
De resultaten van een multi-interventie
continentiezorgprogramma op klinische, 
economische en milieueffecten

Doel
Het doel van deze studie was om de effecten van  

een multi-interventie programma, bestaande uit het 

gebruik van nieuwe absorberende producten (TENA 

Flex), een gestructureerd huidverzorgingsprogramma 

(TENA Wash Cream, TENA Barrier Cream, TENA Zinc 

Cream, TENA Wash Mousse en TENA Wet Wipe), 

zorgadvies over klinische (incontinentie-gerelateerde 

dermatitis (IAD)), en economische en milieuresultaten  

te evalueren.

Onderzoekpopulatie en locatie
De locatie van de studie was een verpleeghuis  

in noord Italië. Drieënzestig patiënten met urine- 

incontinentie namen deel aan de studie, bestaande 

uit 56 vrouwen en 17 mannen. Hun gemiddelde leef-

tijd was 84,0 +/- 9,1 (gemiddelde +/- SD). Vijfendertig 

deelnemers waren voor activiteiten in het dagelijkse 

leven volledig afhankelijk van anderen, bijvoorbeeld 

voor het wassen en aankleden. 

Onderzoeksplan
Het onderzoek vond bij dezelfde populatie plaats, 

voor en na de interventie.

Onderzoeksmethode
Het multi-interventie programma werd in 3 fasen  

geïmplementeerd: (1) aanvankelijke evaluatie van 

incontinentie zorg (fase 0, nulmeting), (2) introductie 

van nieuwe absorberende producten voor incontinentie 

en een gestructureerd huidverzorgingsprogramma 

(fase 1), en (3) invoering van advies gegeven door 

continentieverpleegkundigen (fase 2). Data werd  

gedurende 59 dagen verzameld.

Resultaten
Alle 63 personen in het onderzoek hadden al IAD  

bij de nulmeting. Het relatieve risico op IAD, ten  

opzichte van de nulmeting, na de invoering van fase 1 

(nieuw absorberende producten en een gestructureerd 

huidverzorgings programma) bedroeg 0,24 (95% 

betrouwbaarheidsinterval [BI], 0,16-0,35). Toen advies 

van continentieverpleegkundigen werd toegevoegd 

in deze laatste fase (2) van de studie verminderde 

het relatieve risico van IAD nog meer tot een waarde 

van 0,15 (95% BI, 0,04-0.,9). Bovendien bedroeg het 

relatieve risico op IAD 0,03 (95% BI 0,01-0,12) toen 

de totale interventie resultaten (nieuwe absorberende 

producten, gestructureerd huidverzorgingsprogramma 

en advies van continentieverpleegkundigen) werd 

vergeleken met de nulmeting. 
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Bij de evaluatie van de nulmeting bleek dat in- 

continente bewoners gemiddeld 5,19 absorberende 

producten gebruikten per dag, gemiddeld bedroeg 

dit E 1,79. Na de invoering van het multi-interventie 

programma bedroeg het gemiddelde aantal gebruikte 

absorberende producten 2,02 per dag per  

incontinente patiënt, de gemiddelde kosten waren 

toen E 0,97 per dag. Naast deze klinische en  

economische resultaten, verminderde ook de  

dagelijkse hoeveelheid afval van het verpleeghuis  

van 33 tot 11 kg per dag na de invoering van het  

multi-interventie programma.

Conclusies
De resultaten van deze studie duiden erop dat een 

multi-interventie programma, met de invoering van 

nieuwe absorberende producten, een gestructureerd 

huidverzorgingsprogramma én advies van continentie- 

verpleegkundigen, het relatieve risico op IAD,  

het gebruik van absorberende producten en de  

afvalproductie doen verlagen.


