
5S Badkamer  

Voorbeelden aanpassingen  badkamer: 
• Douche stoel en urinaal weg uit badkamer 
     (werd nauwelijks gebruikt) 
• Medicijnkast weg , verplaatst naar zolder  
• Zeepdispensers weg (niet meer in gebruik) 
• Langere doucheslang 
• Persoonlijke verzorgingsprodukten per 

cliënt in mandje in kast  
• Handdoeken dicht bij werkplek    
• Geen voorraden in badkamer     
• Tilzakken aan de deur ophangen 

Resultaat 
 Begeleiders hoeven minder te lopen  en te  zoeken 
tijdens zorgmoment en hebben een prettige werkplek 

Werkwijze 5S badkamer:   
 
1) Sorteren:  stickers plakken   

                        en overbodige spullen weg 

2) Structureren:  noodzakelijke  spullen op  een                       

                                 vaste plek, dicht bij werkplek 

3) Schoonmaken :  Is alles in orde? 

4) Standaardiseren:  vastlegging en visualiseren  

                                      gewenste inrichting ruimte  

5) Standhouden: Stimuleren en volhouden 

Vanaf nu : uitrol  pilot 5S badkamer  over heel Zonhove  

                        Checklist 5S badkamer 

Check 
uitgevoer
d op Datum:     

  Tijdstip:   
Uitgevoer
d door Naam:     

Beoordeling 
onderwerp ja nee 

1 Er zijn geen overbodige materialen (urinaal, douchezitje) in ruimte 
aanwezig 

    
2 Alles is na gebruik meteen opgeborgen op de juiste plaatsen 

    
3 Onnodige voorraad (schoonmaakmiddelen, gebruiksartikelen) is niet 

aanwezig (in de 2 kasten) in de ruimte 
    

4 Alle cliëntenmandjes staan op de juiste plek in de rechter kast 

    
5 Alle algemene verzorgingsspullen liggen in de bakjes op de bovenste 

plank van de rechter kast 
    

6 De tilmatten hangen allemaal aan de deur 

    
7 De plank boven WC is leeg 

    
8 De handdoeken en washandjes liggen op de juist plek in de 

linkerkast. Op bovenste plank staan de schoonmaakmiddelen (1 
stuks per soort middel)     

9 De verlengde doucheslang hangt opgerold boven douchebrancard 

    
10 De ruimte is schoon 
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Overzicht score 5S badkamer per maand

aantal checks met score < 6

aantal checks met score 6 of 7

aantal checks met score > 7
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