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Als Patiënt niet rechtop kan zitten. 
Deze volgorde moet toegepast worden bij 
sectiopatiënten en gynaecologische patiënten met 
abdominale wonden

STAP 3

• Was de onderste ledematen
• Neem vers water voor het wassen van de 

schaamstreek
• Was de schaamstreek (zie eerste mogelijkheid )
• Neem vers water voor de rug en stuit
• Schik het kussen zo dat patiënt een gemakkelijke 

houding heeft met een gesteund hoofd
• Verplaats molton of afdekdeken naar de 

zorgverlener toe
• Laat patiënt op de zijde draaien
• Zorg voor een propere onderlaag
• Plaats de eerste handdoek dwars over de rug en de 

tweede handdoek over de stuit
• Was eerst de rug met de washand van het 

bovenlichaam, spoel en droog af

STAP 4

• Was vervolgens 
de stuit. Was eerst de 
bovenste dijkant, de 
onderrug, de onderste 
dij. Draai washand 
om, hef voorzichtig 
de bovenste bil op, 
inspecteer anale streek 
en was de bilnaad in de 
richting van de rug. Spoel en droog af.
• Neem beide handdoeken weg en laat 
patiënt terug op de rug draaien

STAP 5

• Kleed patiënt verder aan of geef hierbij hulp
• Laat patiënt, indien toegelaten, opstaan
• Voer de bedopschik uit
• Geef gelegenheid tot detailzorgenA Growing Book is a project for Cure Park. Art of Care, manifestion at the Amsterdamse Bos/Bostheater (June 4 – July 16 2017),  
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Momenteel leest hij Das Kapital van Karl 
Marx, een boek dat doordrenkt is van het 
begrip werk. Koelewijn leest het liefst 
dikke boeken. Hij vergelijkt het lezen 
van een boek met het opbouwen van een 
vriendschap: hoe langer je iemand kent, 
of een boek leest, hoe hechter je wordt. 
Het gedachtegoed van Koelewijns nieuwe 
vriend Marx sluit goed aan bij de manier 
waarop hij leeft en zijn kunst maakt.

from an interview by Yvonne Dubbers

Das Kapital. There is a certain sense of irony 
in the fact that Job Koelewijn is now reading 
Das Kapital. Even if it is only coincidental, it 
makes a perfect bridge to his installation in the 
Amsterdamse Bos. The park is basically a center 
for leisure, and the exercise grounds as a space 
to labor for leisure. As a space of luxury / leisure 
we forget the intensity of labor that has been 
channeled into the park. Ruchama reminds us 
with her project that this “forest” is basically a 
massive installation / manifestation of labor. It 
has been built, and at times planted by countless 
people — paid or forced — and perhaps we are 
somehow enjoying that generated surplus. This 
is of course not specific to the Amsterdamse Bos, 
but rather rings true for most of what 
we call nature or natural retreats. One 
could almost say that nature is not 
leisure, and can only be as such with 
a great investment of labor.

Lingering on this last thought, these 
days “returning to nature” seems 
to be on everyone’s mind, everyone 
being tired of the hustle and bustle 
of late stage capitalism. Nothing 
new here, though, if you think about 
one of Ruchama’s inspirations, 
the Lebensreform movement. If 
everything is in fact the built 
environment, as an expression of the 
excess or surplus of decades of labor, 
what is then our relation to nature?

 
 
Vraag naar mictiebehoefte en pas actie aan 

STAP 1

• Leg molton aan en verwijder de bovenlaag of 
leg deze open in waaierplooi achteraan volgens 
gewoonte 

• Doe bovenkledij uit

STAP 2

• Leg handdoek onder hoofd
• Geef de keuze tot zelfzorg en bied afhankelijk van 

de wens van de patiënt washand aan om gezicht, 
oren, nek en hals te wassen, af te spoelen en af te 
drogen

• Leg handdoek op de thorax
• Zeep washand langs beide zijden in
• Sla handdoek om naar voeteneinde
• Was de thorax: eerst de 

borsten en dan de thorax, 
draai de washand om en 
was beide oksels. Spoel af en 
droog af.

• Leg handdoek in breedte op de thorax en laat 
patiënt beide armen erop leggen. Zeep washand 
langs beide kanten in. Was beide armen van 
bovenarm naar de hand toe, spoel af en droog af

Huishoudschool 
Bedbad Protocol

van Arteveld Hogeschool
Nature and 

Its Inherent Laboring 

Take fresh water to wash the pubis

Wash the thorax: first 
the breasts and then then 
thorax, switch side of 
washrag and wash the 
armpits. Rinse and dry. 

Continue to wash 
the tail bone. Wash 
the upper thigh first, 
the lower back, the 
lower thigh. Turn 
the washrag, lift 
the upper buttock 
carefully, inspect the 
anal area and wash 
the butt crack in the 
direction of the back. 
Rinse and dry. 

Aanleg van het Amsterdamse Bos in het kader van de 
Werkverschaffing (Boschplan). Gemeente Nieuwer-
Amstel (na 1964 Amstelveen)

Stadsarchief Collectie N.V. De Arbeiderspers; Fotodienst

Lebensreform ("life reform") 

was a social movement in late 19th-century 
and early 20th-century Germany and 
Switzerland that propagated a back-to-nature 
lifestyle, emphasizing among others health 
food/raw food/organic food, nudism, sexual 
liberation, alternative medicine, and religious 
reform and at the same time abstention from 
alcohol, tobacco, drugs, and vaccines.


