
 

Incontinentiezorg op maat 

Slim incontinentiemateriaal 

TENA Identifi – Een nieuwe manier om gebruikersbehoeften te identificeren door 

incontinentiepatronen te identificeren die een meer effectieve en persoonlijke zorg 

mogelijk maken. 

De ingebouwde sensors houden gedurende 72 uur het urineverlies bij en geven 

een gedetailleerd rapport over de urinepatronen en -volumes. Dit alles wordt 

automatisch en veilig bewaard in een database. 

Professionele zorgverleners kunnen met deze informatie de beste zorgroutines 

bepalen voor de bewoners. Ze kunnen bijvoorbeeld toiletgebruikmomenten 

aanbevelen en de meest geschikte incontinentieverbanden bepalen. 

Het project bevindt zich in de uitprobeerfase. 

De leden van de projectgroep zorgen samen dat ieder team een bovengemiddelde 

kennis van het incontinentiemateriaal ontwikkelt. De coördinatoren en 

ambassadeurs stimuleren en motiveren het gebruik van de TENA Identifi en 

dragen zorg voor de trainingen van alle personeel. Het gebruik van het materiaal 

en de voortgang en resultaten worden ieder werkoverleg besproken zodat het 

onder de aandacht blijft en de voortgang gemonitord wordt. 

De projectgroep evalueert 1x per maand de voortgang. Na de pilot zal er een 

enquête onder de zorgmedewerkers gehouden worden, er volgt een kosten-baten 

analyse en er wordt een rapportage gedaan naar de Raad van Bestuur-strategisch 

adviseur. 

 

De kwaliteit van continentiezorg wordt verhoogd en onnodige en tijdrovende 

handelingen worden gereduceerd met de inzet van de producten van Tena/Essity.   

 

De hoofddoelstelling van het project kan opgesplitst worden in meerdere 

deeldoelstellingen:  

1. Het reduceren van onnodige verschoningen   

2. Het reduceren van onnodige controles bij bewoners  

3. Het reduceren van natte bedden  

4. Minder tijd kwijt aan wondzorg  

5. Minder fysieke belasting van medewerkers  

6. Verbeteren van de nachtrust van de bewoners 

7. Inzicht krijgen in het mictieprofiel van een cliënt  

8. Zorg op maat; passend bij het mictieprofiel van een cliënt 

De eindgebruiker is de zorgmedewerker. 

De stakeholder die belang kan hebben bij deze implementatie is enerzijds de 

client en anderzijds de organisatie. 

 

Niet iedere medewerker is op voorhand positief. Ze vinden het soms gedoe en 

zien niet direct de meerwaarde. Het is aan de projectgroep dit op de juiste manier 

te faciliteren zodat gebruikers het nut van de innovatie kunnen zien en 

geënthousiasmeerd raken voor het gebruik. 

 

De implementatie is geslaagd wanneer er een routine is in het handelen van alle zorgmedewerkers 

en de continentiezorg een geautomatiseerd werkproces is. Door deze universele manier van 

handelen is er een betere afstemming in de vraag en het gebruik van incontinentiemateriaal wat 

een kostenbesparing in het gebruik van materiaal meebrengt. Daarnaast is de medewerker minder 

tijd kwijt aan verschonen van client en bedden. Voor de bewoner betekent dit een aanpassing op 

maat, minder benodigde verschoningen, een betere nachtrust en een betere huidkwaliteit door een 

verminderde huidbelasting. 

 

               
 

 


