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Hartelijk welkom!

• Aanleiding

• Plenair deel en break-out sessies

• Spelregels:

- Graag tijdens de presentaties de microfoon op mute

- Als de verbinding het toelaat, kan de camera aan

- Bij vragen tijdens presentaties graag het 'handje' gebruiken 

(mogelijk na de presentatie of anders in break-out sessies)



Vragenlijst Slim 
incontinentiemateriaal

2 soorten slim 
incontinentie-

materiaal

Tena identify 

Abena Nova

3 organisaties 
maken gebruik van 
slim incontinentie-

materiaal

Het Laar, Schakelring 
(Tena)

Volckaert (Abena)

Thebe heeft 
deelgenomen aan 

een pilot. 

10 van de 12 
organisaties 

hebben 
aangegeven 

gebruik te willen 
(gaan) maken van 
slim incontinentie-

materiaal

Hoge tevredenheid 
over beide 
producten



Tena Identifi

Ilonka Herrings

Verpleegkundige in opleiding

Het Laar 



Waarom hebben wij 
voor dit product 
gekozen?
• Aanleiding
• Doel project





Businesscase

▪ Pilot
▪ Projectteam oprichten
▪ Trainingen
▪ Communicatie
▪ Contract
▪ Verantwoordelijkheid
▪ Protocollen
▪ Hardware
▪ Werkwijze
▪ Bestelprocedure
▪ Uitrol



Ervaringen

▪ Pilot
▪ Projectteam oprichten
▪ Trainingen
▪ Communicatie
▪ Contract
▪ Verantwoordelijkheid
▪ Protocollen
▪ Hardware
▪ Werkwijze
▪ Bestelprocedure
▪ Uitrol



Abena

Nils van de Reijt

Projecteider, TanteLouise





De ambitie

• Meer zorg leveren, met 

minder handen

• Kwaliteit van zorg 

verbeteren



Slim 

incontinentie 

materiaal

Reductie 

medicatiefouten 

door gebruik 

van AR

Expertise zonder 

afstand

Valimpact 

reductie 

Technologieën



Slim incontinentiemateriaal
Een speciale chip aan incontinentiemateriaal 

zorgt ervoor dat cliënten tijdig verschoond 

worden. Niet te laat dus, maar ook niet te 

vroeg. Dat bespaart niet alleen tijd (want geen 

onnodige handelingen) en materialen, het is 

vooral prettig voor de cliënt.

Product is klaar voor 

gebruik:

Uitproberen 

Verkennen

Up-to-

date 

houden/

blijven 

In gebruik

Borgen en 

opschalen  



Alternatieve aanbieders

In gebruik

Borgen en 

opschalen  

Uitproberen 

In gebruik

InstantCare

• 24/7 systeem

• Plakstrip met sensor

• Meet ontlasting

• Op kleine schaal getest 

binnen tanteLouise

Uitproberen 

• 24/7 systeem

• Komt begin 2021 op de 

markt



Projectaanpak

1. Pilots

2. Implementaties

3. Opschalen

In gebruik

Borgen en 

opschalen  

Up-to-date 

houden/

blijven 



Impact, effecten en opbrengsten

Kwalitatieve effecten

• Nachtrust

• Huidproblematiek

• Rust op de afdeling

• Minder onnodig verschonen

• Minder natte bedden

Kwantitatieve effecten

• Tijdsbesparing

• Kostenbesparing (zie 

business case)

20 Zorglocaties zetten slim 

incontinentiemateriaal in binnen 

Anders Werken in de Zorg (eind 2021)



Slim incontinentiemateriaal:
Kosten- batenmatrix 



Slim incontinentiemateriaal:
tijdsbesparing

Mogelijke tijdsbesparingen per locatie

• tanteLouise – Het Nieuwe ABG: 2.905.03 uur per jaar | 8.08 uur per dag

• Volckaert Buurstede: geen

• Volckaert Zonnebloemhof (Dongepark): 2.086.32 uur per jaar | 5.72 uur per dag

• Raffy-Lale-Leystroom: 4.453.23 uur per jaar | 12.20 uur per dag

• Park Zuiderhout: 1.985.18 uur per jaar | 5.44 uur per dag

• Groenhuysen: 496.94 uur per jaar | 1.36 uur per dag



Slim incontinentiemateriaal:
Voorbeeld business case



Vragen?



Starterkits slim incontinentiemateriaal

• 2 versies: Abena en Tena

• Uitleg van het product

• Uitleg pilot 

• Businesscase samenvatting

• Gegevens leverancier

• Doelgroep

• Projectplan

• Artikelen

• Links voor aanvullende informatie



Pauze 

Overstappen naar break-out



Plenair bespreken 

Bevindingen van 

de verschillende groepen



Bedankt voor 
jullie aandacht!


