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Doel
Het algemene doel van deze studie was om 

TENA’s holistische aanpak te testen. De evaluatie 

richtte zich op drie aandachtsgebieden:  

1) het welzijn van bewoners van verpleeghuizen,  

2)  de competenties van medewerkers en hun  

werkplezier en 

3) middelen besteed aan incontinentie zorg (1). 

TENA’s aanpak bestaat uit het leveren van TENA 

incontinentie-producten én het leveren van diensten 

rondom continentiezorg, zoals het opleiden van mede- 

werkers, het begeleiden in het de keuze van producten 

en het optimaliseren van zorgroutines en werkwijzen. 

Met andere woorden, de studie analyseerde een  

product-dienstcombinatie (PDC), waar incontinentie- 

producten worden aangeboden en gebruikt in samen-

hang met een serie van bijbehorende diensten (1). 

Onderzoekpopulatie en locatie
Het onderzoek in Kopenhagen betrof vier afdelingen 

bij vier verschillende verpleeghuizen. Alle testen en 

metingen werden voor en na de interventie gedaan. 

Het onderzoek begon in juni 2008 en eindigde in 

februari 2009. Behalve verzorgenden en hoofden van 

de vier afdelingen namen ook 32 bewoners deel aan 

het onderzoek. Alle bewoners kregen begeleiding bij 

hun incontinentie.  

Onderzoeksplan
Het onderzoek was opgezet als een interventie onder-

zoek met testen die vóór en na de interventie werden 

uitgevoerd. De interventie bestond uit de invoering 

van TENA’s holistische aanpak: het gebruik van  

TENA producten en TENA Services. De resultaten  

van het onderzoek zijn gebaseerd op het feit dat 

TENA de exclusieve leverancier was gedurende  

de interventie.

Onderzoeksmethode
Naast het afnemen van interviews met bewoners en 

focus interviews met verzorgenden, werden verslagen 

gemaakt en tijdsregistraties bijgehouden van elke  

verbandverschoning gedurende zeven dagen en 

nachten vóór en na de interventie. 

Resultaten
Welzijn bewoners

•  Het percentage bewoners dat aangaf dat hun 

incontinentiebescherming comfortabel was steeg 

van 39% tot 69%.

•  Het percentage bewoners dat vond dat ze veel 

hulp kregen met de zorg voor hun incontinentie 

steeg van 64% tot 89%.

•  Het percentage bewoners dat erg tevreden was 

met hun incontinentiebescherming steeg van  

46% tot 55%.
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Werksfeer

•  Het makkelijker verschonen van de  

incontinentie-producten bespaarde tot 33%  

op de verschoningstijd.

•  Medewerkers vonden dat TENA Flex makkelijker 

te verschonen was en een betere werkhouding 

bevorderde. Het verschonen van verbanden dat 

voorheen door twee verzorgenden werd gedaan 

kon nu door één verzorgende worden gedaan. 

•  Doordat er minder lekkages ontstonden nam  

ook de hoeveelheid was af.

Kosten

•  De totale kosten namen met 1480 euro  

per bewoner per jaar af.

Milieu

•  Het aantal gebruikte incontinentieproducten  

nam met 20% af.

Conclusies
In het algemeen werd vastgesteld dat TENA’s  

holistische aanpak een positief effect heeft op:

•  Het welzijn en kwaliteit van leven van bewoners

•  De motivatie, competenties en het werkplezier van 

de medewerkers.

•  Kosten zoals besparingen in tijd besteed aan het 

verschonen van verbanden en beddengoed, het 

wassen van de intieme delen en de intieme huid-

verzorging.

Uit het onderzoek bleek dat er een duidelijke  

correlatie bestond tussen training, de 20% minder 

verbandverschoningen die nodig waren, en de grotere 

tevredenheid van bewoners en medewerkers.  

Uit het onderzoek bleek ook dat:

•  Incontinentie-producten slechts een onderdeel  

zijn van de incontinentieverzorging 

•  Incontinentieprofielen kostencalculaties kunnen 

aanscherpen

•  Medewerkers meer konden leren over  

incontinentiezorg

•  De diensten waar behoefte aan is kunnen wijzigen, 

er is nog steeds ruimte voor verbeteringen in de 

optimalisatie van goede incontinentiezorg,  

competenties van medewerkers en besparingen  

in tijd en kosten.

(1)  Voor Product Dienstcombinatie, 

 zie Product Dienstencombinatie (PDC). (2).


