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Als jongen kwam ik vroeger graag bij mijn eigen opa en oma in het verpleeghuis. Wat mij daar nog 
van bijstaat is de typische verpleeghuisgeur die daar hing. Pas later pas realiseerde ik mij dat dit de 
urinelucht was en dat het daar dus eigenlijk niet zo hygiënisch was.

Ruim 10 jaar geleden besloot ik daar wat aan te doen en met een oplossing te komen die geen geur 
maskeert maar elimineert en een techniek te ontwikkelen die echt bijdraagt aan de hygiënische 
welstaat van de ouderenzorg in Nederland én daarbuiten. 

Hedendaags is het belangrijker dan ooit dat er hygiënisch wordt gewerkt en dat besmet materiaal 
veilig kan worden afgevoerd. Virussen als Covid-19, MRSA en het Noro-virus zijn helaas aan de 
orde van de dag. Daar komt bij dat een fijne woon- en werkomgeving waar de lucht schoon is, waar 
het veilig is en waar het prettig ruikt, een belangrijk onderdeel is van menswaardig wonen. 

De VacuSan is inmiddels bij veel zorgorganisaties een vast onderdeel geworden in de hedendaagse 
vereiste hygiëneroutine. Onze veilige methode gecombineerd met de gecertificeerde 
vacumeerzakken van 110 micron dikte zorgt dat de hygiëne op de werkvloer op het hoogste niveau 
wordt geborgd als het gaat om de verwerking en het afvoeren van besmette materialen. 

De ouderwetse blauwe Wiva-vaten en de dure bijbehorende afvoerstroom wordt hierdoor volledig 
overbodig. Dit resulteerd als bijkomstigheid een grote kostenbesparing voor zorgorganisaties. 

Inmiddels is Less2Care uitgegroeid naar een volwaardige internationale coöperatie en leveren we 
aan zorginstellingen in heel Europa. Ik ben dan ook trots op ieder product dat bij ons de deur uit 
gaat!

Hopelijk mag ik jullie eerdaags ook als klant verwelkomen en helpen met het borgen van de hygiëne 
op de werkvloer. 

Oprichter en directeur

Jop van Haaren

“Menswaardig wonen en 
veilig werken, dáár 

draait het om!”



De VacuSan borgt hygiëne 
op de zorgwerkvloer!

Bekijk hoe de VacuSan werkt 

Bacterieel filter
De lucht uit de vacumeerzak 

wordt eerst bacterieel gefilterd, 
daarna wordt de geur gefilterd en 
als laatst verlaat de lucht via een 

geluidsdemper de VacuSan.

Gepatenteerde 
vacuümzak

De stevige dikke vacumeerzakken 
van 110 micron met gepatenteerde 
veiligheidsstructuur zijn 100% geur, 

lucht en vochtdicht.

Vacumeer & sealbar
Door de vacumeerzak in de sealbar te 
leggen, wordt de zak vacuüm gezogen 

en middels verwarming hermetisch 
afgesloten.

Activatiesensor
Met een simpele beweging van de 

voet langs de lichtsensor wordt het 
vacumeerproces gestart, mits de 

sealbar is gesloten.

Stevige geruisloze 
wielen

De VacuSan is mobiel en op simpele 
wijze te verplaatsen. Dit komt 
het schoonmaakproces van de 

omgeving ten goede.

https://bit.ly/3codUpH


Hygiënische en geurloze 
omgeving in de zorg
Met de Less2Care-vacumeertechnologie haal je de lucht helemaal uit de afvalzakken en wordt 
er korte metten gemaakt met virussen, bacteriën en nare geuren. In combinatie met de bedpan 
inleggers of kartonnen disposables is de bedpanspoeler of een po-vermaalsysteem overbodig.
Dit betekent dat je niet meer onnodig over de gang moet lopen of ontlasting resten hoeft te ledigen 
in het toilet. Samen met de VacuSafe kan je direct volgens de richtlijnen het afval in de luchtdichte 
zak afvoeren naar de VacuSan.

De VacuSan van Less2Care helpt om ongewenste geuren tegen lage kosten helemaal weg te halen 
en de lucht hygiënisch te filteren. Gebruikt incontinentiemateriaal of disposables wordt zo efficiënt, 
100% hygiënisch en bovenal geurloos afgevoerd.

Waarom zou je een VacuSan op een afdeling neerzetten?
• Borg de hygiëne en creëer een prettige en veilige woon- én werkomgeving 
• Geen geuroverlast meer, minder besmettingsrisico 
• Minder tijdverlies aan het afvoeren van besmet materiaal
• Creëer meer tijd en kwaliteit voor bewoners 
• Door minder handelingen ook minder fysieke belasting voor de  medewerkers 
• Betere inzet van mensen en efficiënter omgaan met beschikbare middelen 

Probeer de VacuSan een maand vrijblijvend

Bekijk hoe de VacuSan werkt 
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De Less2Care-methode heeft 
veel  zorgorganisaties geholpen 
Vaak kunnen de aanpassing van werkprocessen en de inzet van specifiek voor de zorg ontwikkelde 
producten tot aanzienlijke kostenbesparingen leiden. 

Less2Care kan snel en goed in kaart brengen waar u hygiëne verbeteringen kunt aanbrengen. 
Tel uit uw winst: kostenbesparing en tegelijkertijd een aangenamere, hygiënischere omgeving voor 
uw bewoners, medewerkers en bezoekers! 

• Praktijkgericht. 
• Probleemoplossend. 
• Focus op betere hygiëne, meer efficiëntie en tijdsreductie. 
• Kosteloos en geheel vrijblijvend een proefperiode.

Vacumeren en  luchtdicht verzegelen

Het luchtdicht sealen van besmet materiaal reduceert het  volume met minstens 50%. Geuren, 
virussen en bacteriën worden gefilterd en  ingesloten. Standaard is er een gevalideerd 0,2 micron 
bacteriefilter geïnstalleerd. Met vacumeren zijn opslag op de afdeling, transport door het gebouw en 
opslag buiten voortaan veilig, efficiënt en geurloos. 

• Luchtdicht gesealde zakken, dus geurvrij.
• Kostenbesparing door een volumereductie van 50% en lagere  frequentie afvalverwijdering.
• De VacuSan kan, in combinatie met bedpan disposables, dienen als alternatief voor een Po- 

Spoeler of disposable Po- vermalers.
• Bacterie werende kunststof buitenkant van 110 micron dikte.
• Volledig “handsfree” in gebruik, geen handcontact momenten.
• Zeer stil luchtventiel met bacteriefilter van de hoogste norm.



Ondervind uit eerste hand hoe de Less2Care-methode soortgelijke 
organisaties zoals de uwe heeft geholpen

Graag laten we zien hoe zien, ruiken en voelen hoe Less2Care bijdraagt aan een betere woon- en 
werkomgeving binnen zorginstellingen in geheel Europa. Hoor uit eerste hand van onze klanten hoe 
de VacuSan positief heeft bijgedragen. Er is altijd een zorginstelling in de buurt die reeds gebruik 
maakt van de Less2Care-methode om zo de hygiëne te borgen.

Gespreid betalen of huren?  
Beide is mogelijk bij Less2Care!

 
Zorgorganisaties kunnen geheel kosteloos en vrijblijvend voor vier weken kennis maken met de 

VacuSan op een afdeling naar keuze. Zo weet je zeker of de werkwijze bij jullie past.

Daarnaast is het mogelijk om een VacuSan te huren of te kopen. Uiteraard kan dit via gespreide 
betaling. Zo kost een VacuSan nog maar € 125,- inclusief btw per maand. 

Probeer de VacuSan een maand vrijblijvend

Gespreide betaling mogelijk. 

Een VacuSan kost zo

 € 125,- 
per maand inclusief btw!
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