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Noodzaak tot innovatie

• Zorg vraag

• Zorg zwaarte

• Zorg kosten

• Zorg personeel

Marco ontwikkelingen

Vergrijzing
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Optimaliseren en individualiseren van 
(in)continentiezorg
Digitale oplossingen voor een efficiënter zorgproces

TENA SmartCare Identifi Change Indicator

Doel Incontinentie zorgplan Verzadigingsmelding

Functie Assessment voor 72 uur Monitoring 24/7

Doelgroep • Matig tot zwaar incontinent

• Nieuwe cliënten

• cliënten met verandering in mictiepatroon

• Afhankelijk van hulp bij verschoning

• Niet betrouwbaar kunnen aangeven

• Weerstand tot verschoning

• Impact verschoning

De Zorgverlener
Assessment

Monitoren
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TENA SmartCareTM Change Indicator
De herbruikbare TENA 

SmartCareTM Change Indicator 

wordt voor de meting van de 

urineverzadiging

aan de buitenkant van het 

TENA verband bevestigd

1

De verkregen informatie wordt voor 

interpretatie naar een beveiligde 

server verzonden

2

TENA SmartCare Professionals app

Melding van het verzadigingsniveau 

van iedere cliënt aan de zorgverlener.

Dit stelt de zorgverlener in staat om op 

basis van feiten vast te stellen wanneer 

een product dient te worden 

vervangen.

3

TENA SmartCare 

Professional dashboard

Biedt een continentieoverzicht met 

statistische gegevens, inclusief 

responstijd van het personeel.

4
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Impact op efficiëntie 
Resultaten uit de praktijk

* NL resultaten van 21 klantonderzoeken TENA Identifi 2016-2020 (n=254)

** SE resultaten van 35 klantonderzoeken TENA Identifi 2014-2019 (n=273)

*** DK klantonderzoek TENA Identifi 2014 (n=106)

15% 

minder 

producten*

57% 

minder 

lekkages*

60% 

verbeterde

nachtrust*

27% 

minder

afval*

66% 

minder 

lekkages***

56% 

minder 

lekkages**

17% 

minder

absorptie*

21% 

minder

absorptie**

Pilots gepland november 2021 in België

94% 

minder

Tijd in 

bijna 

verzadigd 

product

****

86% 

minder

onnodige 

slaap

onderbreking*

***

**** CA resultaten van klantonderzoek TENA Change Indicator 2018 -2019 (n=16)

***** NL resultaten van klantonderzoek TENA Change Indicator 2020 (n=7)

17% 

minder

producten

****

42% 

minder

onnodige 

controles

****

31% 

minder

lekkages

****
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Impact op efficiëntie 

▪ Minder onnodige handelingen

▪ Meer tijd voor overige zorgactiviteiten

▪ Efficiënter product gebruik

▪ Minder afval

▪ Minder lekkages & huidproblemen

▪ Meer inzicht voor de zorgverlener

▪ Gemoedsrust voor de zorgverlener

▪ Rust voor de bewoner

▪ Meer waardigheid voor de bewoner

In de praktijk

Resultaat

Stuks per dag

Lekkages

Huid

problemen

Zorg

profiel

Routines & 
processen

Kennis & 
vaardigheden
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Bewoner

beweging

sensor

bed
sensor

beeld

consult

dispenser

software
TENA 
Blaas 
scan

TENA 
Change 
Indicator

TENA 
Identifi

TENA 
Check

Toekomst
Digitalisering en connectiviteit




