
de Identifi, een ‘72-uurs-
incontinentie-assesment’

Challenge ‘Verpleeghuizen van de Toekomst’

ZorgSpectrum
Zorgorganisaties Ervaring Opschaling

Meer maatwerk in het:

Alleen pilot-ervaring in de zomer van 2017

plannen van toiletbezoek op het moment dat 
dit voor de bewoner zinvol is
gebruiken van meer passend en comfortabel 
incontinentiemateriaal
verschonen op het moment dat dit wenselijk en 
passend is in het ritme van de bewoner

bij een eerste opname of bij een al inwonende bewoner die matig tot zwaar incontinent is;
wanneer er (opnieuw) veel onduidelijkheid is over wat het juiste incontinentieproduct is 
voor de bewoner, overdag of ‘s nachts of in de 24 uurs-zorg;
wanneer er verandering optreedt in de mate of het moment van incontinentie (bv. bij 
toename van lekkages)

Nog geen ervaring

Met een logger bevestigd aan het incontinentiemateriaal en een dagboekje 
kunnen gedetailleerde gegevens worden verzameld: wanneer een bewoner op 
de dag een urinelozing heeft en de hoeveelheid daarvan.

De Identifi wordt op indicatie bij een bewoner ingezet:

15 teams op 5 locaties

2 teams op 1 locatieSaxenburgh

Zowel de interne opschaling binnen ZorgSpectrum als de opschaling binnen Saxenburgh zijn begeleid door Rebel.

De deelnemers

De innovatie Identifi

De indicatie



Concrete resultaten door de inzet van de Identifi

Ca. 77 uur bespaarde tijd 
per bewoner per jaar
€383 bespaarde 
productkosten per 
bewoner per jaar
Van 5124 kg naar 3348 kg 
afval per jaar*

Helder plan mét eigenaren maken
Veranderen kost tijd: continue beweging nodig
Samen veranderen geeft energie voor verandering
Integratie in methodisch werken zorgt voor duurzaamheid
Onderdeel van structurele kwaliteitsverbetering werkt
Bottom-up innovatie vraagt andere manier van organiseren: betrekken stakeholders, planning 
volgen en meten faciliteren
Implementeren van innovaties is een taak die om een formele opdracht vraagt

“Ik kan nu heel veel lekkages voorkomen omdat ik weet wat het plaspatroon is van iemand. Hierdoor hoef ik 
mensen niet meer helemaal om te kleden vanwege lekkages wat mij weer veel tijd en werkdruk scheelt.”

Ons continentiebeleid is duurzaam veranderd. Het was incontinentiebeleid. Het is nu 
continentiebeleid: van reageren op naar voorkomen van. Bewuste continentiezorg, en de 
mogelijke inzet van de Identifi is nu een vast onderdeel van het persoonlijke zorgleefplan van 
iedere bewoner.

Lessen

Meten is weten
Een positieve businesscase: zowel financieel als kwalitatief!

Proces: eenmaal in beweging, dan groot enthousiasme

Duurzame implementatie van het nieuwe ‘continentie’ beleid

Zorgorganisatie

Identifi als middel om 
betere zorg te kunnen 
leveren scoort 3.8 uit 5
Bijna 87% geeft aan dat 
het leidt tot meer bewust-
wording over (in)-
continentie bij het team

Zorgprofessional

60 tot 80% minder lekkages 
per bewoner per week*
Meer in gesprek met de 
familie: Samen beter!
Meer persoonsgerichte 
continentiezorg

* Bij de 32 bewoners waarbij een assessment is gedaan.

Cliënt (ouderenzorg)


