Heeft u nog meer vragen?

Wanneer wordt het verband van uw familielid
verschoond?
• De urine-indicator op de buitenkant van het verband

Wij hebben geprobeerd u zo volledig mogelijk te

geeft aan in welke mate het deze verzadigd is.

informeren. Mocht u nog vragen hebben, stel deze dan

Hierdoor wordt zichtbaar wanneer het verband

gerust aan het verplegend personeel. Zij kunnen altijd

verschoond moet worden.

een beroep doen op de kennis van de continentie-

• Bij incontinentie van ontlasting wordt vaker

verpleegkundigen van TENA.

verschoond, omdat ontlasting niet wordt opgenomen
door het verband.

U kunt natuurlijk ook zelf contact opnemen met TENA.

• Omdat het verschonen van verbanden energie van
uw familielid èn de verzorgende kost, kiezen we een

TENA informatielijn Nederland:
0800 022 75 00 (gratis)

verband waarbij vaker verschonen niet nodig is.

Waarom kiezen wij voor TENA-verbanden?
• TENA streeft naar het hoogst mogelijk haalbare

TENA informatielijn België:
0800 945 45 (gratis)

niveau van continentie en onafhankelijkheid voor
iedere individuele cliënt, zodat waardigheid en
kwaliteit van leven worden behouden.
• Verbanden van TENA zijn al decennialang betrouwbaar en discreet.

Bezoek de website van TENA

• Bij TENA staat innovatie hoog in het vaandel, naast

www.TENA.nl / www.TENA.be

het luisteren naar de behoefte van klanten.
• TENA heeft een uitgebreid servicepakket om samen
de beste (in)continentiezorg voor ieder familielid te

U vindt hier meer informatie over achtergronden van

bieden.

incontinentie, de producten van TENA, aanvragen van
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proefpakketten etc.

Hoe wij zorgen
voor uw familielid
Antwoorden op al uw vragen
over (in)continentiezorg.

SCA PERSONAL CARE
www.TENA.nl / www.TENA.be
TENA® is een geregistreerd merk
van SCA HYGIENE PRODUCTS

Ouder worden met
waardigheid en
onafhankelijkheid

Hoe zorgen wij ervoor dat uw familielid de juiste
incontinentiezorg krijgt?
Voor elke cliënt maken we individuele afwegingen. Bij
de keuze van absorberende verbanden kijken we onder
andere naar de volgende punten bij uw familielid:
• De mate van zelfredzaamheid: het gevoel van eigenwaarde neemt toe als mensen zo veel mogelijk zelf 		
doen. De keuze van een verband wordt hier op 		

Graag geven wij u informatie over de wijze
waarop wij (in)continentiezorg verlenen.
Deze folder geeft antwoord op vragen als
“waarom wordt er niet vaker verschoond?”
en “wordt er wel gekeken naar de
incontinentiezorg van mijn moeder?”.

aangepast.
• De juiste afstemming van het verband op de mate
van incontinentie: hoe meer urineverlies, hoe meer
absorptievermogen gewenst is.
• De lichaamsomvang: een goede aansluiting tegen
het lichaam zorgt voor meer comfort en biedt
zekerheid tegen lekkage.
• De mogelijkheid om door te slapen: voor de nacht
wordt gekozen voor een verband waarbij uw familielid de mogelijkheid heeft om door te slapen. Goede
nachtrust verbetert immers de algehele conditie.

Hoe zorgen wij ervoor dat continentie* bij
uw familielid wordt bevorderd en in stand
wordt gehouden?
Continent blijven of minder incontinent zijn vinden wij

• Gezien de goede kwaliteit, het zeer uitgebreide
	assortiment en de professionele ondersteuning
van de leverancier, hebben wij gekozen voor
absorberende verbanden van TENA.

belangrijke aspecten van de kwaliteit van leven. Daarom
beoordelen wij regelmatig de mate van (in)continentie

Hoe werken de absorberende verbanden van TENA?

van iedereen. Ook nemen we passende maatregelen

• De huid blijft droog door de bovenste drooghoud-

zoals begeleiding naar het toilet en/of toilettraining als
dit zinvol is. Kortom wij accepteren niet klakkeloos dat
mensen incontinent zijn of worden maar kijken actief
naar de mogelijkheden en de eventuele behandeling.

laag. Deze laag laat de urine snel door en voelt
direct daarna droog aan.
• Absorberende korrels zorgen ervoor dat de urine
gebonden wordt tot een gel. Door de binding van
de urine wordt het ontstaan van nare geurtjes
zo veel als mogelijk tegengegaan.
• De buitenlaag van de meeste verbanden is gemaakt
van ‘ademend’ materiaal. Dit materiaal laat lucht door
en houdt vocht tegen, waardoor kleding en bedden-

* Continentie: het kunnen ophouden van de urine en de
ontlasting tot het moment dat het geschikt is deze op
bijvoorbeeld het toilet te lozen.

goed droog blijven. De huid blijft ademen waardoor
het comfort aanzienlijk verbetert en de kans op
huidaandoeningen vermindert.

