het bidettoilet krijgen bewoners die eigen regie bij de toiletgang 

waren verloren, deze weer terug. Ze kunnen gewoon blijven zitten, worden gereinigd en kunnen 

dan opstaan. Niemand anders hoeft hen aan te raken. 

 

Met de inzet van het bidettoilet draagt Sint Jacob aantoonbaar bij aan deze zelfstandigheid en de 

eigen regie van de bewoners en daarmee aan een grote impact op de kwaliteit van leven van de 

bewoners (zie bijlage 1). Onze medewerkers zijn zeer tevreden en enthousiast over de 

bidettoiletten en verschillende afdelingen binnen Sint Jacob vragen nu spontaan een bidettoilet 

aan voor hun locatie en bewoners. De zorgmedewerkers geven aan dat bewoners meer eigen 

regie hebben en zelfstandiger zijn. Ook is een bewoner over haar ‘toiletangst’ heen en durft ze nu 

wel naar het toilet. Daarnaast leidt het tot minder fysieke belasting bij medewerkers, omdat ze 

zich niet in gekke bochten hoeven te wringen. “Je kunt niet altijd alles goed schoon krijgen met 

een papiertje of washandje, het bidettoilet lukt dat beter.” Medewerkers geven de cijfers 8 en 9 

aan het gebruik van het bidettoilet. Desondanks blijft het meenemen van alle medewerkers van 

het zorgteam in de werkwijze een aandachtspunt. 

 

De inzet van de bidettoiletten is goed geborgd in de organisatie door het opgestelde werk- en 

beheerproces. Met het startpakket dat is samengesteld voor nieuwe locaties en organisaties 

delen we alle opgedane kennis over het implementatieproces en de technologie. Zo kunnen 

anderen snel en adequaat aan de slag met de inzet van het bidettoilet.  

 

Het meedoen aan de Challenge heeft innovatie binnen Sint Jacob stevig op de kaart gezet. De 

projectmatige, gestructureerde aanpak is een goed voorbeeld voor andere innovatieprojecten. 

Het uitwisselen van kennis en projectervaring met de andere deelnemers geeft mooie input voor 

volgende innovatieprojecten. Tevens kan leverancier Sanmedi door de ervaring bij Sint Jacob 

beter inspelen op vragen van andere zorgorganisaties om ook daar de bidettoiletten op de juiste 

manier in te zetten.  

 

Onze ervaring is dat het bidettoilet een uitkomst is voor onze bewoners en onze medewerkers. 

Iedereen wil graag zo zelfstandig mogelijk zijn bij de toiletgang, toiletgang is tenslotte privé. En 

het bidettoilet geeft bewoners een stukje intimiteit en een gevoel van waardigheid terug. Het 

bidettoilet hoort dan ook thuis in elk Verpleeghuis van de Toekomst! 

 
 



 

 

BIJLAGE 1 – GEDICHT VAN BEWONER 
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BIJLAGE 2 – PRODUCTEN 

Hieronder staat een toelichting uit de brochures van de twee typen bidettoiletten die Sint Jacob 

inzet. 

Closomat zorgtoilet van Sanmedi  

Closomat is een complete closetcombinatie, uitgevoerd met een warm-

water-onderdouche, voorzien van een ingebouwd pompsysteem dat 

zorgt voor constante waterdruk en een föhn voor warme luchtdroging. 

Standaard heeft de Closomat een XL toiletpot, waarin zowel de 

onderdouche en föhn zijn verwerkt. Een optioneel te bestellen XXL 

toiletzitting verhoogd het maximaal gebruikers-gewicht van 190 kg naar 

380 kg. De Closomat werkt een standaard programma af, zonder allerlei 

knopjes in te hoeven drukken, hiermee is deze uiterst 

gebruiksvriendelijk. Het Closomat zorgtoilet: 

- Heeft een grotere zitting waardoor mensen met een beperking, die meer steun en stabiliteit nodig hebben, 

goed gebruik van het toilet kunnen maken  

- Heeft een onderdouche met luchtdroging zodat mensen die zichzelf niet kunnen reinigen dit toch zelfstandig 

kunnen doen  

- Is geschikt voor gebruikers tot 380 kg en is tevens het enige spoel-föhntoilet voor mensen met Obesitas.  

- Kan en mag in geen enkele instelling, ziekenhuis of revalidatiecentrum ontbreken.  

- Is eenvoudig in gebruik en hierdoor ook geschikt voor personen met een verstandelijke beperking.  

- Is te combineren met tilliftsystemen, sta-opsystemen en elektrisch verstelbare toiletliften Spatoilet 

Spatoilet® is een luxe toilet met bidet waarmee u geniet van een 

heerlijk frisse en hygiënische toiletervaring. De stevige Spatoilet®- 

zitting is van alle voordelen voorzien voor een heerlijke wellness 

beleving. Na gedane behoefte op het toilet kunt u zich door éeń druk 

op de knop voortaan met verwarmd water laten schoonspoelen en 

daarna met behulp van de föhn laten drogen. Kortom: er komt geen hand meer aan te pas! 

- U stelt de Spatoilet® helemaal naar wens in, bijvoorbeeld de watertemperatuur en stand van de sproeier. De 

Spatoilet® heeft ontzettend veel functies, zoals een functie voor reinigen van de vaginastreek en een functie 

speciaal voor kleinere kinderen. Daarnaast kent het functies voor enema en massage. 

- U bedient de Spatoilet® met een afstandsbediening: handig wanneer u zelf de draaibeweging niet meer kunt 

maken. Maar deze geeft ook de mogelijkheid voor een ander die u helpt, zoals een familielid of verzorger, om 

buiten de toiletruimte het Spatoilet® te bedienen. Zo behoudt u toch uw privacy. 

- De Spatoilet-zitting kan op iedere toiletpot worden aangebracht bij een beschikbare ruimte vanaf circa 49 cm 

van voor-tot achterkant. Hakken of breken is niet nodig: de bril wordt aangesloten op de bestaande 

watervoorziening.  

- Het Spatoilet maakt uw toiletbezoek een stukje makkelijker. En daar doen we graag een schepje bovenop 

met eenvoudige installatie en geen keuzestress. Als specialist hebben wij zorgvuldig het beste product 

geselecteerd op kwaliteit en duurzaamheid. Onze klanten zijn dit met ons eens, blijkt wel uit onze 

beoordelingsscore van 9,5!



 

 

BIJLAGE 3 – VERGELIJKING BIDETTOILETTEN  

 

Specificaties douchetoiletten

SPA-toilet Geberit Aquaclean 4000 Blooming model 770 Sanmedi Closomat

Deze hebben we in huis Deze hebben we 1 in huis op BB Voorgesteld door groothandel Voorgesteld door Sanmedi via Kitty de Jong

Functionaliteiten

reinigen ja ja ja ja

drogen ja nee ja ja

extra

verwarmde zitting

massage/pulsatie

bubble wash

lady douche

massage/pulsatie

bubble wash

lady douche

optioneel lady douche of verlengde douche 

arm.

ja, straal kan op verschillende soorten druk 

ingesteld worden. Het is de meest krachtige 

straal in de markt. 

automatisch openende bril nee nee ja nee

soft close nee ja ja nee

geurfiltering ja nee ja nee

verlichting nee nee nightlight nee

Bediening

afstandsbediening op muur ja ja ja
Ja, vele type bedieningen mogelijk (zie 

bijlages)

paneel op bidet ja ja ja nee

Geschikte ruimtes

Priveruimte ja ja ja ja

Openbare ruimte nee nee nee ja

Geschiktheid voor zwaardere mensen

Belastbaarheid ?
130 kg (in praktijk blijkt dat tot circa 90 kg 

reeel is)

130 kg (in praktijk blijkt dat tot circa 90 kg 

reeel is)
tot 385 kg

Veiligheid

schuiven, tilliften, reiniging, keramiek niet geschikt niet geschikt voor bijzondere transfers niet geschikt voor bijzondere transfers. 

Het systeem kan niet verschoven worden. 

Het is een combinatie inclusief keramiek en 

reservoir. Het is mogelijk om het systeem 

inclusief tillift uit te rusten. 

Afmetingen 40,6 cm x 49,6 cm x 14,5 cm
totale combinatie: hxbxd = 804 mm x 451 

mm x 730 mm

Hoogte zitting 3 cm 2 cm 44,2 cm

Breedte zitting 40 cm 47 cm 45 cm

Diepte zitting 49,5 cm 50,5 cm 52,4 cm

Extra

Ook als:

- verlengd model (54 cm)

- round model (50 cm)

Vele type zittingen mogelijk: Zachte zitting, 

zachte kinder zitting, zachte non-contact 

zitting, extra groote obesitas zitting
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Hygiene

Waterreservoir nee nee ja

Inhoud boiler doorstroom model 1,3 liter 2 liter

Waterdruk 0,75 tot 7,5 bar 0,9-1,5 liter per minuut (0,5-10 bar) 0,9 tot 7 bar instelbaar 8 liter per minuut

Maat draadaansluiting leidingwater 1/2 1/2 3/8

Watertemperatuur Instelbaar tot 42 ºC alleen aan of uit niet instelbaar 30 / 34 / 38 ºC van leiding water temperatuur tot 42 graden

Naden ja ja ja minimaal tot geen

Materiaal plastic plastic Duroplast
keramiek, duroplast met een antibacteriele 

coating 

Zelfreinigende sproeikop als 3 seconden knop ingeduwd ja maar niet volledig ja maar niet volledig
ja, eventueel ook mogelijk om zelf nog 

grondig te reinigen

Anti-bacteriele sproeikop nee nee nee
ja, RVS douche arm met een anitbacteriele 

coating

Vuilafstotend nee nee nee ja

Electra

Aansluitspanning 220 - 240 V (50hz) 230 V 230 V 230V

Electrisch vermogen 1600 - 1670 W 800 Watt 760 watt 1300 Watt en 50 Hz

Reiniging

Geen naden naden aanwezig naden aanwezig naden aanwezig
minimaal, zitting is verwijderbaar waardoor 

een nog diepere reiniging mogelijk is. 

Makkelijk in gebruik

Niet te veel knoppen
redelijk makkelijk, de grote knop is voor het 

starten van de spoeling
7 knoppen naast zitting

1-knops bediening. Met 1 klik op de knop 

trekt het toilet door, wordt de 

belanghebbende gereinigd en gedroogd. 

Duidelijk waar knoppen voor bedoeld zijn nee nee nee Knop kan maar 1 functie hebben dus: Ja

Technische eisen voor installatie

Stopcontact naast toilet ja ja ja
ja, kan ook achter het toilet zodat gebruiker 

de stekker er niet uit kan trekken. 

Toilet aanwezig ja ja ja nee

Financieel € 950 (normaal € 1.200)
nog te bespreken, normale vraagprijs: 

€5325.- 

Kosten product 750 € 725 (normaal €  975)

Installatie € 150 te bespreken

Plaatsen stopcontact € 75 te bespreken

Kosten onderhoud / gebruik
Afsluiten servicecontract mogelijk. Zie 

bijlage 

Contractuele zaken

Hulp bij storingen ja

Onderhoudscontract ja

Garantietermijn 3 jaar 2 jaar 3 jaar 2 jaar



 

 

BIJLAGE 4 – VOORBEELD VRAGENLIJST  

Vragenlijst bewoner “Individueel gebruik bidettoilet”  

 
Aanleiding  

Op uw appartement heeft u de beschikking over een bidettoilet. Sint Jacob wil graag weten wat 
uw ervaringen daarmee zijn. Naast de ervaringen van u als gebruiker brengen we ook ervaringen 
van medewerkers in kaart. De resultaten helpen om de invloed van het bidettoilet te evalueren op 
tevredenheid, gezondheid en zelfstandigheid van cliënten en werkomstandigheden van 
medewerkers. Uiteindelijk worden de resultaten gebruikt om te bepalen of bidettoiletten in de 
toekomst breder beschikbaar gesteld worden binnen Sint Jacob.  

Uitleg vragenlijst 

Deze vragenlijst sturen we toe aan zowel de bewoner als de eerste contactpersoon. We willen u 
vragen of u in overleg één vragenlijst wilt invullen en deze in de retourenvelop voor xxx december 
wilt retourneren.  

De vragenlijst bevat 24 vragen en bestaat uit drie delen: 

1. Algemene vragen. Deze vragen zijn bedoeld om resultaten te kunnen duiden en 
vergelijken. We willen graag een beeld krijgen van in welke situaties een bidettoilet een 
goede oplossing is. 

2. Vragen over de periode voordat u een bidettoilet op uw appartement had. 
3. Vragen over het gebruik van het bidettoilet. 

Er zijn geen foute antwoorden mogelijk. De vragenlijst is volledig anoniem en invullen duurt 
ongeveer 15 minuten. Het is van belang dat u de vragenlijsten eerlijk, volledig en op een correcte 
manier invult.  

 
Bij vragen kunt u contact opnemen met uw zorgverlener. We willen graag leren van uw ervaringen 
en hopen dat u deze met ons wilt delen. 
 
Alvast bedankt voor uw medewerking!  
 
 
 
Naam MZD 
 
Manager zorg- en dienstverlening locatie xxxx 
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Toestemmingsverklaring 

 

Ik heb bovenstaande informatie voor de deelnemende cliënt gelezen. Ik kon aanvullende vragen 
stellen en mijn vragen zijn beantwoord. Ik had genoeg tijd om te beslissen of ik deelneem. Ik weet 
dat meedoen aan dit onderzoek helemaal vrijwillig is. Ik ben mij ervan bewust dat ik op ieder 
moment kan beslissen om toch niet mee te doen. Daarvoor hoef ik geen reden te geven. Zelf heb 
ik het recht om de wijze waarop mijn gegevens zijn opgeslagen in te zien. De resultaten worden 
gebruikt om het gebruik van het bidettoilet te evalueren. Ik geef toestemming om mijn gegevens 
te gebruiken voor dit doeleinde. Mocht er aanleiding zijn om de gegevens te gebruiken voor een 
ander onderzoeksdoel dan zal opnieuw toestemming aan mij worden gevraagd. Ik geef 
toestemming om de gegevens nog 10 jaar na afloop van dit onderzoek te bewaren voor eventuele 
nadere analyse in het kader van dit onderzoek. 

 

Geeft u toestemming om uw antwoorden op deze vragenlijst te gebruiken voor dit onderzoek? 

 

o Ja, ik geef toestemming voor het gebruik van mijn antwoorden voor dit onderzoek 
 

o Nee, ik geef GEEN toestemming voor het gebruik van mijn antwoorden voor dit 
onderzoek 

 

 

Datum: _______________ 

 

Naam:_________________  
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ALGEMENE VRAGEN 

 

Vraag 1  

Wat is uw geslacht? 

o Man 

o Vrouw 

o Overig 

 

Vraag 2  

Wat is uw leeftijd? ……  

 

Vraag 3 

Hoe vaak gaat u gemiddeld overdag naar het toilet? 

o Nooit 

o 1 keer per dag 

o 2 keer per dag 

o 3 keer per dag 

o 4 keer per dag 

o 5 keer per dag 

o 6 keer per dag 

o Meer dan 6 keer per dag 

 

Vraag 4 

Hoe vaak gaat u gemiddeld per nacht naar het toilet? 

o Nooit 

o 1 keer per nacht 

o 2 keer per nacht 

o 3 keer per nacht 

o Meer dan 3 keer per nacht 
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Vraag 5 

Maakt u gebruik van een hulpmiddel om op het toilet te gaan zitten of om van het toilet af te 
gaan? 

o Ja, namelijk het volgende hulpmiddel: …………………………………………………… 
o Nee 

 

Vraag 6 

Heeft u lichamelijke beperkingen waardoor u afhankelijk bent van hulp bij de toiletgang? 

o Ja  (ga door naar vraag 7) 

o Nee   (ga door naar vraag 8) 

 

Vraag 7  

Welke lichamelijke beperkingen heeft u? Meerdere antwoorden mogelijk. 

 Handen niet goed kunnen gebruiken 

 Armen niet goed kunnen gebruiken 

 Moeilijk kunnen draaien met de romp 

 Moeilijk kunnen bukken / buigen 

 Anders, namelijk: ………………………………………………………………………………………………… 

 

Vraag 8 

Bent u incontinent? 

o Nee 

o Alleen voor urine 

o Alleen voor ontlasting 

o Voor urine en ontlasting 
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VÓÓR HET GEBRUIK VAN HET BIDETTOILET 

Onderstaande vragen gaan over de periode voordat u een bidettoilet op uw appartement had. 

 

Vraag 9 

Kreeg u vóór het gebruik van het bidettoilet hulp bij de toiletgang?  

o Nee (ga door naar vraag 12) 

o Soms 

o Vaak 

o Altijd 

 

Vraag 10 

Van wie kreeg u vóór het gebruik van het bidettoilet wel eens hulp bij de toiletgang? Meerdere 
antwoorden mogelijk. 

 Familielid of naaste 

 Zorgmedewerker 

 Anders, namelijk: ………………………………………………………………………………………………… 

 

Vraag 11 

Waarbij kreeg u vóór het gebruik van het bidettoilet wel eens hulp bij toiletgang? Meerdere 
antwoorden mogelijk. 

 Uittrekken van de kleding 

 Op het toilet gaan 

 Reinigen na plassen 

 Reinigen na ontlasting 

 Bedienen van het toilet 

 Van het toilet af gaan 

 Aantrekken van de kleding 

 Anders namelijk: ………………………………………………………………………………………………… 

 

Vraag 12 

Hoe tevreden was u over het gebruik van het reguliere toilet? Geef een rapportcijfer. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Zeer ontevreden         Zeer tevreden 
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GEBRUIK VAN HET BIDETTOILET 

Onderstaande vragen gaan over het gebruik van het bidettoilet op uw appartement. 

 

Vraag 13 

Heeft u zelf gekozen voor het bidettoilet op uw appartement? 

o Nee 

o Ja, omdat: ………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Vraag 14 

Krijgt u bij het gebruik van het bidettoilet hulp bij de toiletgang?  

o Nee (ga door naar vraag 16) 

o Soms 

o Vaak 

o Altijd 

 

Vraag 15 

Van wie krijgt u bij het gebruik van het bidettoilet wel eens hulp? Meerdere antwoorden mogelijk. 

 Familielid of naaste 

 Zorgmedewerker 

 Anders, namelijk ………………………………………………………………………………………………… 

 

Vraag 16 

Waarbij krijgt u hulp bij het gebruik van het bidettoilet? Meerdere antwoorden mogelijk. 

 Uittrekken van de kleding 

 Op het toilet gaan 

 Reinigen na plassen 

 Reinigen na ontlasting 

 Bedienen van het toilet 

 Van het toilet af gaan 

 Aantrekken van de kleding 

 Anders namelijk: ………………………………………………………………………………………………… 
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Vraag 17 

Hoe vaak gebruikt u onderstaande instellingen van het bidettoilet? Kruis aan wat voor u van 
toepassing is. 

 Niet Soms Vaak Altijd 

Schoonspoelen (wash)         

Schoonspoelen met vaginale functie (bidet)         

Schoonspoelen met extra sterke straal 
(enema) 

        

Drogen (dry)         

Massage         

Pulse         

 

Vraag 18 

Wat levert het gebruik van het bidettoilet u op? Kruis aan wat voor u van toepassing is. 

 
 Oneens 

Enigszins  
oneens 

Neutraal 
Enigszins 

eens 
Eens Nvt 

Meer autonomie             

Groter gevoel  
van waardigheid  

            

Schoner gevoel             

Minder huidletsel             

Mindere 
blaasontstekingen 

            

Minder obstipatie             

Anders, namelijk: 
………….. 

            

…………..             

 

Vraag 19 

Ervaart u het gebruik van het bidettoilet als veilig? 

o Ja 
o Nee, omdat: ……………………………………………………. 
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Vraag 20 

Wat zijn volgens u positieve punten van het bidettoilet?  

1. 

2. 

3. 

 

Vraag 21 

Wat zijn volgens u negatieve punten van het bidettoilet?  

1. 

2. 

3. 

 

Vraag 22 

Hoe tevreden bent u over het gebruik van het bidettoilet? Geef een rapportcijfer. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Zeer ontevreden         Zeer tevreden 

 

Vraag 23 

Wat zou uw tevredenheid over het bidettoilet kunnen verhogen? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..… 

 

Vraag 24 

Zou u het bidettoilet aanraden aan anderen?  

o Ja 
o Nee, omdat: ……………………………………………………. 

 
Heeft u nog overige opmerkingen die u met ons wilt delen? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..… 

 

 

Hartelijk dank voor het invullen van deze vragenlijst. 

De ingevulde vragenlijst kunt u in bijgevoegde retourenvelop versturen



 

 

BIJLAGE 5 – VERGELIJKING BIDETTOILETTEN  INDIVIDUEEL GEBRUIK 

 

 

 

SPA-toilet Sanmedi Circumani 7500 Sanmedi Circumani 7100 Sanmedi Circumani 6500

Deze hebben we in huis

Nieuwste type

Voordeel: deze is het sterkst en heeft de 

grootste zitting.

Nadeel: past niet op alle keramieken potten.

Nadeel: minder grote zitting, meer naden, 

minder sterk.

Uitvoeringen Standaard uitvoering met een ronde D zitting
Standaard uitvoering/ U-type uitvoering / 

Verlengde uitvoering
Standaard uitvoering/ verlengde uitvoering

Functionaliteiten

reinigen ja vaginaal + anaal vaginaal + anaal vaginaal + anaal

drogen ja 3 instelbare temperatuurstanden 4 instelbare temperatuur standen 4 instelbare temperatuur standen

automatisch openende bril nee nee nee nee

soft close nee ja ja ja

geurfiltering ja nee ja ja

(nacht)verlichting nee ja nee ja

Bediening

afstandsbediening op muur ja ja inclusief houder ja inclusief houder ja inclusief houder

paneel op bidet ja klein bedieningspaneel aan de zijkant klein bedieningspaneel aan de zijkant klein bedieningspaneel aan de zijkant

Geschikte ruimtes

Priveruimte ja Geschikt Geschikt Geschikt

Openbare ruimte nee nee nee nee

Geschiktheid voor zwaardere mensen

Belastbaarheid ? tot 200 kg tot 130 kg tot 150 kg

Reinigingsfunctie afhankelijk van de omvang afhankelijk van de omvang afhankelijk van de omvang.

Extra stabilisatie nokken mogelijk voor extra 

stevigheid bij beweging.

Veiligheid

schuiven, tilliften, reiniging, keramiek niet geschikt

Afmetingen 40,6 cm x 49,6 cm x 14,5 cm

Hoogte zitting 122 mm 145 mm 130 mm

Breedte zitting 370 mm 392 mm 382 mm

Diepte zitting 515 mm 520 mm 483 mm

Extra
zachte zitting is mogelijk, maar niet 

herbruikbaar.

zachte zitting is mogelijk, maar niet 

herbruikbaar.

zachte zitting is mogelijk, maar niet 

herbruikbaar.

Hygiene

Waterreservoir
klein reservoir (doorstroom mechanisme, kan 

continu warm water leveren)
ja

klein reservoir (doorstroom mechanisme, kan 

continu warm water leveren)

Inhoud boiler 200 ml 800 ml 300 ml

Benodigde waterdruk 0,75 tot 7,5 bar 0.7 - 8 bar 1.0-6.9 bar 1 - 10 bar

Maat draadaansluiting leidingwater 1/2" 1/2" 1/2"

Watertemperatuur Instelbaar tot 42 ºC regelbaar in 4 niveaus tot circa 42 graden 34/37/40 graden instelbaar 32/35/38 graden instelbaar

Naden ja minimaal normaal minimaal

Materiaal plastic abs abs abs

Zelfreinigende sproeikop
als 3 seconden knop 

ingeduwd
ja ja ja zeer goed zelfreinigend

Anti-bacteriele sproeikop nee ja (verchroomde plastic douchekop) ja (plastic douche-arm, reinigt minder goed) ja rvs antibacteriele douche-arm

Vuilafstotend nee ja ja ja

Electra

Aansluitspanning 220 - 240 V (50hz) 220-240 V 220-240 V 220 - 240 V

Electrisch vermogen 1600 - 1670 W 1030-1270 W 860-1020 W 1200 W

Reiniging

Geen naden naden aanwezig naden minimaal naden aanwezig naden aanwezig

Makkelijk in gebruik

Vereenvoudigde bediening mogelijk? ja inclusief vast te leggen persoonlijke instellingenja inclusief vast te leggen persoonlijke instellingenja inclusief vast te leggen persoonlijke instellingen

1 knops bediening mogelijk? ja elektrisch of pneumatisch ja elektrisch of pneumatisch ja elektrisch of pneumatisch

Technische eisen voor installatie

Stopcontact naast toilet moet aanwezig zijn moet aanwezig zijn moet aanwezig zijn moet aanwezig zijn

Toilet aanwezig ja ja ja ja

Contractuele zaken

Hulp bij storingen ja binnen 2 dagen op locatie ja binnen 2 dagen op locatie ja binnen 2 dagen op locatie

Onderhoudscontract ja eerste 5 jaar gratis ja eerste 5 jaar gratis ja eerste 5 jaar gratis 

Garantietermijn 3 jaar 1 jaar 1 jaar 1 jaar
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SPA-toilet Sanmedi Circumani 7500 Sanmedi Circumani 7100 Sanmedi Circumani 6500

Deze hebben we in huis

Nieuwste type

Voordeel: deze is het sterkst en heeft de 

grootste zitting.

Nadeel: past niet op alle keramieken potten.

Nadeel: minder grote zitting, meer naden, 

minder sterk.

Uitvoeringen Standaard uitvoering met een ronde D zitting
Standaard uitvoering/ U-type uitvoering / 

Verlengde uitvoering
Standaard uitvoering/ verlengde uitvoering

Functionaliteiten

reinigen ja vaginaal + anaal vaginaal + anaal vaginaal + anaal

drogen ja 3 instelbare temperatuurstanden 4 instelbare temperatuur standen 4 instelbare temperatuur standen

automatisch openende bril nee nee nee nee

soft close nee ja ja ja

geurfiltering ja nee ja ja

(nacht)verlichting nee ja nee ja

Bediening

afstandsbediening op muur ja ja inclusief houder ja inclusief houder ja inclusief houder

paneel op bidet ja klein bedieningspaneel aan de zijkant klein bedieningspaneel aan de zijkant klein bedieningspaneel aan de zijkant

Geschikte ruimtes

Priveruimte ja Geschikt Geschikt Geschikt

Openbare ruimte nee nee nee nee

Geschiktheid voor zwaardere mensen

Belastbaarheid ? tot 200 kg tot 130 kg tot 150 kg

Reinigingsfunctie afhankelijk van de omvang afhankelijk van de omvang afhankelijk van de omvang.

Extra stabilisatie nokken mogelijk voor extra 

stevigheid bij beweging.

Veiligheid

schuiven, tilliften, reiniging, keramiek niet geschikt

Afmetingen 40,6 cm x 49,6 cm x 14,5 cm

Hoogte zitting 122 mm 145 mm 130 mm

Breedte zitting 370 mm 392 mm 382 mm

Diepte zitting 515 mm 520 mm 483 mm

Extra
zachte zitting is mogelijk, maar niet 

herbruikbaar.

zachte zitting is mogelijk, maar niet 

herbruikbaar.

zachte zitting is mogelijk, maar niet 

herbruikbaar.

Hygiene

Waterreservoir
klein reservoir (doorstroom mechanisme, kan 

continu warm water leveren)
ja

klein reservoir (doorstroom mechanisme, kan 

continu warm water leveren)

Inhoud boiler 200 ml 800 ml 300 ml

Benodigde waterdruk 0,75 tot 7,5 bar 0.7 - 8 bar 1.0-6.9 bar 1 - 10 bar

Maat draadaansluiting leidingwater 1/2" 1/2" 1/2"

Watertemperatuur Instelbaar tot 42 ºC regelbaar in 4 niveaus tot circa 42 graden 34/37/40 graden instelbaar 32/35/38 graden instelbaar

Naden ja minimaal normaal minimaal

Materiaal plastic abs abs abs

Zelfreinigende sproeikop
als 3 seconden knop 

ingeduwd
ja ja ja zeer goed zelfreinigend

Anti-bacteriele sproeikop nee ja (verchroomde plastic douchekop) ja (plastic douche-arm, reinigt minder goed) ja rvs antibacteriele douche-arm

Vuilafstotend nee ja ja ja

Electra

Aansluitspanning 220 - 240 V (50hz) 220-240 V 220-240 V 220 - 240 V

Electrisch vermogen 1600 - 1670 W 1030-1270 W 860-1020 W 1200 W

Reiniging

Geen naden naden aanwezig naden minimaal naden aanwezig naden aanwezig

Makkelijk in gebruik

Vereenvoudigde bediening mogelijk? ja inclusief vast te leggen persoonlijke instellingenja inclusief vast te leggen persoonlijke instellingenja inclusief vast te leggen persoonlijke instellingen

1 knops bediening mogelijk? ja elektrisch of pneumatisch ja elektrisch of pneumatisch ja elektrisch of pneumatisch

Technische eisen voor installatie

Stopcontact naast toilet moet aanwezig zijn moet aanwezig zijn moet aanwezig zijn moet aanwezig zijn

Toilet aanwezig ja ja ja ja

Contractuele zaken

Hulp bij storingen ja binnen 2 dagen op locatie ja binnen 2 dagen op locatie ja binnen 2 dagen op locatie

Onderhoudscontract ja eerste 5 jaar gratis ja eerste 5 jaar gratis ja eerste 5 jaar gratis 

Garantietermijn 3 jaar 1 jaar 1 jaar 1 jaar

SPA-toilet Sanmedi Circumani 7500 Sanmedi Circumani 7100 Sanmedi Circumani 6500

Deze hebben we in huis

Nieuwste type

Voordeel: deze is het sterkst en heeft de 

grootste zitting.

Nadeel: past niet op alle keramieken potten.

Nadeel: minder grote zitting, meer naden, 

minder sterk.

Uitvoeringen Standaard uitvoering met een ronde D zitting
Standaard uitvoering/ U-type uitvoering / 

Verlengde uitvoering
Standaard uitvoering/ verlengde uitvoering

Functionaliteiten

reinigen ja vaginaal + anaal vaginaal + anaal vaginaal + anaal

drogen ja 3 instelbare temperatuurstanden 4 instelbare temperatuur standen 4 instelbare temperatuur standen

automatisch openende bril nee nee nee nee

soft close nee ja ja ja

geurfiltering ja nee ja ja

(nacht)verlichting nee ja nee ja

Bediening

afstandsbediening op muur ja ja inclusief houder ja inclusief houder ja inclusief houder

paneel op bidet ja klein bedieningspaneel aan de zijkant klein bedieningspaneel aan de zijkant klein bedieningspaneel aan de zijkant

Geschikte ruimtes

Priveruimte ja Geschikt Geschikt Geschikt

Openbare ruimte nee nee nee nee

Geschiktheid voor zwaardere mensen

Belastbaarheid ? tot 200 kg tot 130 kg tot 150 kg

Reinigingsfunctie afhankelijk van de omvang afhankelijk van de omvang afhankelijk van de omvang.

Extra stabilisatie nokken mogelijk voor extra 

stevigheid bij beweging.

Veiligheid

schuiven, tilliften, reiniging, keramiek niet geschikt

Afmetingen 40,6 cm x 49,6 cm x 14,5 cm

Hoogte zitting 122 mm 145 mm 130 mm

Breedte zitting 370 mm 392 mm 382 mm

Diepte zitting 515 mm 520 mm 483 mm

Extra
zachte zitting is mogelijk, maar niet 

herbruikbaar.

zachte zitting is mogelijk, maar niet 

herbruikbaar.

zachte zitting is mogelijk, maar niet 

herbruikbaar.

Hygiene

Waterreservoir
klein reservoir (doorstroom mechanisme, kan 

continu warm water leveren)
ja

klein reservoir (doorstroom mechanisme, kan 

continu warm water leveren)

Inhoud boiler 200 ml 800 ml 300 ml

Benodigde waterdruk 0,75 tot 7,5 bar 0.7 - 8 bar 1.0-6.9 bar 1 - 10 bar

Maat draadaansluiting leidingwater 1/2" 1/2" 1/2"

Watertemperatuur Instelbaar tot 42 ºC regelbaar in 4 niveaus tot circa 42 graden 34/37/40 graden instelbaar 32/35/38 graden instelbaar

Naden ja minimaal normaal minimaal

Materiaal plastic abs abs abs

Zelfreinigende sproeikop
als 3 seconden knop 

ingeduwd
ja ja ja zeer goed zelfreinigend

Anti-bacteriele sproeikop nee ja (verchroomde plastic douchekop) ja (plastic douche-arm, reinigt minder goed) ja rvs antibacteriele douche-arm

Vuilafstotend nee ja ja ja

Electra

Aansluitspanning 220 - 240 V (50hz) 220-240 V 220-240 V 220 - 240 V

Electrisch vermogen 1600 - 1670 W 1030-1270 W 860-1020 W 1200 W

Reiniging

Geen naden naden aanwezig naden minimaal naden aanwezig naden aanwezig

Makkelijk in gebruik

Vereenvoudigde bediening mogelijk? ja inclusief vast te leggen persoonlijke instellingenja inclusief vast te leggen persoonlijke instellingenja inclusief vast te leggen persoonlijke instellingen

1 knops bediening mogelijk? ja elektrisch of pneumatisch ja elektrisch of pneumatisch ja elektrisch of pneumatisch

Technische eisen voor installatie

Stopcontact naast toilet moet aanwezig zijn moet aanwezig zijn moet aanwezig zijn moet aanwezig zijn

Toilet aanwezig ja ja ja ja

Contractuele zaken

Hulp bij storingen ja binnen 2 dagen op locatie ja binnen 2 dagen op locatie ja binnen 2 dagen op locatie

Onderhoudscontract ja eerste 5 jaar gratis ja eerste 5 jaar gratis ja eerste 5 jaar gratis 

Garantietermijn 3 jaar 1 jaar 1 jaar 1 jaar
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SPA-toilet Sanmedi Circumani 7500 Sanmedi Circumani 7100 Sanmedi Circumani 6500

Deze hebben we in huis

Nieuwste type

Voordeel: deze is het sterkst en heeft de 

grootste zitting.

Nadeel: past niet op alle keramieken potten.

Nadeel: minder grote zitting, meer naden, 

minder sterk.

Uitvoeringen Standaard uitvoering met een ronde D zitting
Standaard uitvoering/ U-type uitvoering / 

Verlengde uitvoering
Standaard uitvoering/ verlengde uitvoering

Functionaliteiten

reinigen ja vaginaal + anaal vaginaal + anaal vaginaal + anaal

drogen ja 3 instelbare temperatuurstanden 4 instelbare temperatuur standen 4 instelbare temperatuur standen

automatisch openende bril nee nee nee nee

soft close nee ja ja ja

geurfiltering ja nee ja ja

(nacht)verlichting nee ja nee ja

Bediening

afstandsbediening op muur ja ja inclusief houder ja inclusief houder ja inclusief houder

paneel op bidet ja klein bedieningspaneel aan de zijkant klein bedieningspaneel aan de zijkant klein bedieningspaneel aan de zijkant

Geschikte ruimtes

Priveruimte ja Geschikt Geschikt Geschikt

Openbare ruimte nee nee nee nee

Geschiktheid voor zwaardere mensen

Belastbaarheid ? tot 200 kg tot 130 kg tot 150 kg

Reinigingsfunctie afhankelijk van de omvang afhankelijk van de omvang afhankelijk van de omvang.

Extra stabilisatie nokken mogelijk voor extra 

stevigheid bij beweging.

Veiligheid

schuiven, tilliften, reiniging, keramiek niet geschikt

Afmetingen 40,6 cm x 49,6 cm x 14,5 cm

Hoogte zitting 122 mm 145 mm 130 mm

Breedte zitting 370 mm 392 mm 382 mm

Diepte zitting 515 mm 520 mm 483 mm

Extra
zachte zitting is mogelijk, maar niet 

herbruikbaar.

zachte zitting is mogelijk, maar niet 

herbruikbaar.

zachte zitting is mogelijk, maar niet 

herbruikbaar.

Hygiene

Waterreservoir
klein reservoir (doorstroom mechanisme, kan 

continu warm water leveren)
ja

klein reservoir (doorstroom mechanisme, kan 

continu warm water leveren)

Inhoud boiler 200 ml 800 ml 300 ml

Benodigde waterdruk 0,75 tot 7,5 bar 0.7 - 8 bar 1.0-6.9 bar 1 - 10 bar

Maat draadaansluiting leidingwater 1/2" 1/2" 1/2"

Watertemperatuur Instelbaar tot 42 ºC regelbaar in 4 niveaus tot circa 42 graden 34/37/40 graden instelbaar 32/35/38 graden instelbaar

Naden ja minimaal normaal minimaal

Materiaal plastic abs abs abs

Zelfreinigende sproeikop
als 3 seconden knop 

ingeduwd
ja ja ja zeer goed zelfreinigend

Anti-bacteriele sproeikop nee ja (verchroomde plastic douchekop) ja (plastic douche-arm, reinigt minder goed) ja rvs antibacteriele douche-arm

Vuilafstotend nee ja ja ja

Electra

Aansluitspanning 220 - 240 V (50hz) 220-240 V 220-240 V 220 - 240 V

Electrisch vermogen 1600 - 1670 W 1030-1270 W 860-1020 W 1200 W

Reiniging

Geen naden naden aanwezig naden minimaal naden aanwezig naden aanwezig

Makkelijk in gebruik

Vereenvoudigde bediening mogelijk? ja inclusief vast te leggen persoonlijke instellingenja inclusief vast te leggen persoonlijke instellingenja inclusief vast te leggen persoonlijke instellingen

1 knops bediening mogelijk? ja elektrisch of pneumatisch ja elektrisch of pneumatisch ja elektrisch of pneumatisch

Technische eisen voor installatie

Stopcontact naast toilet moet aanwezig zijn moet aanwezig zijn moet aanwezig zijn moet aanwezig zijn

Toilet aanwezig ja ja ja ja

Contractuele zaken

Hulp bij storingen ja binnen 2 dagen op locatie ja binnen 2 dagen op locatie ja binnen 2 dagen op locatie

Onderhoudscontract ja eerste 5 jaar gratis ja eerste 5 jaar gratis ja eerste 5 jaar gratis 

Garantietermijn 3 jaar 1 jaar 1 jaar 1 jaar
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 Issue Actie/Tegenmaatregel

 Gebruik meerdere personen model huidig Spa 

Toilet blijkt niet te mogen uit hygiëneoogpunt. Dit 

nav constatering bij externe audit op JidH. 

Via MZD spatoiletten gemeenschappelijke ruimtes stopzetten 

door stekker eruit.

 Ander douchetoilet op Bosbeek geinstalleerd in 

gezamenlijke ruimte buiten project om 

Contact met MZD. Dit toilet is inmiddels weer 

gedeinstalleerd.

 Ander douchetoilet op Bosbeek geinstalleerd in 

gezamenlijke ruimte buiten project om 

In MT medelen geen ander douchetoilet aanschaffen buiten 

project om. (oscar)

 Onvoldoende zicht op wat de pilot allemaal 

behelst en wat de status is bij het MT en in de 

organisatie als geheel 

Project in onderdelen geknipt. Contact met afdelingen bij 

Yvette. Overall  projectleiding bij Lianne.

 Gebruik meerdere personen blijkt niet te mogen 

uit hygiëneoogpunt, bij huidig Spa toilet, zijn er 

wel douche/ bidet toiletten die aan deze eisen 

voldoen? 

Onderzoek in de markt of er leveranciers zijn die een 

douche/ bidet toilet leveren die geschikt is voor 

gemeenschappelijke ruimtes/ gebruik

 We willen een aantal Spa toiletten terugsturen en 

geld retour maar kan dat wel 

Onderzoeken welk Spa toiletten gebruikt en welke niet 

gebruikt zijn en in gesprek gaan met leveracier (rol inkoop?)

 Corona virus en beperkte toegang tot locaties Risico gemeld bij Vilans voor de Challenge verpleeghuizen

 Mogelijke tweede golf Corona, dan niet mogelijk 

om toiletten te installeren 

Zo snel mogelijk installatie regelen. Toilet kan ook gebruikt 

worden als regulier toilet, dus maakt niet uit als nulmeting 

dan nog niet volledig is ingevuld.

 Afdelingen PG zijn zonder instructie al gestart met 

gebruik 

Contact met ambassadeurs zoeken, hoe gaat het op de 

afdelingen?

NDW. Fohn droogt niet goed (te korte tijd, warmte). 

Warmte waterstraal niet naar wens.

Leverancier technisch probleem op laten lossen. En overzicht 

bijhouden met technische issues en gevonden oplossingen.

Op NDW wordt bidettoilet niet veel gebruikt. Bij 

slechts 3 bewoners gaat altijd medewerker mee 

naar toilet. Daarnaat aantal bewoners redelijk 

zelfstandig en grootste deel bewoners geheel 

zelfstandig (en vaak op eigen appartement).

In overleg gaan over de groep die 'redelijk zelfstandig' gaat, 

deze groep onder de loep nemen. Wat betekent dat? Kun je 

die mensen nog herinneren aan bidetfunctie als ze toch zelf 

op toilet gaan? Of achteraf nog even vragen voor het 

aankleden? (antwoord was: ze gaan zelfstandig, maar het 

gaat niet altijd goed)

zie hierboven Overleg met MZD over werkwijze bewoners die altijd 

begeleid naar toilet gaan, altijd tijd vrijmaken voor 

toiletgang. En kan til l ift ook naar deze badkamer? 

(afgesproken taken aan te laten maken per dag door cvz & 

bespreken in dienststart en dienstevaluatie)

Ambassadeur NDW loopt tegen grenzen aan bij 

motiveren team

Met Oscar spreken over mogelijkheden ambassadeur in 

NDW en wat nodig om overstijgend te kijken en als team te 

werken (besproken, is nu niet anders gezien situatie in team)

Aantal spa-toiletten dat op JidH aanwezig zou zijn, 

bli jkt niet meer te kloppen. Er zijn er nu slechts 2 

in gebruik. Schaal dus veel kleiner dan gedacht.

Schakelen met Linda facil itair over beheer van dit soort 

hulpmiddelen. Hoe regelen we dit netjes?

Op NDW wordt vanaf nu gewerkt in cohorten ivm 

corona. Betekent dat 3 van de 4 bewoners die in 

bidettoilet pilot waren opgenomen naar andere 

huiskamer gaan. En de resterende bewoner heeft 

daardoor ook geen toegang tot dit toilet meer.

Aan Oscar keuze mogelijkheden voorgelegd. Verplaatsen 

toilet of on hold?

 Ambassadeur NDW niet tevreden over contact met 

leverancier. 

Besproken met leverancier. 

App-groep aanmaken met leverancier, ambassadeurs en 

projectteam. Huismeester? Dan hebben we kortere l i jnen.

Aparte app voor NDW en voor SW.

 Corona op afdeling in SW. Was in hele huis, nu 

ook op deze afdeling. Vraag is of gezamenlijk toilet 

en/of bidetfunctie wel gebruikt moet worden. 

Check bij ziekenhuishygienist. Hygienist geeft aan dat het 

toilet wel hygienisch is, maar dat het bij uitbraak sowieso 

niet voorkeur heeft om gezamenlijk toilet te gebruiken. 

Yvette: als het niet anders kan bij bewoner, dan wel 

gezamenlijk gebruiken maar daarna direct goed 

schoonmaken.

 Lekkage SW vanaf bidettoilet Opgelost door klussers samen met huismeesters. Wel 

schade. Wordt door facil itair nu opgepakt iom leverancier. 

Ze houden ons op de hoogte.

Lianne neemt contact op met teamleider facil itair over 

voortgang.

 Onduidelijkheid over rol ambassadeurs, rol 

projectleiding is wel echt nodig. Rol 

ambassadeurs zou wat groter mogen zijn. 

Profiel ambassadeurs opstellen

 Aantal vragenlijsten terug maar 4 Vragenlijsten open laten staan, bij nieuw te plaatsen 

bidettoiletten ook afnemen.

 Ervaringen gezamenlijke badkamers en 

individuele toiletten nog niet voldoende in beeld. 

Daarom nog niet juiste moment om ook 

management etc te vragen naar hun mening / 

ervaringen. 

Plannen voor in april

 Bewoners van 2e etage SW verplaatst naar 3e 

etage. 

Overleggen met fysio en zorg of verhuizing toilet gewenst is, 

inventarisatie uitvoeren.
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 Gebruik meerdere personen model huidig Spa 

Toilet blijkt niet te mogen uit hygiëneoogpunt. Dit 

nav constatering bij externe audit op JidH. 

Via MZD spatoiletten gemeenschappelijke ruimtes stopzetten 

door stekker eruit.

 Ander douchetoilet op Bosbeek geinstalleerd in 

gezamenlijke ruimte buiten project om 

Contact met MZD. Dit toilet is inmiddels weer 

gedeinstalleerd.

 Ander douchetoilet op Bosbeek geinstalleerd in 

gezamenlijke ruimte buiten project om 

In MT medelen geen ander douchetoilet aanschaffen buiten 

project om.

 Onvoldoende zicht op wat de pilot allemaal 

behelst en wat de status is bij het MT en in de 

organisatie als geheel 

Project in onderdelen geknipt. Contact met afdelingen bij 

Yvette. Overall  projectleiding bij Lianne.

 Gebruik meerdere personen blijkt niet te mogen 

uit hygiëneoogpunt, bij huidig Spa toilet, zijn er 

wel douche/ bidet toiletten die aan deze eisen 

voldoen? 

Onderzoek in de markt of er leveranciers zijn die een 

douche/ bidet toilet leveren die geschikt is voor 

gemeenschappelijke ruimtes/ gebruik

 We willen een aantal Spa toiletten terugsturen en 

geld retour maar kan dat wel 

Onderzoeken welk Spa toiletten gebruikt en welke niet 

gebruikt zijn en in gesprek gaan met leveracier (rol inkoop?)

 Corona virus en beperkte toegang tot locaties Risico gemeld bij Vilans voor de Challenge verpleeghuizen

 Mogelijke tweede golf Corona, dan niet mogelijk 

om toiletten te installeren 

Zo snel mogelijk installatie regelen. Toilet kan ook gebruikt 

worden als regulier toilet, dus maakt niet uit als nulmeting 

dan nog niet volledig is ingevuld.

 Afdelingen PG zijn zonder instructie al gestart met 

gebruik 

Contact met ambassadeurs zoeken, hoe gaat het op de 

afdelingen?

NDW. Fohn droogt niet goed (te korte tijd, warmte). 

Warmte waterstraal niet naar wens.

Leverancier technisch probleem op laten lossen. En overzicht 

bijhouden met technische issues en gevonden oplossingen.

Op NDW wordt bidettoilet niet veel gebruikt. Bij 

slechts 3 bewoners gaat altijd medewerker mee 

naar toilet. Daarnaat aantal bewoners redelijk 

zelfstandig en grootste deel bewoners geheel 

zelfstandig (en vaak op eigen appartement).

In overleg gaan over de groep die 'redelijk zelfstandig' gaat, 

deze groep onder de loep nemen. Wat betekent dat? Kun je 

die mensen nog herinneren aan bidetfunctie als ze toch zelf 

op toilet gaan? Of achteraf nog even vragen voor het 

aankleden? (antwoord was: ze gaan zelfstandig, maar het 

gaat niet altijd goed)

zie hierboven Overleg met MZD over werkwijze bewoners die altijd 

begeleid naar toilet gaan, altijd tijd vrijmaken voor 

toiletgang. En kan til l ift ook naar deze badkamer? 

(afgesproken taken aan te laten maken per dag door cvz & 

bespreken in dienststart en dienstevaluatie)

Ambassadeur NDW loopt tegen grenzen aan bij 

motiveren team

Met Oscar spreken over mogelijkheden ambassadeur in 

NDW en wat nodig om overstijgend te kijken en als team te 

werken (besproken, is nu niet anders gezien situatie in team)

Op NDW wordt vanaf nu gewerkt in cohorten ivm 

corona. Betekent dat 3 van de 4 bewoners die in 

bidettoilet pilot waren opgenomen naar andere 

huiskamer gaan. En de resterende bewoner heeft 

daardoor ook geen toegang tot dit toilet meer.

Aan Oscar keuze mogelijkheden voorgelegd. Verplaatsen 

toilet of on hold?

 Ambassadeur NDW niet tevreden over contact met 

leverancier. 

Besproken met leverancier. 

App-groep aanmaken met leverancier, ambassadeurs en 

projectteam. Huismeester? Dan hebben we kortere l i jnen.

Aparte app voor NDW en voor SW.

 Corona op afdeling in SW. Was in hele huis, nu 

ook op deze afdeling. Vraag is of gezamenlijk toilet 

en/of bidetfunctie wel gebruikt moet worden. 

Check bij ziekenhuishygienist. Hygienist geeft aan dat het 

toilet wel hygienisch is, maar dat het bij uitbraak sowieso 

niet voorkeur heeft om gezamenlijk toilet te gebruiken. 

Yvette: als het niet anders kan bij bewoner, dan wel 

gezamenlijk gebruiken maar daarna direct goed 

schoonmaken.

 Lekkage SW vanaf bidettoilet Opgelost door klussers samen met huismeesters. Wel 

schade. Wordt door facil itair nu opgepakt iom leverancier. 

Ze houden ons op de hoogte.

Lianne neemt contact op met teamleider facil itair over 

voortgang.

 Onduidelijkheid over rol ambassadeurs, rol 

projectleiding is wel echt nodig. Rol 

ambassadeurs zou wat groter mogen zijn. 

Profiel ambassadeurs opstellen

 Aantal vragenlijsten terug maar 4 Vragenlijsten open laten staan, bij nieuw te plaatsen 

bidettoiletten ook afnemen.

 Ervaringen gezamenlijke badkamers en 

individuele toiletten nog niet voldoende in beeld. 

Daarom nog niet juiste moment om ook 

management etc te vragen naar hun mening / 

ervaringen. 

Plannen voor in april

 Bewoners van 2e etage SW verplaatst naar 3e 

etage. 

Overleggen met fysio en zorg of verhuizing toilet gewenst is, 

inventarisatie uitvoeren.

 Bewoners PG 3e etage SW gaan verhuizen naar 

andere locaties. Vraag waarheen de closomat te 

verplaatsen. 

Inventariseren van mogelijkheden (wens BB, NO?, 4e etage 

SW) en voorleggen aan projectgroep.

 Noodzaak brandmelder in ruimte met water en 

elektriciteit dicht bij elkaar. Huismeester heeft 

aangegeven dat brandmelder nodig is. 

Coordinator huisvesting geinformeerd en gevraagd indien 

nodig actie te ondernemen. Uit nader onderzoek blijkt dit 

niet nodig te zijn.



 

 

BIJLAGE 7 - WERK- EN BEHEERPROCES (CONCEPT) 

Doel 
Binnen Sint Jacob zijn individuele en gezamenlijke bidettoiletten in gebruik. Dit document beschrijft het beheer 
van deze bidettoiletten en de wijze waarop eventuele nieuwe aanschaf plaatsvindt. 
 

1. Uitgangspunten 
Het beheerproces is opgesteld aan de hand van de volgende uitgangspunten: 
 
1. Sint Jacob houdt centraal een overzicht bij van geplaatste bidettoiletten en van bidettoiletten in opslag. 

 Zo is op elk moment inzichtelijk wat de voorraad is, hoeveel in gebruik is en wat er nog beschikbaar 
is. 

2. Reconditionering van individuele bidettoiletten voorafgaand aan hergebruik door andere bewoner. 

 Dit is nodig in verband met grondige reiniging (hygiëne) en vervanging van onderdelen waar nodig 
(veiligheid). 

3. Reconditionering en opslag wordt door één leverancier uitgevoerd. 

 Op deze wijze kan de leverancier het best passende beschikbare type leveren voor de betreffende 
bewoner. 

4. Installatie door eigen installateur Sint Jacob van individueel en gezamenlijk bidettoilet 

 Dit zijn korte lijnen en werkt efficiënt aangezien de installateur met regelmaat op locatie is. 
 

2. Overzicht bidettoiletten 
Sint Jacob houdt centraal een overzicht bij van de beschikbare bidettoiletten. Dit overzicht staat op de S-schijf en 
wordt bijgehouden door de coördinator huisvesting. Het overzicht bevat in ieder geval: 

 Aantallen in gebruik / in opslag 

 Per type bidettoilet 

 Indien in gebruik: appartementnummer bewoner / badkamers 
 

3. Reconditionering 
Het reconditioneren van bidettoiletten bestaat uit de volgende zaken: 

 Testen werking van het apparaat 

 Oppervlaktereiniging van het volledige apparaat 

 Slijtagegevoelige onderdelen en hygiënegevoelige onderdelen vervangen 
Indien er veel onderdelen vervangen moeten worden, kan Sint Jacob op basis van een prijsopgave besluiten dit al 
dan niet te laten uitvoeren. 
 

4. Kosten 
De kosten van bidettoiletten vallen onder de kostenplaats van hulpmiddelen in de exploitatie van de locatie. Dat 
betreft aanschaf van nieuwe bidettoiletten en het reconditioneren van beschikbare bidettoiletten in de opslag van 
Sint Jacob. 

 Aanschaf. De ergotherapeut maakt de afweging of kosten voor aanschaf van een nieuw individueel 
bidettoilet (indien niet beschikbaar in de opslag) gezien de indicatie passend is. Voor een gezamenlijk 
bidettoilet maakt de MZD de keuze tot voor aanschaf. 

 Reconditioneren. De kosten voor het reconditioneren van individuele bidettoiletten komen ten laste van 
de locatie die het bidettoilet heeft gebruikt. De coördinator huisvesting beoordeelt of 
reparatie/vervanging bij het reconditioneren de moeite waard zijn. 
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5. Individuele bidettoiletten 
Hieronder staan voorkomende situaties beschreven: 
 

a) Wens tot plaatsing bidettoilet 
A. Bewoner wil graag een bidettoilet op individueel appartement en geeft dit door aan de zorg of 

ergotherapeut. 
B. Zorgmedewerker geeft deze wens door aan de ergotherapeut. 
C. Ergotherapeut neemt contact op met de leverancier voor advies over type in te zetten 

bidettoilet. 
D. Leverancier bespreekt met ergotherapeut welk apparaat in te zetten. Dit gebeurt op basis van 

telefonisch gesprek over welke functies nog beschikbaar zijn bij bewoner, lengte, gewicht, type 
keramiek. Indien nodig bezoekt leverancier de locatie. 

E. Leverancier controleert beschikbaarheid in de opslag Sint Jacob. 
 

 
F. BIDETTOILET BESCHIKBAAR IN OPSLAG: 

a) Leverancier bevestigt per email het in te zetten type bidettoilet aan de ergotherapeut. 
b) Ergotherapeut mailt het JacobLoket de wens tot bestellen van het betreffende type 

bidettoilet (in mail staan locatie, kamernummer en type bidettoilet). 
c) JacobLoket zet opdracht door naar coördinator huisvesting, deze gaat na of de 

aanvraag correct is en zet door naar de leverancier met locatie, appartementnummer, 
type bidettoilet en naar de huismeester.  

- Ergotherapeut ontvangt automatisch mail ter info 
d) Leverancier informeert JacobLoket over verwachte leverdatum en stuurt bidettoilet op 

ter attentie van de huismeester. 
e) JacobLoket informeert de huismeester over de verwachte leverdatum 

- Ergotherapeut ontvangt automatisch mail ter info 
f) Huismeester checkt of installateur nodig is en zet melding evt. door aan de installateur. 

Huismeester plant de installatie van het bidettoilet met de installateur en zet de 
installatiedatum in het systeem van JacobLoket. 

- Ergotherapeut ontvangt automatisch mail ter info met installatiedatum 
g) Huismeester zorgt in afstemming met de zorg dat de bewoner op de hoogte is van de 

datum van plaatsing. 
h) Coördinator huisvesting verwerkt de installatie in het overzicht. 
i) Installateur zorgt voor elektra, wateraftappunt en plaatst het bidettoilet in overleg met 

huismeester. 
j) Ergotherapeut helpt de bewoner het bidettoilet goed te gebruiken. 
k) Huismeester meldt het verzoek tot plaatsing af bij het JacobLoket 

- Ergotherapeut en coördinator huisvesting ontvangen automatisch een mail ter 
info. 

 
  

Inclusiecriteria 
 
Niet goed zelfstandig kunnen reinigen door bijv.: 

- Beperkte mobiliteit, bijv. bij reumatische 

aandoeningen en halfzijdige verlamming door 

CVA 

- Beperkte controle als gevolg van Parkinson 

- Vermoeidheid ivm hartfalen en COPD 

- Overgewicht 

 

Mogelijk ook bij onrust bij PG-bewoners bij 

toiletgang. 

Exclusiecriteria 
 
- Dijbenen te dicht bij elkaar (te veel 

overgewicht, hangt af van verhouding 

lengte/gewicht) 

- Gebruik toiletverhoger nodig (minimale 

zithoogte 50 cm), dan kijken naar ander 

hulpmiddel. 
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G. BIDETTOILET NIET BESCHIKBAAR IN DE OPSLAG: 
a) Leverancier bespreekt de situatie met de ergotherapeut. 
b) Ergotherapeut besluit afhankelijk van indicatie en kosten of aanschaf van een ander 

bidettoilet gedaan wordt en bespreekt dit met de bewoner. 

 Zo ja, zie proces van levering bij 5.a).F. 
 

b) Een bewoner met bidettoilet op appartement overlijdt 
A. Huismeester verwijdert het bidettoilet of vraagt de installateur dit te doen. 
B. Huismeester: 

a) Stuurt het apparaat aan de leverancier voor reconditionering en opslag. 
b) Geeft aan het JacobLoket door welk bidettoilet is verwijderd (type, locatie, 

appartementnummer). 
C. JacobLoket informeert de coördinator huisvesting over welk bidettoilet waar is verwijderd. 
D. Coördinator huisvesting verwerkt mutatie in het overzicht bidettoiletten. 
E. Wil de nieuwe bewoner graag een bidettoilet? 

a) Zie proces bij 5.1. 
 

c) Wens tot verwijderen van bidettoilet 
A. Bewoner wil dat het bidettoilet op individueel appartement verwijderd wordt en geeft dit door 

aan de zorg of ergotherapeut. 
B. Zorgmedewerker of ergotherapeut geeft de wens tot verwijderen bidettoilet door aan het 

JacobLoket. 
C. Het JacobLoket zet het verzoek tot verwijderen van het bidettoilet uit bij de huismeester. 

o Zorgmedewerker / ergotherapeut ontvangt automatisch mail ter info. 
D. Huismeester: 

a) Stemt af met de bewoner. 
b) Verwijdert het bidettoilet of vraagt de installateur dit te doen. De eerste keer kijkt 

de huismeester mee met de installateur, daarna kan hij eventueel zelfstandig 
bidettoiletten verwijderen. 

c) Stuurt het apparaat aan de leverancier voor reconditionering en opslag. 
E. Huismeester meldt het verzoek af bij JacobLoket zodra bidettoilet is verwijderd. 

- Zorgmedewerker / ergotherapeut ontvangt automatisch een mail ter info. 
F. JacobLoket informeert de leverancier en coördinator huisvesting (welke type, locatie, 

appartementnummer). 
G. Coördinator huisvesting verwerkt mutatie in het overzicht bidettoiletten. 
H. Leverancier reconditioneert bidettoilet en bewaart het in de opslag. 

 

d) Bidettoilet ligt in opslag op SSJ-locatie 
A. Huismeester: 

o Stuurt het apparaat aan de leverancier voor reconditionering en opslag. 
o Geeft aan het JacobLoket door welk type bidettoilet het betreft. 

B. JacobLoket informeert de leverancier en coördinator huisvesting (welke type, locatie, 
appartementnummer). 

C. Coördinator huisvesting verwerkt mutatie in het overzicht bidettoiletten. 
D. Leverancier reconditioneert bidettoilet en bewaart het in de opslag en verwerkt de ontvangst in 

het overzicht. 
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6. Gezamenlijke bidettoiletten 
De werkwijze bij een gezamenlijk bidettoilet is anders en staat hieronder beschreven: 
 

1. Wens tot plaatsing gezamenlijk bidettoilet 
A. Een wens tot plaatsing van een gezamenlijk bidettoilet op een afdeling wordt aangekaart bij de 

MZD. 
B. MZD overlegt met het betrokken team, de ergotherapeut en een vertegenwoordiging van de 

bewoners over de wens en mogelijkheden. 
C. Het zorgteam benoemt twee ambassadeurs, die collega’s meenemen in de werkwijze met het 

gezamenlijke bidettoilet en de schakel met de leverancier zijn (zie ‘rol- en taakbeschrijving 
ambassadeur gezamenlijk bidettoilet’) 

D. Indien besloten wordt tot aanschaf, legt de MZD contact met de leverancier. 
E. De leverancier komt op locatie voor een check op de technische mogelijkheden en om de 

wensen te bespreken met in ieder geval de ambassadeurs en MZD. 
F. Leverancier spreekt met de ambassadeur(s) en de huismeester de datum van plaatsing af en 

geeft bij plaatsing een korte instructie. 
G. Leverancier stemt met de installateur af wie de installatie uitvoert. Voordat de installateur dit 

zelfstandig uitvoert, kijkt de installateur indien nodig mee met plaatsing door de leverancier.  
H. De ambassadeurs stemmen met hun collega’s uit het zorgteam de werkwijze af en geven uitleg 

over de werking van het gezamenlijk bidettoilet. 
I. Huismeester informeert de coördinator huisvesting over de plaatsing. 
J. Coördinator huisvesting verwerkt de levering in het overzicht. 

 
2. Wens tot verwijderen van gezamenlijk bidettoilet 

A. MZD kan in overleg met het betrokken team, ergotherapeut en een vertegenwoordiging van de 
bewoners besluiten het gezamenlijke bidettoilet te laten verwijderen. 

B. MZD geeft dit verzoek door aan de huismeester. 
C. Huismeester vraagt de leverancier of de installateur het bidettoilet te verwijderen. Dit gaat altijd 

in overleg met de leverancier. 
D. Installateur / leverancier verwijdert het gezamenlijk bidettoilet.  
E. De leverancier neemt het gezamenlijke bidettoilet mee of komt het ophalen op een met de 

huismeester af te spreken moment voor reconditionering en opslag of afvoer. 
F. Huismeester geeft aan de coördinator huisvesting door welk bidettoilet is verwijderd (type, 

appartementnummer). 
G. Coördinator huisvesting verwerkt mutatie in het overzicht bidettoiletten. 

 

7. Onderhoud 
- SpaToilet: Zie onderhoudsvoorschriften: https://spatoilet.com/site-

spatoilet/storage/files/1153/manual_nl.pdf 
- Closomat: Niet reinigen met zure bijtende schoonmaakmiddelen (ivm verchroomde en rvs-douchearm). 

 

8. Technisch probleem 
Een probleem / storing wordt gemeld bij het JacobLoket (met locatie adres en kamer/ruimte waar deze zit). 
JacobLoket schakelt de huismeester in. De huismeester bekijkt wat het probleem is en overlegt met de 
leverancier over of hij het probleem kan oplossen. Dat is belangrijk in verband met garantie. 

- Zo ja, storing opgelost en afmelden bij het JacobLoket. 
- Zo nee, deze retour melden aan JacobLoket dat deze doorgezet moet worden naar de leverancier 

Sanmedi. Spoed daarvoor kan direct contact worden opgenomen met 06-XXXX. 

 

9. Contractuele afspraken 
Onze leverancier van bidettoiletten is Sanmedi. Contactgegevens: 

- Algemeen: info@sanmedi.nl; 0251-316482 
- Bij spoed: XXXX 

De contractmanager is de coördinator huisvesting van SSJ. 
 

https://spatoilet.com/site-spatoilet/storage/files/1153/manual_nl.pdf
https://spatoilet.com/site-spatoilet/storage/files/1153/manual_nl.pdf
mailto:info@sanmedi.nl


 

 

10. Verantwoordelijkheden 
 

Wie Wat 

Zorg  Wensen bewoner kennen 

 Doorgeven wens voor plaatsing bidettoilet aan ergotherapeut 

 Wens tot verwijderen bidettoilet doorgeven aan JacobLoket 

 Ambassadeursrol beleggen in het team in geval gezamenlijk bidettoilet 

Ergotherapeut  Indicatie voor gebruik bidettoilet beoordelen 

 Met leverancier schakelen over type individueel bidettoilet 

 Besluit nemen over eventuele kosten individuele bidettoiletten 

 Verzoek tot plaatsing indienen bij JacobLoket 

 Zorgen uitleg van bidettoilet aan bewoner 

 Indien bidettoilet niet meer wordt gebruikt, verzoek tot verwijderen indienen bij JacobLoket 

JacobLoket  Plaatsing 
- Opdracht voor levering bidettoilet uitzetten bij leverancier met locatie, appartementnummer, type bidettoilet 
- Informeren huismeester over verwachte leverdatum 
- Zorgen voor gewenste automatische mails ter informatie aan ergotherapeut en coördinator huisvesting 

 Verwijderen 
- Verzoek tot verwijderen bidettoilet uitzetten bij huismeester 
- Informeren leverancier en coördinator huisvesting dat bidettoilet verwijderd is met locatie, appartementnummer, type bidettoilet 

 Technisch probleem 
- Verzoek tot oplossen probleem uitzetten bij huismeester (indien nodig later leverancier inschakelen) 

Huismeester  Plaatsing 
- Plannen installatie bidettoilet en indien nodig aanleg wateraftap- en elektrapunt 
- Verwachte datum in systeem JacobLoket zetten 
- Zorgen dat bewoner op de hoogte is van datum plaatsing bidettoilet in afstemming met zorg  
- Afmelden plaatsing zodra gereed 

 Verwijderen 
- Afstemmen met bewoner 
- Verwijderen bidettoilet of installateur vragen dit te doen (bij gezamenlijk bidettoilet overleggen met leverancier) 
- Bidettoilet opsturen voor reconditionering 
- Verzoek afmelden zodra bidettoilet is verwijderd 

 Zie volgende pagina 

 



 

Pagina 52 van 53 

 

Wie Wat 

Huismeester  Technisch probleem 
- Probleem bespreken met leverancier en oplossen als het kan en afmelden verzoek. Anders retour aan JacobLoket met vraag 

leverancier in te schakelen. 

Installateur  Plaatsen individueel bidettoilet 

 Indien gewenst verwijderen bidettoilet (gezamenlijk bidettoilet in overleg met leverancier) 

Coördinator 
huisvesting 

 Bijhouden overzicht bidettoiletten SSJ 

 Beoordelen extra kosten bij reconditionering 

 Aanspreekpunt Sanmedi contractuele zaken 

Leverancier  Reconditioneren individuele bidettoiletten 

 Prijsopgave bij vervaging onderdelen 

 Opslag bidettoiletten SSJ 

 Adviseren ergotherapeut over geschikt type 

 Levering bidettoiletten (beschikbare types in overeenkomst) op verzoek JacobLoket 

 Bijhouden overzicht opslag en leveringen 

 Verwachte leverdatum doorgeven aan JacobLoket 

MZD  Wens tot gezamenlijk bidettoilet bespreken en besluit aanschaf nemen 

 Besluit tot verwijderen gezamenlijk bidettoilet nemen 

 

 

 



 

 

BIJLAGE 8 – STARTPAKKET 

 

 

 

 

Challenge Verpleeghuizen van de toekomst 
“Startpakket bidettoilet” 

           
Sint Jacob levert vanuit het project in de Challenge Verpleeghuizen een startpakket op voor 

andere locaties en organisaties. De volgende documenten uit het startpakket zijn op aanvraag 

beschikbaar: 

 

 Projectvoorstel 

 Vergelijking en selectie bidettoiletten 

o Vergelijking bidettoiletten individueel gebruik 

o Beoordeling bidettoiletten gezamenlijk gebruik (notitie HIP-commissie) 

o Brochure Closomat 

 Stappenplan implementatie gezamenlijke bidettoilet 

 Presentatie startbijeenkomst 

 Profiel ambassadeur bidettoilet 

 Werk- en beheerproces 

 Communicatieplan 

 Informatie voor lokale cliëntenraden 

o Notitie bidettoiletten cliëntenraad 

o Brief bidettoilet voor cliënten en contactpersonen 

 Vragenlijsten gezamenlijk bidettoilet 

 Nulmeting en vervolgmeting gezamenlijk bidettoilet PG 

 Vervolgmeting- vragenlijst medewerkers gezamenlijk bidettoilet PG 

 Ervaringen gebruik gezamenlijk bidettoilet per bewoner PG 

 Vragenlijsten individueel bidettoilet 

 Nulmeting en vervolgmeting individueel bidettoilet 

 

Vanuit Sint Jacob wensen wij u heel veel succes met de inzet van bidettoiletten. We hopen u met 

dit startpakket een vliegende start te geven. Mocht u nog vragen hebben of ervaringen willen 

uitwisselen kunt u ons altijd benaderen.  

 

Innovatieteam Sint Jacob 

 


