Geur en
Zorginstellingen
Het reukorgaan is het krachtigste van alle zintuigen en is direct gelinkt aan het geheugen. 75% van
onze dagelijkse emoties wordt bepaald door wat we ruiken. Geuren hebben een direct effect op gevoel
en het gedrag van mensen. Onaangename geuren zorgen voor een negatieve beleving. Of men nu in de
wachtkamer van een huisarts zit, een ziekenhuis bezoekt of naar een seniorencentrum gaat, mensen
ervaren vaak negatieve emoties en voelen zich niet prettig in deze omgeving. Het beklemmende en
angstaanjagende gevoel wat geur bij de tandarts teweegbrengt herkent iedereen. Door het gebruik van
geurverspreiding kunnen wij deze negatieve ervaring omzetten in een positieve beleving.

Geur geeft een “Welkom” Gevoel
Geurverspreiding bij de entree zorgt voor een gastvrij
welkom. Vaak zorgt de onaangename geur in een zorg
instelling voor een negatieve ervaring bij binnenkomst.
Een aangenaam ruikende entree zorgt meteen voor
sympathie. Patiënten, personeel en bezoekers zullen
zich snel prettig en ontspannen voelen.
Stimuleren van de Eetlust
Geuren hebben grote invloed op onze eetlust. Het
simuleren van de eetlust kan een uitkomst bieden bij
patiënten die slecht eten en/of ondervoed zijn. Onder
zoek van het Restaurant van de Toekomst heeft uit
gewezen dat bij verspreiding van een subtiele vanille
geur de eetlust stimuleert.
Verminderen van Angst en Stress
Het is al langer bekend dat geuren invloed hebben op
angst- en stressgevoelens. Het Landelijke Expertise
groep Veiligheidspercepties heeft onder leiding van
Marnix Eysink Smeets, onderzoek gedaan naar de
positieve effecten van geurverspreiding op de Spoed
eisende Hulp afdeling van het BovenIJ Ziekenhuis en
het Medisch Centrum Haaglanden.

Zij hebben de volgende positieve effecten van geur
vastgesteld:
• Bezoekers oordelen positiever over de medewerkers
van de spoedeisende hulp in de geurconditie dan
wanneer er geen geur verspreidt wordt.
• Personeel oordeelt positiever over de contacten met
patiënten in de geurconditie dan wanneer er geen
geur verspreidt wordt.
• De resultaten van dit onderzoek wijzen uit dat het
gebruik van de speciale vanillegeur een zeer positief
effect heeft op de bezoekers én het personeel van
een spoedeisende hulp afdeling.
Speciale Geuren voor Zorginstellingen
Geurverspreiding wordt al toegepast bij veel ziekenhui
zen, seniorencentra, artsen- en tandartspraktijken.
Wij hebben een speciale geurcollectie die bewezen
succesvol is bij zorginstellingen: Vanille, Fresh Figs,
Green wellness & Pure life.
Geuren en Geursystemen
Boon Edam heeft een uitgebreid assortiment geuren
die zich in de diverse marktsegmenten hebben bewe
zen en die elke gewenste ruimte kunnen voorzien van
een aangename geur. Onze geursystemen worden stan
daard geleverd met 5 jaar fabrieksgarantie en zijn 100%
onderhoudsvrij.
Kwaliteit van de Geur
Als het gaat om geurverspreiding is niets belangrijker
dan de kwaliteit en de veiligheid. Onze leverancier ge
bruikt alleen superieure kwaliteitsoliën zonder geur
dragers zoals chemicaliën, alcohol en/of water. Deze
100% zuivere aroma’s worden geproduceerd in over
eenstemming met de strengste IFRA (International
Fragrance Association) normen. Wij garanderen de
kwaliteit van deze geuren en kunnen indien gewenst
de certificaten overleggen.
Vraag onze adviseur naar een passend advies!
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Alle rechten voorbehouden. Boon Edam behoudt het recht om de producten zoals beschreven in deze brochure te allen tijde te verbeteren en te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.

Geur wordt vanuit verschillende achtergronden toe
gepast in zorginstellingen. Geurverspreiding biedt een
oplossing voor de vaak aanwezige geurproblemen in
zorginstellingen. Omdat onze geuren een neutralise
rende werking hebben, verdwijnen de nare geuren en
wordt er tegelijkertijd een aangename geur verspreidt.
Door de verspreiding van een aangename geur ont
staat er een aangenamere sfeer voor patiënt, bezoeker
én personeel.

Neem Contact op
Heeft u vragen over Boon Edam of over onze producten en diensten? Vul
dan het onderstaande formulier in en wij nemen binnen een werkdag
contact met u op.

Naam
Bedrijfsnaam
E-mail
Telefoon
Bericht

VERSTUUR

Let op

Het formulier werkt alleen als u deze heeft geopend in Adobe Acrobat (Reader).

