
Tena identifi

Samenvatting
In het onderzoek wordt verslag gedaan van de 
innovatie Identifi. Twee zorgorganisaties namen 
deel aan de pilot. In totaal is er op zes locaties 
getest, 16 teams hebben deelgenomen aan de 
pilot. Er hebben 235 bewoners deelgenomen.
Tena identifi heeft er voor gezorgd dat er minder 
lekkages waren en verschoningen op het juiste 
moment plaatsvonden. Door objectieve metingen 
kregen medewerkers meer vertrouwen in het 
product. Bewoners en familie zijn meer tevreden. 
De hoeveelheid luierafval is gemiddeld 

met 35% gedaald. 

Samenvatting
Tena Identifi kan ingezet worden bij:
• Bewoners van een psychogeriatrische of 

somatische afdeling, 
• Direct na een eerste opname of wanneer 

een al inwonende bewoner matig tot zwaar 
incontinent is, 

• Wanneer er (opnieuw) veel onduidelijkheid 
is over wat het juiste incontinentieproduct is 
voor de bewoner, overdag of ‘s nachts of in 
de 24 uurs-zorg,

• Wanneer er verandering optreedt in de mate 
of het moment van incontinentie (bv. bij 
toename van lekkages)

Pilot

Doelgroep

Lees hier het onderzoek van het ministerie van 
VWS over de Tena identifi. 

Samenvatting
Uit het onderzoek is gebleken dat er sprake is 
van een besparing, wanneer je de 
implementatiekosten en productkosten 
vergelijkt. De personeelskosten zijn buiten 
beschouwing gelaten omdat de personele inzet 
wordt gebuikt om andere werkzaamheden uit te 
voeren. Er wordt op dit gebied dus geen 
absolute besparing gemeten. 

In het onderzoek wordt op pagina 30 en 31 
uitgelegd hoe de businesscase is opgesteld.

Businesscase

Tena gaat graag in gesprek met organisaties die 
interesse hebben in het implementeren van 
Tena identifi. Op basis van dit gesprek geven zij 
een aangepast advies. 

Contact opnemen kan via dit contactformulier.

Leverancier
De website van de leverancier vind je hier.

Samenvatting
Zorgorganisatie Het Laar maakt al gebruik van 
Tena Identify. Het Laar zet het product in op 
de PG afdeling. Voor de uitrol van de Tena
Identify heeft Het Laar een projectplan 
opgesteld. Dit projectplan stellen zij 
beschikbaar voor de regio.

In het projectplan wordt op een hele praktische 
manier invulling gegeven aan de taken die 
voltooid moeten worden.

Projectplan

• Artikel van Zorgvisie over ´Hoe anders werken 
de zorg versnelt´

• Artikel van Zorgvisie over ´Hoe slim 
incontinentiemateriaal tijd bespaart en de zorg 
verbetert´

• Filmpje over Tena Identifi

• Whitepaper Vilans over anders werken

Artikelen

TENA Identifi Sensor Wear met een TENA Identifi
Logger wordt gebruikt om gedurende drie 

opeenvolgende dagen (72 uur) informatie te 
verzamelen over het urineren. De sensoren in het 

speciale incontinentiemateriaal registreren de 
hoeveelheid urine én het tijdstip waarop geürineerd 
wordt en geven dit door aan de logger. De logger 
verstuurt de gegevens vervolgens door naar de 
computer. Daar wordt automatisch een bewoner 

gebonden rapportage gegenereerd.

Aan de hand van deze analyse kan de 
incontinentiezorg per bewoner worden geregeld. Tena
identifi zorgt ervoor dat de zorg beter afgestemd kan 

worden op de behoefte van de bewoner. 

Tena identifi

Het projectplan van Het Laar vind je 

in deze bijlage.
De artikelen die hier zijn weergegeven 

helpen je op weg. Vind je nieuwe inzichten, 

deel deze dan met ons!

https://www.waardigheidentrots.nl/wp-content/uploads/2019/08/Rapport-Identifi_ZorgSpectrumSaxenburghGr-1.pdf
https://www.waardigheidentrots.nl/wp-content/uploads/2019/08/Rapport-Identifi_ZorgSpectrumSaxenburghGr-1.pdf
https://www.tena.nl/professionals/contact-us/
https://www.tena.nl/professionals/
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.youtube.com/watch?v=ch6prmlYXLo
https://www.vilans.nl/vilans/media/documents/publicaties/anders-werken-whitepaper.pdf
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~2FProjectplan%20Tena%20identify.pdf?threadId=19:926265e3798e4dbd9e0b14ca61182490@thread.tacv2&baseUrl=https:~2F~2Fthebeonline.sharepoint.com~2Fsites~2FProjectRegioMBZorgtechnologieAnderswerken&fileId=4E86DB9E-952A-4898-8687-8211094F53F9&ctx=custom-spo&viewerAction=view

