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Doelgroep ArtikelenProjectplan

De Abena Nova, ontwikkeld door Abena en MediSens, 
bestaat uit een incontinentieluier met een chip die in 

verbinding staat met software om verzadiging van het 
incontinentiemateriaal te monitoren.

De oplossing van Abena maakt gebruik van een 
externe clip die Wireless contact maakt met de Abena

Nova app. Op de Abena Nova app is te zien hoe ver en 
hoe lang een luier verzadigd is. Op basis van deze 

informatie kan de luier verschoond worden.

Door verzadiging van luiers te monitoren kunnen er 
minder controle- en verschoonmomenten plaatsvinden. 

Dit zorgt voor werklastvermindering voor de 
zorgmedewerker en een verminderde inbreuk op 

privacy van de zorgvrager.

Abena Nova

klik hier voor het onderzoeksrapport van West-

Brabant in samenwerking met Vilans over 

Abena Nova 

In het onderzoek wordt op pagina 19 tot en met 

34 uitgelegd hoe de businesscase is opgesteld.

De website van de leverancier vind je hier.

Een basis projectplan voor dit project vind 

je in deze bijlage. 

De artikelen die hier zijn weergegeven 

helpen je op weg. Vind je nieuwe inzichten, 

deel deze dan met ons!

Samenvatting

In West Brabant heeft er een pilot 

plaatsgevonden met Abena Nova. Er hebben 

80 bewoners deelgenomen, verdeeld over 7 

locaties. Werken met Abena Nova vraagt een 

verandering van medewerkers van geplande 

naar ongeplande zorg. Abena Nova heeft 

geen meerwaarde als de afdeling 

belevingsgerichte zorg levert. Abena Nova 

zorgt voor minder onnodige verschoningen 

en voor minder (deels) natte bedden. 

Bewoners ervaren een betere nachtrust 

door Abena Nova.

Samenvatting

Tijdens de pilot waren van vijf organisaties de 

businesscases vergelijkbaar. 

Voor vier van de vijf organisaties was de inzet 

van slim incontinentiemateriaal besparend. Bij 

de vijfde organisatie werd er geen besparing 

waargenomen.

De verschillen tussen de besparingen waren 

relatief groot. Regio Midden-Brabant is in 

overleg met Vilans om een geavanceerde 

rekenhulp te ontwikkelen. Deze volgt later.

Contactgegevens:

Info@abena.nl

0485 – 34  34 44

Akkerdistel 2A, 5831 PJ Boxmeer

Korte uitleg over Abena Nova 

Samenvatting

Hoe minder mobiel de cliënt is (een hogere 

mobiliteitsklasse), hoe hoger de mogelijke 

financiële baten en/of te behalen tijdswinst 

is door de inzet van slim 

incontinentiemateriaal. Bij cliënten die in 

een rolstoel zitten of bedlegerig zijn is de 

tijdswinst het hoogst. Inzet van slim 

incontinentiemateriaal is maatwerk en lijkt 

geen meerwaarde te leveren voor een 

organisatie of locatie met een focus op 

belevingsgerichte zorg.

Samenvatting

Dit projectplan is geschreven aan de 

hand van een tijdlijn, verschillende 

projectfases en een activiteitenplan. 

Per fase is weergegeven wat er van 

welke betrokkenen wordt verwacht. 

• Eindverslag implementatie Abena bij 

Evean Oostergouw, geschreven door 

VWS. 

• Presentatie Abena Nova voor 

medewerkers

• Filmpje over de werking van Abena

nova

• Artikel van Zorgvisie over ´Hoe anders 

werken de zorg versnelt´

• Artikel van Zorgvisie over ´Hoe slim 

incontinentiemateriaal tijd bespaart en 

de zorg verbetert´

• Whitepaper Vilans over anders werken

https://www.vilans.nl/vilans/media/documents/publicaties/onderzoeksrapportage-slimme-inco-anders-werken-vilans.pdf
https://www.vilans.nl/vilans/media/documents/publicaties/onderzoeksrapportage-slimme-inco-anders-werken-vilans.pdf
https://www.abena.nl/contact/
https://thebeonline.sharepoint.com/sites/ProjectRegioMBZorgtechnologieAnderswerken/Gedeelde%20documenten/Zorgtechnologie,%20Anders%20Werken/Slimme%20inco%20en%20Meekijkbril/projectplan%20Abena.docx
mailto:Info@abena.nl
https://www.abena.nl/wp-content/uploads/abena-nova-uitleg-hoe-het-werkt.pdf
https://www.evean.nl/sites/default/files/2019-01/Eindrapportage%20Slim%20incontinentiemateriaal%20Evean%20Oostergouw%207-1-2019.pdf
https://www.abena.nl/wp-content/uploads/abena-nova-presentatie.pdf
https://www.google.com/search?q=abena+nova&rlz=1C1GCEB_nlNL925NL925&source=lnms&tbm=vid&sa=X&ved=2ahUKEwjktbjrrNzsAhWNzaQKHQ9SDd0Q_AUoBHoECAQQBg&biw=1366&bih=657
https://teams.microsoft.com/_#/pdf/viewer/customspo/https:~2F~2Fthebeonline.sharepoint.com~2Fsites~2FProjectRegioMBZorgtechnologieAnderswerken~2FGedeelde%20documenten~2FZorgtechnologie,%20Anders%20Werken~2FSlimme%20inco%20en%20Meekijkbril~2FStarterkits%20documenten~2FAnders%20werken%20versnelt%20innovatie%20in%20de%20ouderenzorg.pdf?threadId=19:926265e3798e4dbd9e0b14ca61182490@thread.tacv2&baseUrl=https:~2F~2Fthebeonline.sharepoint.com~2Fsites~2FProjectRegioMBZorgtechnologieAnderswerken&fileId=E66EA8FF-8242-49E7-ADB0-733A6C417F47&ctx=custom-spo&viewerAction=view
https://teams.microsoft.com/_#/pdf/viewer/customspo/https:~2F~2Fthebeonline.sharepoint.com~2Fsites~2FProjectRegioMBZorgtechnologieAnderswerken~2FGedeelde%20documenten~2FZorgtechnologie,%20Anders%20Werken~2FSlimme%20inco%20en%20Meekijkbril~2FStarterkits%20documenten~2FHoe%20slim%20incontinentiemateriaal%20tijd%20bespaart%20en%20de%20zorg%20verbetert.pdf?threadId=19:926265e3798e4dbd9e0b14ca61182490@thread.tacv2&baseUrl=https:~2F~2Fthebeonline.sharepoint.com~2Fsites~2FProjectRegioMBZorgtechnologieAnderswerken&fileId=84F1F22C-C155-45C9-A2F2-F0572DDAD22C&ctx=custom-spo&viewerAction=view
https://www.vilans.nl/vilans/media/documents/publicaties/anders-werken-whitepaper.pdf

