VOOR BETERE CONTINENTIEZORG
10 D I NGEN D I E U M OET WETEN OVER INCONT INENT IE
Incontinentie is ongewenst verlies van urine of ontlasting. Er wordt zelden over gesproken, hoewel miljoenen
mensen over de hele wereld er last van hebben. Het heeft een enorme invloed op het welzijn en de waardigheid
van gebruikers en verzorgenden en zet ook de kosten van de gezondheidszorg behoorlijk onder druk.
Toegang tot geschikte oplossingen verbetert niet alleen de levenskwaliteit van mensen met incontinentie,
maar het is ook waardevol voor de samenleving.
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400
MILJOEN MENSEN

Incontinentie kan de
gezondheidsgerelateerde
kwaliteit van leven ernstig
beïnvloeden1. Bijna 400
miljoen mensen wereldwijd
hebben er last van2.
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Ongeveer 1 op de 3 vrouwen ouder dan 35 4 en
1 op de 4 mannen ouder dan 40 hebben in meer
of mindere mate last van urineverlies 5.

ISO-norm 15621 van de Internationale
Organisatie voor Standaardisatie
bepaalt 20 criteria om u te helpen
het meest geschikte absorberende
product te vinden 6.
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De Wereldgezondheidsorganisatie heeft
verschillende aandoeningen ingedeeld onder
de algemene noemer ‘incontinentie’. Zodoende
moeten absorberende incontinentiematerialen
in de meeste landen geclassificeerd worden
als medische hulpmiddelen 3.

5

Door het juiste product te kiezen
en goede routines voor continentiezorg*
na te leven kunnen gebruikers hun
waardigheid behouden en zal het
makkelijker voor hen zijn om deel
te nemen aan sociale activiteiten 8.

7

Incontinentie kan behandeld, soms
genezen, maar altijd onder controle
gebracht 7 worden. Het doel van
persoonlijke verzorging moet het
behoud of herstel van continentie zijn,
of het leren omgaan met incontinentie
met behulp van speciale producten.

83 %

81%
8
Verbeterde routines
voor continentiezorg* kunnen
onnodige werklast met wel
44% verminderen 9.

van het personeel bevestigt
dat aanbevolen TENA-routines
voor continentiezorg het welzijn van
de bewoners hebben verbeterd
ten aanzien van hun eerdere
gewoontes*.
9

van het personeel bevestigt dat er
met aanbevolen TENA-producten
minder sprake is van lekkages
dan met de materialen die zij
voorheen gebruikten*.

31%
10

Productafval kan verminderd
worden met 31% als er duidelijke
richtlijnen ingevoerd zijn* en deze
ook opgevolgd worden 9.
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