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“Het voordeel van meedoen 
aan de Challenge: Doordat 

ZorgSpectrum haar nieuwe 
continentiebeleid deelt, 

kan Saxenburgh haar eigen 
ontwikkeling versnellen. 

De interactie met Saxenburgh 
stimuleert ZorgSpectrum om een 

versnelling van de innovatie 
in te zetten”.
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Deze Challenge is door twee zorgorganisaties samen aangegaan: ZorgSpectrum, de expertorganisatie 
en Saxenburgh Groep, de challenger-organisatie. ZorgSpectrum had in de zomer van 2017 bij 1 team 
op 1 locatie een pilot gedraaid met de TENA Identifi™ (hierna: Identifi) waarvan de resultaten veelbelo-
vend waren.

De Identifi is een ’72-uurs-incontinentie-assesment’ die ingezet wordt bij bewoners met een 
psychogeriatrische of somatische opname-indicatie:

bij incontinentie direct na een eerste opname of wanneer een al inwonende bewoner matig tot 
zwaar incontinent is;
of 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;
of wanneer er verandering optreedt in de mate of het moment van incontinentie (bv. bij toename 
van lekkages).

De gedachte is dat deze innovatie zou kunnen bijdragen aan 1) een betere kwaliteit van leven van de 
bewoner; 2) meer werkplezier en grotere medewerkerstevredenheid bij de zorgprofessionals door het 
kunnen leveren van meer toegevoegde waarde bij zorgverlening én 3) voor de zorgorganisatie een 
grotere klant en medewerkertevredenheid en eventueel een kostenbesparing. Kostenbesparing was 
niet het primaire doel, maar eventueel een mooi neveneffect.

ZorgSpectrum is de aanvrager in de Challenge. Zij hadden immers al enige ervaring met de Identifi 
en wilde deze graag verder uitrollen in de eigen organisatie en dit samen doen, samen leren met een 
andere zorgorganisatie. Saxenburgh had nog geen ervaring met deze innovatie en wilde daar graag 
mee aan de slag en tegelijkertijd leren van een andere zorgorganisatie. Tijdens de Challenge hebben 
bij ZorgSpectrum 15 teams meegedaan met gemiddeld 16 medewerkers op 5 locaties. Bij Saxenburgh 
hebben tijdens de Challenge 2 teams op 1 locatie meegedaan met in totaal 35 medewerkers.

De twee betrokken zorgorganisaties verschillen behoorlijk van elkaar, waardoor de twee implemen-
tatietrajecten verschillend zijn verlopen. Bij beide zorgorganisaties is na de start van de Challenge 
een projectgroep aan de slag gegaan, maar de organisatorische inbedding daarvan verschilde. Bij 
ZorgSpectrum startte het traject vanuit een stafafdeling, bij Saxenburgh vanuit het uitvoerende zorg-
personeel, dit element zorgde voor de grootste verschillen in de trajecten.

Voor beide organisaties geldt dat er door personeelsgebrek meer ‘handen aan het bed’ nodig waren, 
zeker in de vakantieperiodes. Mede daarom hadden beide organisaties moeite om systematisch stil te 
staan en na te denken over een zorgvuldig implementatieproces. In deze Challenge is dit met behulp 
van de coaches vormgegeven en dat heeft goed uitgepakt. Beide organisaties hebben begeleiding op 
maat gekregen: soms was dat samen reflecteren op afstand en strategie en stappen bepalen, soms was 
dat ook direct ‘handjes’ leveren. Belangrijk was ook de aanjaag- en signaleringsfunctie. 

•

•

•

Samenvatting
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De effectmeting en rapportages zijn vooral door de coaches verzorgd.

Er zijn mooie resultaten behaald. Niet alleen direct op bewoner, medewerker- en organisatieniveau, 
maar ook in de organisatieontwikkeling. De inzet van de Identifi draagt bij aan het leveren van ‘zinnige 
en zuinige zorg’:

het verbetert de kwaliteit van leven van bewoners in een verpleeghuis;
het vergroot de toegevoegde waarde bij zorgverlening: van incontinentie naar continentiezorg!
het vergroot de tevredenheid van medewerkers over de geleverde zorg;
er is veel minder personele inzet nodig voor ‘onplezierig’ werk;
en het levert een directe kostenbesparing op (lagere productkosten).

Al met al levert deze innovatie een bijdrage aan het verbeteren en borgen van de kwaliteit, toegan-
kelijkheid en betaalbaarheid van de verpleeghuiszorg: een positieve business case op alle fronten. Als 
kers op de taart levert het ook nog een bijdrage aan de maatschappelijke duurzaamheidsdoelstelling: 
minder afval van incontinentiemateriaal.

Qua organisatieontwikkeling heeft deelname aan de Challenge gezorgd voor reactivering van de PD-
CA-cyclus (Plan-Do-Check-Act) in het incontinentiebeleid. Voor zowel Saxenburgh als ZorgSpectrum 
geldt dat zij een ‘ouder’ incontinentiebeleid hadden dat niet geüpdatet werd. Dit traject heeft bij beide 
geleid tot duurzame implementatie van het nieuwe ‘continentie’ beleid. Concrete acties voor inbed-
ding in het methodisch werken zijn opgepakt.

De inzet van de Identifi moet doelmatig zijn én hoeft niet acuut. Daarom is met de beschikbare ‘log-
gers’ door de teams steeds een ‘nieuwe’ bewoner opgezocht die aan de indicatie voldoet. De teams 
gaan na afronding van deze Challenge door met deze innovatie: de inzet van de Identifi is nu voor alle 
bewoners van de betrokken locaties op indicatie beschikbaar. De vervolgstappen voor uitbreiding naar 
andere teams is al in volle gang.

En verder is inmiddels gebleken dat bewoners ook met andere indicaties voordelen kunnen hebben 
bij de inzet van de Identifi. Denk bijvoorbeeld aan bewoners waarbij het vermoeden is dat zij te weinig 
drinken. Het geeft geen complete ‘vochtbalans’, maar het is mogelijk gebleken in 72 uur een grof 
beeld te kunnen krijgen waarmee onzekerheid weggenomen kon worden. . Daarnaast zijn er ook vol-
doende ouderen die nog zelfstandig wonen en niet direct op afroep hulp hebben voor het naar toilet 
gaan. De ervaring leert dat deze mensen nogal eens te zwaar (en duur) incontinentiemateriaal dragen, 
dat bovendien niet comfortabel zit. Met de Identifi kan ook voor hen passender materiaal gekozen 
worden.

•
•
•
•
•
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Nieuwe technologie helpt om de ouderenzorg beter, efficiënter en veiliger te maken. Daarom heeft het 
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) de Challenge ‘Verpleeghuizen van de Toe-
komst’ opgezet die de adoptie en opschaling van nieuwe technologie moet bevorderen. Het doel van 
de Challenge is met nieuwe technologie het werk van de zorgmedewerker aantrekkelijker maken en 
de kwaliteit en veiligheid van zorg te vergroten. Hiervoor zijn acht veelbelovende initiatieven genomi-
neerd die tussen april 2018 en januari 2019 worden ondersteund bij het inpassen van technologie in 
de werkprocessen van het verplegend en verzorgend personeel. 

In deze eindrapportage wordt verslag gedaan van de innovatie Identifi, een 72-uurs incontinentie-as-
sessment. De expertorganisatie is ZorgSpectrum, de challenger is de Saxenburgh Groep (hierna te 
noemen Saxenburgh). De zorgorganisaties zijn ondersteund door coaches van Rebel.

Bij de expertorganisatie ZorgSpectrum heeft opschaling van de innovatie plaatsgevonden, zij hebben 
al eerder met de Identifi een pilot doorlopen, en hebben in deze Challenge de Identifi bij andere teams 
(ook op andere locaties) geïmplementeerd. Bij Saxenburgh, de challenger, is voor het eerst gewerkt 
met deze innovatie. 

Leeswijzer
Dit rapport begint met een samenvatting van de inhoud van dit rapport, een verhaal over het verloop 
en de resultaten van deze Challenge. 

Vervolgens worden de deelnemers, hun onderlinge relatie en de innovatie geïntroduceerd waarbij ook 
de (‘huidige’ en ‘toekomstige’) gebruikers worden toegelicht. Ook wordt globaal beschreven op welke 
wijze en vanuit welke perspectieven de effectmetingen plaatsvinden. 

Dan volgt een beschrijving van het implementatieproces. Geschetst wordt op welke wijze het idee naar 
de praktijk is gebracht bij de twee zorgorganisaties. Er is aandacht voor het plan, de bevindingen en de 
ervaringen in het traject.

Vanuit het idee dat we ook willen weten of de innovatie effectief is, worden de resultaten van de inzet 
van de Identifi gemeten. De resultaten treft u aan in hoofdstuk 4. Waarna vervolgens meteen in het 
volgende hoofdstuk wordt ingegaan op de kosten en opbrengsten van de innovatie in brede zin: is de 
businesscase positief: moeten deze organisatie en ook anderen dit verder opschalen?

Deze rapportage wordt afgesloten met een overzicht aan activiteiten die de beide zorgorganisaties al 
hebben ondernomen om ook invulling te geven aan het toekomstperspectief, de verduurzaming van 
de inzet van de Identifi na de Challenge en er worden conclusies getrokken in het laatste hoofdstuk.

 

1. Inleiding en leeswijzer
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In dit hoofdstuk vindt een korte introductie plaats van de deelnemers van het traject, de twee zorgor-
ganisaties, een korte beschrijving van het initiatief (de technologische innovatie) en de uitdaging die 
de beide organisaties samen zijn aangegaan. 

2.1   ZorgSpectrum en Saxenburgh
De deelnemers aan de Challenge bevinden zich op grote fysieke afstand van elkaar, de een in Nieuwe-
gein en omgeving, de ander in Hardenberg. Beide organisaties zijn aan de slag gegaan met de inzet 
van de Identifi, voor de ene organisatie een opschaling binnen de pilot-locatie en naar andere locaties, 
voor de andere organisatie was het helemaal nieuw. 

ZorgSpectrum is een organisatie met intramurale ouderenzorg op 8 zorglocaties. Deze locaties vallen 
onder het cluster ‘Nieuw Thuis’. De implementatie van de Identifi vindt plaats op 5 van deze loca-
ties met in totaal vijftien verschillende teams. Op de verschillende locaties van ZorgSpectrum wordt 
voornamelijk psychogeriatrische zorg geleverd in een kleinschalige woonsetting. Psychogeriatrische 
verpleeghuiszorg is bedoeld voor bewoner en die 24 uur per dag, 7 dagen per week bescherming, ver-
pleging en intensieve geestelijke zorg nodig hebben. Hierbij valt bijvoorbeeld te denken aan ouderen 
met psychische problemen als dementie. 

Saxenburgh levert ouderenzorg op 9 locaties, waaronder Clara Feyoena Heem in Hardenberg. In Clara 
Feyoena Heem wordt psychogeriatrische zorg, somatische zorg en revalidatiezorg geleverd. Soma-
tische zorg is de verzorging van lichamelijke klachten veelal als gevolg van ouderdom. Voorbeelden 
zijn de ziekte van Parkinson, nierfalen, reuma enz. De lichamelijke aandoening kan tijdelijk zijn, maar 
ook van chronische aard. Somatische zorg kan in verschillende vormen worden geboden, zoals volle-
dige opname, zorg bij revalidatie, ondersteuning bij het wonen of een zinvolle dagbesteding. Bij Clara 
Feyoena Heem wordt met de Identifi gestart op twee afdelingen: de Baander en de Delle.

ZorgSpectrum is de aanvrager in de Challenge. Zij hadden immers al enige ervaring met de Identifi 
en wilde deze graag verder uitrollen in de eigen organisatie en dit samen doen, samen leren met een 
andere zorgorganisatie. Via de afdeling inkoop zijn de eerste contacten gelegd en de eerste afspraken 
gemaakt. ZorgSpectrum heeft direct bij de inschrijving het zorgkantoor geïnformeerd. Saxenburgh 
heeft in haar kwaliteitsverslag van 2017 al melding gemaakt over de mogelijke inzet van nieuwe inno-
vatieve vormen van incontinentiezorg in 2017.

2.2   De technologische innovatie: de Identifi
De Identifi is een innovatie waarmee in 72 uur het plaspatroon van een bewoner in kaart kan worden 
gebracht. Hiermee kan men informatie verzamelen over het urineren zonder de bewoner te storen. 
Door middel van een data-analyse afkomstig uit een logger die bevestigd is aan het incontinentie-
materiaal en een dagboekje kunnen gedetailleerde gegevens worden verzameld.

2. De deelnemers, de innovatie en de gebruikers
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Zo is het bijvoorbeeld mogelijk om te zien wanneer een bewoner gemiddeld genomen op de dag een 
urinelozing heeft. Hierdoor ontstaat de mogelijkheid een bewoner op tijd naar het toilet te begeleiden, 
voor de urinelozing. Dit verhoogt de kwaliteit van leven voor de bewoner én het scheelt extra werk 
(het verschonen van de bewoner), waarmee de werkdruk wordt verlaagd.

Daarnaast wordt het mogelijk het juiste incontinentiemateriaal te gebruiken. Uit onderzoek is geble-
ken dat er regelmatig te zwaar incontinentiemateriaal ingezet wordt om aan de veilige kant te zitten 
(hier geldt het devies: beter te zwaar dan te licht). Zwaarder materiaal dan nodig is niet alleen duurder 
maar ook minder comfortabel voor de bewoner. Door te weten wat de maximale hoeveelheid urine 
op een dag is van een bewoner, kan een afgewogen keuze worden gemaakt voor het juiste materiaal. 
Hiermee dalen de kosten voor incontinentiemateriaal en wordt de kwaliteit van leven van de bewoner 
verhoogd. 

Kortom, het gebruik van de Identifi kan bijdragen aan persoonsgerichte zorg.

De werking van de Identifi
Een bewoner gebruikt gedurende 72 uur speciaal incontinentiemateriaal waarbij aan de voorkant een 
logger is bevestigd. De sensoren in het speciale incontinentiemateriaal registreren de hoeveelheid 
urine én het tijdstip waarop geürineerd wordt en geven dit door aan de logger. De logger verstuurt de 
gegevens vervolgens veilig en draadloos door naar de computer. Daar wordt automatisch een bewo-
ner gebonden rapportage gegenereerd.

Naast deze kwantitatieve informatie houdt het zorgpersoneel gedurende 72 uur een logboekje bij. 
Hierin wordt genoteerd wanneer iemand naar het toilet is gebracht of dit wel of niet succesvol is 
geweest en of er sprake is geweest van lekkage. De combinatie van de kwantitatieve en kwalitatieve 
informatie geeft veel inzicht in het mictiepatroon van de bewoner. 
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Aan de hand van de bewoner gebonden rapportage kan het zorgpersoneel voor de bewoner een per-
soonlijk begeleidingsplan opstellen. Dit plan wordt besproken in het team en met de bewoner of diens 
vertegenwoordiger en kan worden opgenomen in het elektronische bewoner dossier.

2.3   De gebruikers voor, tijdens en na de Challenge

Voorafgaand aan de Challenge had 1 team binnen ZorgSpectrum een pilot gedraaid met de Identifi. Bij 
Saxenburgh was er nog niet gewerkt met de Identifi.

Tijdens de Challenge hebben bij ZorgSpectrum 15 teams meegedaan van gemiddeld 16 medewerkers 
op 5 locaties die samen de zorg leveren voor zo’n 200 bewoners. Bij Saxenburgh hebben tijdens de 
Challenge 2 teams meegedaan op 1 locatie die samen de zorg leveren voor zo’n 35 bewoners.

Voor wie is de Identifi geschikt, bij welke bewoners is het een effectief middel? Beide zorgorganisaties 
hebben hierover bewust nagedacht. De Identifi is in deze Challenge ingezet:

bij bewoners van een psychogeriatrische of somatische afdeling, 
direct na een eerste opname of wanneer een al inwonende bewoner 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,
en wanneer er verandering optreedt in de mate of het moment van incontinentie 
(bv. bij toename van lekkages).

Inmiddels is gebleken dat bewoners ook met een andere indicatie voordelen kunnen hebben bij de in-
zet van de Identifi. Denk bijvoorbeeld aan bewoners waarbij het vermoeden is dat zij te weinig drinken 
en de vochthuishouding niet op orde is. Het is nu mogelijk gebleken dit in 72 uur in kaart te brengen. 
Maar denk ook aan ouderen die nog zelfstandig thuis wonen. De ervaring leert dat mensen vanuit de 
wijkverpleging te zwaar (en duur) incontinentiemateriaal dragen, dat bovendien niet comfortabel zit.

De inzet van de Identifi moet doelmatig zijn én hoeft niet acuut. Daarom is met de beschikbare ‘log-
gers’ door de teams steeds een ‘nieuwe’ bewoner opgezocht die aan de indicatie voldoet. De teams 
zijn ook doorgegaan na afronding van deze Challenge: zij werken nu toe naar integratie in het metho-
disch werken én is de inzet voor alle bewoners van deze organisaties op indicatie beschikbaar.

2.4   ZorgSpectrum, Saxenburgh en het zorgkantoor 
Van kennissen naar vrienden
ZorgSpectrum en Saxenburgh kenden elkaar niet echt bij aanvang van de Challenge. Alleen vanuit de 
afdeling inkoop was enig contact. Daar is inmiddels verandering in gekomen. De organisaties bevinden 
zich op grote fysieke afstand en zijn samen de uitdaging aan gegaan van elkaar te leren. 

•
•
•

•
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Ervaringen en lessen implementatiepartner (pilot ZorgSpectrum 2017)
ZorgSpectrum heeft in de tweede helft van 2017 een eerste poging gedaan de Identifi in te zetten. Op 
1 locatie in samenwerking met 1 team is het product ingezet. De ervaringen waren positief en er was 
vanuit de zorgmedewerkers de wens de inzet van de Identifi door te zetten. Echter door een gebrek 
aan de juiste borging, de afhankelijkheid van 1 persoon in de uitvoering is dat niet gelukt. Ook is niet 
goed beschreven hoe de proef is verlopen. Met deelname aan de Challenge heeft ZorgSpectrum deze 
stap wel kunnen maken, weten we nu.

Betrokkenheid zorgkantoren
Beide organisaties hebben op verschillende momenten het zorgkantoor betrokken bij de inzet van de 
innovatie. ZorgSpectrum bij aanvang van de Challenge, Saxenburgh heeft in 2017 al melding gemaakt 
van de inzet van nieuwe technologie bij incontinentiezorg. We kunnen constateren dat beide organisa-
ties enig contact hebben gehad met het zorgkantoor, niet intensief. Vanuit het zorgkantoor is beperkt 
belangstelling geweest. 

2.5   Beoogde resultaten meten

2.5.1   Beoogde resultaten

Door de inzet van de Identifi beogen beide organisaties:

Betere bewustwording bij het team van het incontinentiepatroon van de bewoner
De gedachte is dat dit leidt tot een hogere klanttevredenheid en een lagere werkdruk bij medewerkers, 
dan wel een hogere medewerkerstevredenheid.

Realiseren betere match tussen situatie bewoner en het gebruikte incontinentiemateriaal
Uiteindelijk moet de inzet van de Identifi leiden tot de toepassing van minder zwaar materiaal, minder 
verbandwissels en minder lekkages. De gedachte is dat dit leidt tot een hogere klanttevredenheid, 
een besparing op de uitgaven aan incontinentiemateriaal (lagere kosten) en een tijdsbesparing in de 
inzet bij incontinentiezorg: lagere kosten en effectievere inzet schaars personeel (hogere medewerker 
tevredenheid).
 
Uiteindelijk moet dit leiden tot een verbetering van de kwaliteit van leven
Maatwerk; het beter kunnen plannen van toiletbezoek, het gebruiken van passend incontinentiema-
teriaal en het verschonen op het moment dat dit wenselijk en passend is in het ritme van de bewoner, 
zou moeten leiden tot een hogere kwaliteit van zorg en leven.

Kostenbesparing door de organisatie
Kostenbesparing door minder inzet van personeel of ander incontinentiemateriaal is niet het primaire 
doel, maar eventueel wel een mooi neveneffect.
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2.5.2   Meten van 3 perspectieven (bewoner, medewerker en organisatie)

De inzet van de Identifi heeft impact op bewoners, medewerkers en de organisatie in zijn geheel. 
Dat betekent dan ook dat er gemeten wordt vanuit die drie perspectieven:

Het perspectief van de bewoner: is gemeten voor, tijdens en na het assessment (de inzet van de 
Identifi bij de bewoner).
Het perspectief van de medewerker: middels schriftelijke vragenlijsten, gesprekken en bijeenkom-
sten zijn ervaringen van medewerkers, locatiemanagers/hoofden Zorg in kaart gebracht.
Het perspectief vanuit de organisatie: het bestuur: middels centrale registratie van productge-
bruik per locatie wordt in kaart gebracht wat de financiële resultaten zijn van de inzet van de 
Identifi. Via de metingen bij de inzet van de Identifi en de vragenlijsten uitgezet bij management/
staf wordt ook in beeld gebracht wat andere kwantitatieve resultaten (afvalreductie bv.) en meer 
kwalitatieve resultaten zijn.

2.5.3   Meten op verschillende momenten (vooraf, tussentijds en achteraf)

Het meten van de 3 perspectieven heeft op verschillende momenten plaats gevonden:

De meting op bewoner niveau: vooraf, tijdens en na de inzet van de Identifi. Over het bewoner 
perspectief wordt geanonimiseerd op groepsniveau gerapporteerd. Bewoners kunnen namelijk 
veelal niet zelf terug rapporteren, de data zijn verkregen via het personeel. Om die reden kan er 
geen onderscheid worden gemaakt in de T0, T1 en T2 per bewoner.

De vragenlijsten ten aanzien van het perspectief van de medewerker:
de nulmeting (T0) is bij zowel ZorgSpectrum als Saxenburgh in de 3e week van september 
2018 uitgezet, na de zomervakantieperiode in de zorg,
de tussenmeting (T1) is bij beide organisaties in de 2e week van november 2018 uitgezet,
en de eindmeting (T2) is bij beide organisaties in de 2e week van december 2018 uitgezet.

De vragenlijsten met vragen over het organisatieperspectief (vragen aan management/staf) zijn 
op T0 (3e week september) en T2 (2e week december) uitgezet. De registratie van het product-

gebruik vindt doorlopend plaats: er is een nulmeting (T0) en eindmeting (T2) gedaan.
 

1.

2.

3.

1.

2.

3.

a)

b)
c)
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Generiek

Perspectief bewoner

Perspectief medewerker

Perspectief organisatie

*De tabel aan het eind van hoofdstuk 4 is iets uitgebreider omdat er gedurende de Challenge ook aanvullende indicatoren relevant bleken te zijn.

Identifi wordt ingezet

Medewerkers zijn betrokken

 

Beter aansluitbaar materiaal en maximaal comfort

Betere nachtrust

Meer op maat geplande toiletbezoeken

Minder lekkages

Verschoning op het geplande moment

 

Benutten resultaten Identifi

Minder verbandwissels per bewoner per jaar

Integratie gebruik Identifi in zorgroutine

Lagere werkdruk

Hogere medewerkertevredenheid

 

Verlaging gemiddelde niveau incontinentiemateriaal

Lagere kosten per bewoner per jaar

Bekend als innovatieve organisatie

Hogere klanttevredenheid

Dimensie Indicator
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In onderstaand hoofdstuk is beschreven op welke wijze het implementatieproces is georganiseerd 
en verlopen. Gezien het feit dat de twee betrokken zorgorganisaties behoorlijk van elkaar verschillen, 
worden beide implementatietrajecten eerst beknopt apart beschreven en vervolgens met elkaar ver-
geleken. We starten dit hoofdstuk met een korte omschrijving van het gedachtegoed achter de wijze 
waarop de trajecten zijn uitgevoerd.

3.1   Implementeren gaat niet vanzelf
Er is een aantal factoren te benoemen die een succesvolle implementatie van een zorginnovatie 
beïnvloeden. Zo dient de innovatie een duidelijke meerwaarde te hebben, het moet relevant zijn voor 
zowel de bewoners en de zorgverleners als de organisatie en er moet de mogelijkheid zijn de innovatie 
daadwerkelijk uit te proberen. Uiteraard moet ook helder zijn waarom de innovatie ingezet wordt, op 
welke wijze, met wie, wanneer en met welk beoogd resultaat. Daarnaast is de kans op een succesvolle 
duurzame verandering groter wanneer medewerkers, leidinggevenden (en overige relevante betrokke-
nen) zich eigenaar voelen van die verandering. 

Om dit eigenaarschap optimaal te benutten, is gebruik gemaakt van het denkkader: ‘weten, willen en 
kunnen’. Medewerkers en leidinggevenden (en overige relevante betrokkenen) zijn bereid te verande-
ren en eigenaarschap te tonen voor de verandering als ze ‘weten’ wat de verandering betekent, ze de 
verandering ‘willen’ en als ze de verandering en de nieuwe manier van werken ‘aankunnen’.

Weten, willen en kunnen innoveren
In de gesprekken, bijeenkomsten en de communicatie gerelateerd aan de inzet van de Identifi is steeds 
aandacht geweest voor deze drie elementen die van invloed zijn op eigenaarschap. 

Betrokkenen moeten weten wat de noodzaak van de inzet van de innovatie is. Duidelijk moet zijn wat 
het doel is (het ‘wenkend perspectief’) en wat dit betekent voor het dagelijkse werk. Het betreft hier 
dus kennis over het waarom, het wat en het hoe.

Nu we weet hebben van de innovatie, is het belangrijk om de betrokkenheid bij de verandering bewust 
in te zetten. Betrokkenen moeten het ook willen. Men dient vertrouwen te hebben in een goed ver-
volg en gemotiveerd zijn om daar actief, met plezier en trots aan bij te dragen. Het betreft hier dus een 
mix van betrokkenheid, vertrouwen, overtuigingen en plezier in het werk. 

Tot slot moet de inzet van de innovatie, de Identifi, ook mogelijk zijn, het moet kunnen. Hierbij gaat 
om het in bieden van de kennis, ervaring, ruimte en benodigde middelen die het werken met de Iden-
tifi vraagt. 

Hieronder is eerst weergegeven op welke wijze, met welke activiteiten ZorgSpectrum de Identifi heeft 
geïmplementeerd. Daarna is het implementatietraject bij Saxenburgh, de challenger beschreven. 

3. Van idee naar praktijk
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3.2   ZorgSpectrum; plan, organisatie en bevindingen
In deze paragraaf is aandacht voor de wijze waarop het project binnen ZorgSpectrum is vormgegeven, 
welke activiteiten daar hebben plaatsgevonden en wat de taak en rol van de ondersteuning van Rebel 
is geweest.

3.2.1   Het plan: opschalen naar andere locaties

Het plan is de Identifi in gebruik te nemen op 5 van de 8 locaties van ZorgSpectrum, hierbij zijn in 
totaal 15 teams betrokken, waarmee er in totaal ongeveer 240 medewerkers in hun dagelijkse werk te 
maken kunnen krijgen met de inzet van de Identifi. Iedere locatie heeft een eigen locatiemanager, die 
allen onder de verantwoordelijkheid vallen van een manager van het cluster Nieuw Thuis.

Na de eerste onderlinge kennismaking volgen diverse bijeenkomsten met de intern geformeerde tijde-
lijke projectgroep. Een stafmedewerker innovatie is de projectleider van dit traject, hij wordt geduren-
de het traject bijgestaan door diverse mensen, deels uitvoerend personeel. Ook een externe adviseur 
van Essity (de leverancier van de Identifi) is lid van de projectgroep. De projectleider had een eerste 
opzet van een projectplan gemaakt, dat is met hulp van Rebel aangescherpt.

In de projectgroep worden zaken besproken over het plan van aanpak: de stappen, communicatie, 
protocollen enz. Gedurende de maanden april tot en met december wisselt de samenstelling van de 
projectgroep aan de kant van ZorgSpectrum, door ziekte en wisseling van functie.

3.2.2   Implementatieactiviteiten; train de trainer als basis

Op diverse momenten en in verschillende samenstellingen zijn medewerkers geïnformeerd, betrok-
ken, getraind in het gebruik van de Identifi en is gesproken over hun ervaringen met de inzet ervan. 
ZorgSpectrum zet dit traject in vanuit het train de trainer perspectief, waarbij een specifieke groep 
medewerkers, de aandachtsvelders/kennisdelers, intensief worden betrokken. Dit sluit aan bij de orga-
nisatie-inrichting en de rol en taakverdeling zoals deze binnen ZorgSpectrum is afgesproken. De aan-
dachtsvelders/kennisdelers wordt gevraagd dit met hun collega’s te delen en het voortouw te nemen 
bij de inzet van de Identifi binnen hun team.

Een selectie van activiteiten die hebben plaatsgevonden:

Een aantal kennismakingsbijeenkomsten voor aandachtsvelders. Kennismaken met de uitdaging, 
het project en het product, de Identifi. 
Instructiebijeenkomsten voor medewerkers in de zorg; hoe lezen we de resultaten van de inzet van 
de Identifi
Gesprekken met o.a. de bestuurder, de verantwoordelijk manager, de trekker van de innovatieafde-
ling. Gesprekken die gingen over de stand van zaken, de ervaringen en de zoektocht naar borging. 
Gesprekken gevoerd door medewerkers met de bewoners en hun naaste familie; over de inzet 
van de Identifi en de betekenis daarvan voor hen. Middels het toestemmingsformulier is ook 
recht gedaan aan de AVG. 
Nieuwsbrieven, mededelingen op intranet, informatiemateriaal is gemaakt.
Gesprekken met de cliëntenraad.
Overleggen met het medisch team, de artsen die betrokken zijn bij de zorg voor bewoners.

 

-

-

-

-

-
-
-
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3.2.3   Bevindingen over het implementatietraject

In dit implementatietraject zijn een paar in het oog springende zaken te benoemen. Ze worden in 
chronologische volgorde weergegeven.

Starten in april vanuit een stafafdeling niet optimaal
De eerste maanden van de implementatie staan in het teken van het organiseren van de juiste men-
sen op de juiste plaats. Inzichtelijk moet worden gemaakt: wie nemen er deel aan de projectgroep, 
op hoeveel locaties wordt de Identifi ingezet, om hoeveel medewerkers gaat het precies enz. Er is al 
ervaring met de inzet van de Identifi, die is positief en men wil opschalen binnen de eigen organisatie. 
Deze opschaling start bij de stafafdeling die zich bezighoudt met zorgvernieuwing. Een plek die op het 
eerste gezicht niet vreemd is, maar er wel voor zorgt dat het (te) lang duurt eer de zorgmedewerkers 
zelf worden betrokken, de afstand tussen staf en de daadwerkelijke zorg vertraagt de implementatie. 
De staf borduurt onvoldoende voort op de positieven ervaringen in de pilot.

De opdrachtgever stapt laat in, locaties niet aangehaakt, eigenaarschap?
Richting de zomer is duidelijk geworden dat het eigenaarschap van de Challenge niet optimaal is 
belegd. De stafmedewerker trekt aan het project, de eindverantwoordelijkheid en de sturing in de lijn 
vragen om aandacht. Dit zijn zaken die vooraf hadden kunnen worden geregeld. Echter ZorgSpectrum 
heeft diverse innovatietrajecten naast elkaar lopen, dat vraagt wellicht te veel tegelijkertijd.

Zomervakantie leidt tot stilte, onderbezetting van personeel en wijziging in teams
Gedurende de zomermaanden is het niet mogelijk te starten met de implementatie. Medewerkers die 
vervangen moeten worden wegens vakantie, een stevige onderbezetting van personeel en diverse 
wijzigingen in de teams, maakt dat er in deze periode weinig tot niets kan starten.

De werkvloer in de lead, actie!
Eind augustus komt er beweging. De link met medewerker(s) betrokken bij de pilot en de vaste externe 
adviseur van de leverancier van de Identifi wordt gelegd. Eind september worden zorgmedewerkers 
op allerlei fronten betrokken. Een lid van de projectgroep wordt locatiemanager bij 1 van de locaties 
waar de Identifi wordt ingezet en dat zorgt ervoor dat er actie ontstaat. Er wordt vaart gemaakt met 
de implementatie. Ook de vaste externe adviseur inzake het incontinentiebeleid komt in actie en zorgt 
voor versnelling en verbinding, waarmee de locatie gebonden incontinentie-overleggen samen met de 
aandachtsvelders weer opnieuw tot leven komen. In november leidt dat zelfs tot aanpassing van het 
incontinentiebeleid. 

Slimme en snelle aanpak in oktober door de inzet van kennisdelers
Gezien het grote aantal medewerkers dat geïnformeerd, betrokken en getraind moet worden werkt 
ZorgSpectrum met aandachtsvelders/kennisdelers. Deze mensen worden meegenomen en eind sep-
tember (nadat velen terug zijn van vakantie) opgeleid. Zij beginnen met het overdragen van hun ken-
nis, waarmee de Identifi zich als een olievlek over de organisatie kan uitspreiden. Zij delen enthousiaste 
verhalen. Het is een doeltreffende aanpak. Deze medewerkers kende in de voorliggende maanden veel 
personele wisselingen, waardoor ze pas laat op snelheid kon komen. Veel locaties lopen voor, anderen 
moeten de vaart nog krijgen.
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Het projectteam voortvarend bezig; teamleden pakken hun rol
De leden van het projectteam weten elkaar beter te vinden en maken zelfs samen een ‘blog’ als 
oproep aan de aandachtsvelders/kennisdelers voor de ‘terugkombijeenkomst. Daarnaast lukt het 
de leden van de projectgroep ook beter de verbinding naar met de lijn te leggen: de hoofden zorg 
worden actiever geïnformeerd door de projectleider en de vertegenwoordiger uit de lijn (die in het 
projectteam zit).
 
De Identifi werkt; opschalen verloopt als een dieseltrein
ZorgSpectrum heeft uiteindelijk in totaal 17 volledige assessments bij een bewoner kunnen uitvoeren: 
in de periode september tot half november 6 assessments en in de laatste maand (half november tot 
half december) nog eens 11 assessments. Hiermee wordt zichtbaar dat de nu de trein eenmaal rijdt, 
het aantal assessments snel kan oplopen. De teams die nog geen of nauwelijks assessments hebben 
uitgevoerd, zijn in december gaan inzien dat ze wat gemist hebben en hebben aangegeven aanvullend 
geïnformeerd te worden. Nog niet eerder betrokken locaties hebben aangegeven te willen starten.

3.3   Saxenburgh; plan, organisatie en bevindingen
Hieronder is beschreven op welke wijze, met welke activiteiten Saxenburgh de Identifi heeft geïmple-
menteerd. Er is aandacht voor de wijze waarop het project is vormgegeven, welke activiteiten hebben 
plaatsgevonden en wat de taak en rol van de ondersteuning is geweest.

3.3.1   Het plan: de eerste keer

De Identifi wordt ingezet op 1 locatie, door 2 teams. Het ene team betreft een psychogeriatrische 
afdeling (De Delle), het andere team een somatische afdeling (De Baander).

Na de eerste onderlinge kennismaking volgen diverse bijeenkomsten met de intern geformeerde 
tijdelijke projectgroep. Hierin worden zaken besproken over het plan van aanpak: de stappen, com-
municatie, protocollen enz. Een aandachtsvelder incontinentie is projectleider van dit traject, zij wordt 
bijgestaan door de locatiemanager en twee collega’s. Ook een externe adviseur van Essity (de leveran-
cier van de Identifi) is ook lid van de projectgroep.

Deze zorgorganisatie heeft geen stafafdeling of medewerker die zich specifiek bezighoudt met in-
novatie. Wel is er een kwaliteitsmedewerker die zich bezighoudt met het adviseren en ondersteunen 
van het management bij de ontwikkeling, implementatie, borging en toetsing van het kwaliteitsbeleid 
binnen de organisatie. In projectgroep worden zaken besproken over het plan van aanpak: de stappen, 
communicatie, protocollen enz. 

Saxenburgh had geen projectplan bij de start van het project. Rebel heeft in de eerste weken samen 
met de projectleider dit plan gemaakt. 
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3.3.2   Implementatieactiviteiten: kleinschalig

Op diverse momenten en in verschillende samenstellingen zijn medewerkers geïnformeerd, betrokken, 
getraind in het gebruik van de Identifi en is gesproken over hun ervaringen met de inzet ervan. Hier-
mee is recht gedaan aan het gedachtegoed dat uitgangspunt is voor de implementatie; weten, willen, 
kunnen. Saxenburgh zet op deze wijze stappen naar een succesvolle duurzame vernieuwing in de zorg.

Een selectie van activiteiten die hebben plaatsgevonden:

Een Kick-off bijeenkomst met alle betrokken. Centraal hierin stond het kennismaken met de uit-
daging, het project en het product, de Identifi. 
Instructiebijeenkomsten voor medewerkers in de zorg; hoe lezen we de resultaten van de inzet 
van de Identifi
Diverse inloopbijeenkomsten voor medewerkers die werkten met de Identifi; zij konden vertellen 
over hun ervaringen.
Gesprekken gevoerd door medewerkers met de bewoners en hun naaste familie; over de inzet 
van de Identifi en de betekenis daarvan voor hen. Middels het toestemmingsformulier is ook 
recht gedaan aan de AVG. 
Nieuwsbrieven, mededelingen op intranet, informatiemateriaal is gemaakt.
Gesprekken met de cliëntenraad door de kwaliteitsmedewerker.
Overleggen met het medisch team, de artsen die betrokken zijn bij de zorg voor bewoners.

3.3.3   Bevindingen over het implementatietraject

In dit implementatietraject zijn een paar in het oog springende zaken te benoemen. Ze worden in 
chronologische volgorde weergegeven.

Start vol enthousiasme in de maand mei
Wanneer er in mei een eerste kennismakingsgesprek is, is de betrokken locatiemanager en de beoogd 
projectleider zeer enthousiast. Er worden direct een aantal praktische afspraken gemaakt over het te 
schrijven plan van aanpak, de communicatie en betrokkenheid van bewoners, familie en medewerkers. 

Innoveren en werken tegelijk valt niet mee in de zomermaanden waarin door vakanties vervanging van 
vast personeel aan de orde van de dag zijn
Gedurende het traject is het niet eenvoudig om vanuit de kant van de zorgorganisatie het tempo te 
houden in de implementatie. De dagelijkse zorg, alle ‘handen aan het bed’ verdringen de zaken die 
nodig zijn voor een zorgvuldige implementatie. De vakantieperiode in de zomer maakt het niet mak-
kelijker. De leden van de projectgroep kunnen met moeite tijd vrij maken om deel te nemen aan de 
bijeenkomsten en gesprekken. Na de zomervakantie vinden de eerste bijeenkomsten met het gehele 
team plaats en komt er enige structuur en regelmaat in de projectgroep overleggen. Het initiatief 
daartoe ligt bij de coaches van Rebel.

-

-

-

-

-
-
-
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Eind september starten de assessments, Saxenburgh wil innoveren en onderneemt stappen
Nu de betrokken medewerkers zijn meegenomen in het traject en voor hen duidelijker is geworden 
wat de Identifi kan betekenen voor de bewoner en wat dit betekent voor het dagelijkse werk, komt 
er tempo in de implementatie. De trekkers tonen grote betrokkenheid en hebben vertrouwen in een 
goed vervolg en zijn gemotiveerd om aan de slag te gaan. Hiermee voldoet men aan belangrijke rand-
voorwaarden voor een succesvolle implementatie. Echter het ontbreekt de betrokkenen hier en daar 
aan de benodigde vaardigheden en ruimte om de Identifi daadwerkelijk effectief te kunnen inzetten. 
Hierbij valt te denken aan het incontinentiemateriaal zelf, waarvan de verzorgende aangeven dat het 
niet eenvoudig aan te doen is bij de bewoner. Maar ook het lezen van de analyse van de assessments 
en de tijd nemen om de eventueel gewijzigde zorg in te passen in de dagelijkse routine, gaat niet van-
zelf. Daarentegen slaat het enthousiasme inmiddels wel over naar de teamgenoten en worden meer 
bewoners voor het assessment geïndiceerd.

Innovatie vraagt ook om meten en papierwerk
De eerste assessments gaan voorspoedig. Het regelwerk dat erbij komt kijken wordt ervaren als cor-
vee. Het regelen van een toestemmingsformulier van de bewoner, dan wel de familie, het informeren 
van de cliëntenraad, het invullen van het dagboekje op de afdeling, zijn zaken die netjes gebeuren, 
maar worden ervaren als ballast. Ook het invullen van de vragenlijsten ten behoeve van de meting in 
het kader van de Challenge verloopt traag. Rebel ondersteunt in praktische zin om dit zo eenvoudig 
mogelijk te laten verlopen.

Een (implementatie)project organiseren vraagt om specifieke vaardigheden
Zorgmedewerkers zijn opgeleid om goede zorg te verlenen, daar ligt hun hart en kracht. In dit traject 
wordt deze medewerkers gevraagd nieuwe taken op te pakken die specifieke vaardigheden vragen. De 
administratieve zaken die erbij komen kijken (het plan van aanpak, het maken van een presentatie, het 
schrijven van een toestemmingsbrief enz.) zijn zaken die de coaches van Rebel hebben opgepakt. 
 
Betrokkenheid en trekkracht op management-directieniveau helpt
De locatiemanager is nauw betrokken, zij is immers onderdeel van de projectgroep. We kunnen con-
stateren dat betrokkenheid op hoger niveau tot nu toe zeer beperkt is. Een grotere betrokkenheid ook 
op management/directieniveau kan bijdragen aan het enthousiasme van de medewerkers.

Saxenburgh gaat als een speer
In november en december krijgen de teams vaart. Nu er meer assessment zijn gedaan die door de 
aandachtsvelder nog met de Essity-medewerker zijn besproken, zullen de aandachtsvelders de 
resultaten van assessments met een collega gaan doorspreken. Hiermee ontstaat er een train de trai-
ner situatie en wordt verankering in het team en de organisatie verder geborgd. Conclusie is dat ook 
dat uitslagen actiever gedeeld moeten worden met het team en zal een print van de uitslagen zullen in 
het dossier van de bewoner gedaan worden.
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De Identifi werkt, nu nog structureel inbedden
De twee teams hebben tot nu toe 15 assessments volledig uitgevoerd. Er zijn mooie resultaten be-
haald, dat blijkt uit de metingen. Een structurele wijziging in het zorgprotocol en het incontinentiebe-
leid moeten nog worden opgepakt. Hier wordt wel het voordeel van meedoen aan de Challenge zicht-
baar: Saxenburgh krijgt ook het nieuwe continentiebeleid van ZorgSpectrum. Doordat ZorgSpectrum 
haar kennis deelt, kan Saxenburgh haar eigen ontwikkeling versnellen.

Ook vanuit het artsenteam is het enthousiasme groot. Wanneer de Identifi in het Elektronisch Cliën-
tendossier (ECD) onderdeel is geworden van de standaard bij bewoners uitgevoerde Gezondheids-
RisicoInventarisatie (GRI), is zij straks een onderdeel van het methodisch werken geworden en echt 
geïmplementeerd in het zorgproces.

3.4  De twee zorgorganisaties vergeleken
ZorgSpectrum is een grote zorgorganisatie waar op meerdere locaties de innovatie wordt uitgepro-
beerd, waarvan enkele medewerkers de Identifi al een keer heeft mogen uitproberen. Saxenburgh be-
treft een relatief kleine, overzichtelijke locatie waar twee teams onder 1 dak deze innovatie in de zorg 
voor het eerst zijn gaan uitproberen.

Een innovatie vanuit een stafafdeling versus vanuit uitvoerend zorgpersoneel
Het implementatietraject kent niet alleen een groot verschil in omvang, maar ook de organisatorische 
inbedding is anders. Wanneer een innovatie en het daarbij behorende implementatietraject wordt 
georganiseerd vanuit een stafafdeling/medewerker zien we dat het realiseren van de betrokkenheid bij 
het zorgpersoneel meer tijd kost. Het voelt voor het zorgpersoneel meer aan als een idee van “buiten-
af”. Wanneer het uitvoerende zorgpersoneel direct betrokken, zelfs eigenaar is van het traject gaat dit 
sneller. Nadeel daarvan is dat het uitvoerende zorgpersoneel niet altijd over de juiste kennis, vaardig-
heden en voldoende tijd bezit om het traject met succes te doorlopen.

Voor het eerst inzetten van de innovatie versus opschalen binnen de eigen organisatie
Wanneer er voor het eerst gebruik wordt gemaakt van iets nieuws in de zorg is tijd nodig voor uitleg 
en het overkomen van mogelijke weerstand. Saxenburgh bleek deze tijd nodig te hebben voorafgaand 
aan de zomervakantie. Wanneer de innovatie niet totaal nieuw is, zou je mogen verwachten dat de im-
plementatie voortvarend zou moeten kunnen gaan. Zeker wanneer er geen negatieve ervaringen zijn 
in het eerdere gebruik. Bij ZorgSpectrum was dit niet het geval.  Je zou kunnen stellen dat ZorgSpec-
trum last heeft van de wet van de remmende voorsprong.
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Beide organisaties hebben onvoldoende ruimte (gemaakt) voor organisatieontwikkeling
Bij ZorgSpectrum zijn de aandachtsvelders incontinentie niet precies bekend. Veel aandachtsvelders 
zijn van locatie gewisseld, uit dienst gegaan of hebben hun rol uit het oog verloren. Gezamenlijk loca-
tie gebonden periodiek overleg is er niet of nauwelijks meer. Door personeelsgebrek zijn er meer ‘han-
den aan het bed’ nodig. Bij Saxenburgh zijn de aandachtsvelders wel aanwezig, maar ook daar gaat 
de aandacht uit naar het organiseren van ‘handen aan het bed’. Beide organisaties hebben moeite om 
structureel stil te staan en na te denken over een zorgvuldig implementatieproces. In deze Challenge is 
dat nu met hulp vormgegeven en dat heeft goed uitgepakt.

Deelname aan de Challenge geeft beweging: reactivering van de PDCA-cyclus
Voor zowel Saxenburgh als ZorgSpectrum geldt dat zij een ‘ouder’ incontinentiebeleid hebben dat niet 
periodiek geüpdatet wordt. Dit beleid is niet bij iedereen bekend en geen onderdeel van een structu-
rele verbetercyclus van Plan-Do-Check-Act (PDCA). Beide organisaties werken wel met de eerderge-
noemde aandachtsvelders voor verschillende aandachtsgebieden, waarvan incontinentie er één is.

3.5   De rol van Rebel, de coach
Bij deze innovatie is de begeleiding uitgevoerd door Rebel. Wij hebben ons ingezet als aanjager, 
medeorganisator van de implementatie, hebben de effectmetingen en de rapportages verzorgd en 
hebben de gaten gedicht die de zorgorganisaties zelf niet konden oppakken. Bij ZorgSpectrum was 
de ondersteuning iets meer op afstand dan bij Saxenburgh, daar moest immers het traject door de 
medewerkers in de uitvoering zelf georganiseerd worden. Daarnaast hebben we met de betrokkenen 
regelmatig reflectiegesprekken gevoerd over de loop van het traject en zijn samen lessen gedestilleerd 
uit dit traject.
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In dit hoofdstuk zijn de resultaten weergegeven van de effectmetingen. De effecten vormen een com-
binatie van tellen en vertellen, met andere woorden een combinatie van kwantitatieve en kwalitatieve 
resultaten. Deze lopen logischerwijze ook af en toe door elkaar. 

4.1   Kwalitatieve resultaten
Door de inzet van de Identifi is het mogelijk gebleken om meer persoonsgerichtere zorg te verlenen: 
continentiezorg op maat. Dit blijkt uit de gevarieerde effecten en de kwalitatieve resultaten daarvan, 
voor de in totaal 32 bewoners bij ZorgSpectrum en Saxenburgh. De kwalitatieve effecten zijn hieronder 
beschreven. De kwantitatieve resultaten worden in de paragraaf hierna toegelicht.

4.1.1   Het perspectief van de bewoner

Vanuit het perspectief van de bewoners kunnen de volgende resultaten worden genoteerd, eerst voor 
de bewoners van ZorgSpectrum, vervolgens die voor die van Saxenburgh.

ZorgSpectrum
Beter passend incontinentiemateriaal
Het zorgpersoneel geeft aan dat de productkeuze als gevolg van de inzet van de Identifi bij 6 van de 
17 bewoners heel positief is veranderd. Bij 7 van de 17 bewoners heeft de inzet van de Identifi een positief 
effect gehad op de productkeuze. Bij 4 bewoners is er neutraal gescoord.

Begeleiding naar toilet op beste moment
Door het zorgpersoneel is bij 2 van de 17 bewoners gerapporteerd dat de planning van de tijden voor 
toiletbezoek als gevolg van de inzet van de Identifi heel positief veranderd is. Het moment waarop de 
bewoner naar toilet wordt begeleid is veel preciezer gekozen en sluit aan op wat die bewoner nodig 
heeft. Voor de bewoner betekent dit: kleinere kans op lekkage (met alle positieve neveneffecten: min-
der schaamte, minder discomfort, lager risico op doorligplekken etc.) en/of minder verstoring van de 
nachtrust. Bij 2 van de 17 bewoners is de planning van de tijden positief veranderd. Bij de overige 13 
bewoners is dit niet veranderd (neutraal).

4. Meten is weten: de impact van de Identifi

Selectie quotes:
Bewoner: “Fijn dat het materiaal nu beter past.”

Familielid: “Fijn dat er wordt gewerkt aan vernieuwingen in de zorg.”

Familielid: “Mooi dat inzichtelijk wordt wanneer en hoeveel mijn partner plast.”

Bewoner: “Komt het ten goede van mijzelf? Ja, dan wil ik het graag!”

Familielid: “Ja, ik geef hier graag toestemming voor.”
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Verschoningen beter ingepast in bioritme
Bij 1 bewoner is de verschoonroutine heel positief veranderd, zo geeft het zorgpersoneel aan. Dit kan 
bijvoorbeeld zijn de bewuste keuze voor de verschoning ná het actief begeleiden naar het toilet. Bij 
8 van de 17 is er een positief effect nadat de conclusies van de Identifi zijn toegepast in de zorg van 
deze bewoners. Bij 8 bewoners is er neutraal gescoord en zal de verschoonroutine door de inzet van de 
Identifi niet veranderd zijn.

Betere nachtrust
Bij 2 bewoners geeft het zorgpersoneel aan dat de nachtrust als gevolg van de inzet van de Identifi 
heel positief veranderd is. Er zijn minder verschoningen nodig in de nacht en controle op lekkage is niet 
nodig. Bij 9 bewoners heeft het een positief effect gehad op hun nachtrust, zo geeft het zorgpersoneel 
aan. Bij 2 bewoners is een neutraal effect gerapporteerd.

De inzet van de Identifi heeft als resultaat gehad dat de kwaliteit van leven van deze bewoners bij 
ZorgSpectrum beter en voor sommige zelfs veel beter is geworden.

Saxenburgh
Begeleiding naar toilet op beste moment
Door het zorgpersoneel is voor 3 van de 15 bewoners waarbij een assessment is gedaan expliciet ge-
rapporteerd dat de planning van de tijden voor toiletbezoek heel positief veranderd als gevolg van de 
meting. Bij 9 bewoners is dit niet veranderd.

Verschoningen beter ingepast in bioritme
Bij 1 bewoner is de verschoonroutine heel positief veranderd en bij 1 bewoner positief. Bij 12 bewoners 
is neutraal gescoord en zal dit niet veranderd zijn.

Betere nachtrust
Bij 1 bewoner is aangeven dat de nachtrust als gevolg van de inzet van de Identifi heel positief veran-
derd is en bij 3 bewoners dat er een positief effect was op de nachtrust. Bij de andere 11 is dit onver-
anderd (score neutraal) geweest, zo geeft het zorgpersoneel aan.

Beter passend incontinentiemateriaal
Het zorgpersoneel geeft aan dat de productkeuze heel positief veranderd is bij 5 bewoners als gevolg 
van de meting en bij 3 positief. Bij 6 bewoners is deze niet veranderd (score neutraal), zo geeft het 
zorgpersoneel aan.

Ook voor de bewoners van Saxenburgh heeft de inzet van de Identifi geleid tot verbetering van kwali-
teit van leven. Bij sommige geldt dat deze zelfs veel beter is geworden.
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4.1.2 Het perspectief van de medewerker

Om vanuit het perspectief van de medewerker een beeld te krijgen van de effecten van de inzet van de 
Identifi zijn de resultaten van de twee zorgorganisaties samengevoegd weergegeven. Er zijn in totaal 
68 T0-, 33 T1- en 50 T2-vragenlijsten ingevuld, waarvan steeds gemiddeld zo’n twee derde door mede-
werkers van ZorgSpectrum en een derde door medewerkers van Saxenburgh. Een deel van de mede-
werkers heeft de vragenlijst op papier ingevuld voor of na een bijeenkomst over de Identifi of tijdens 
teamoverleggen. Anderen hebben de vragenlijst digitaal ingevuld. Er was keuzevrijheid om het gevoel 
van extra administratieve lasten te voorkomen. De gemiddelde leeftijd van deze medewerkers is onge-
veer 35 jaar en de meesten hebben meer dan 5 jaar werkervaring. Het overgrote deel van de medewer-
kers die de vragenlijst heeft ingevuld weet bij de start van de Challenge (nulmeting) van het bestaan 
van een incontinentiebeleid. Hierbij is er nauwelijks verschil tussen ZorgSpectrum en Saxenburgh.

 

Op basis van de vragenlijsten kunnen de volgende resultaten worden genoemd:

Medewerkers krijgen handvatten om betere zorg te kunnen leveren
Medewerkers geven aan dat zij betere zorg kunnen leveren omdat zij de door de inzet van de Identifi 
beter weten welk incontinentiemateriaal passend is voor de bewoner en wat het natuurlijke toiletpa-
troon is van de bewoner.

Ik kan betere zorg leveren nu ik na de inzet van Identifi weet 
welk incontinentiemateriaal passend is.

Ik kan betere zorg leveren nu ik na de inzet van de Identifi weet
wat het natuurlijke “toiletpatroon” van de bewoner is.

T1T.o.v. T0 [1=Helemaal mee oneens, 3=neutraal, 5=Helemaal mee eens]

3.5

3.4 

3.8

3.6 

T2

Selectie quotes van medewerkers:
“Het is zo mooi op maat, zo gefinetuned.”

“Er is ook een mooi neveneffect: we krijgen een beeld van of de bewoner 

wel genoeg drinkt.”

“Mooi om te zien dat de kosten omlaag gaan.”

“Fijn dat bewoners op het juiste moment naar toilet geholpen kunnen 

worden zodat ze langer continent zijn.”

Leerling HBO-verpleegkundige: “Fijn dat er e-health wordt toegepast in de 

verpleegkundige zorg”.

Arts: “Ik vind het een grote aanwinst omdat mensen op een PG-afdeling 

het vaak zelf niet meer onder woorden kunnen brengen.”
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Medewerkers meer tevreden over de geleverde zorg
Uit de antwoorden blijkt dat medewerkers gedurende het Challenge-traject meer tevreden worden 
over de door hen daadwerkelijk geleverde incontinentiezorg. Daarbij vinden zij dat zij ook als team 
meer persoonsgerichte zorg leveren.
 

Medewerkers vinden de tijdsinvestering opwegen tegen het resultaat
De inzet van de Identifi verlaagt de werkdruk (nog) niet. Ook kan nog niet gezegd worden dat het 
significant het werkplezier van medewerkers vergroot, maar men vindt wel dat de extra tijdsinvestering 
van de inzet van de Identifi opweegt tegen het resultaat ervan.

De inzet van de Identifi heeft volgens de medewerkers een toegevoegde waarde bij zorgverlening van 
en het vergroot de tevredenheid van medewerkers over de geleverde zorg. Daarnaast vinden zij dat de 
tijdsinvestering opweegt tegen het resultaat ervan.

4.1.3 Het perspectief vanuit de organisatie

Vanuit het perspectief van de organisatie worden ook de twee zorgorganisaties tezamen besproken, 
hierover kunnen de volgende resultaten worden gemeld:

Positieve verwachting over de inzet Identifi stabiel
Betrokken leidinggevenden/de organisaties geven bij de start van de Challenge aan de verwachting te 
hebben dat deze innovatie zal bijdragen aan het verlagen van de werkdruk in teams, verhogen van de 
kwaliteit van de zorg en het verlagen van de kosten van de zorg. Dit beeld is bestendig gedurende het 
implementatietraject in de Challenge-periode.

De inzet van de Identifi verlaagt mijn werkdruk.

Ik heb plezier in mijn werk nu ik de Identifi kan inzetten.

De extra tijdinvestering die de inzet van de Identifi vraagt, 
weegt op tegen het resultaat.

T1T.o.v. T0 [1=Helemaal mee oneens, 3=neutraal, 5=Helemaal mee eens]

2.7

3.1

3.3

2.9

3.2

3.5

T2

4,2

4,1

4

3,9

3,8

3,7

3,6

3,5
 T0 T1

Ik ben tevreden over de incontinentiezorg die ik lever
Wij leveren als team persoonsgerichte incontinentiezorg

T2
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Toenemend vertrouwen in duurzame inzet Identifi
Gedurende de Challenge-periode krijgen leidinggevenden meer vertrouwen dat de Identifi in 2019 nog 
steeds gebruikt gaat worden (score-ontwikkeling van 4.1 naar 4.4 ) én dat de organisatie deze 
innovatie in 2019 op nog meer plekken zal gaan inzetten (score-ontwikkeling van 4.0 naar 4.4).

Stijgende verwachting van effect op arbeidsmarktpositie
Betrokkenen geven aan dat zij denken dat het werken met deze innovatie positief zal bijdragen aan de 
positie van de organisatie op de arbeidsmarkt (score-ontwikkeling van 3.3 naar 3.9).
 
Deelname Challenge draagt bij aan versnelling zorginnovatie
Daarnaast heeft de deelname aan de Challenge bij beide organisaties geleid tot meer gesprekken over 
zorginnovatie in de teams. Bij de metingen beantwoorde gemiddeld 69% van de medewerkers deze 
vraag bevestigend.

Het management en staf is positief over de inzet van de Identifi, heeft vertrouwen in de duurzame 
inzet van de Identifi en heeft een positief beeld van het effect voor de organisatie.

4.2   Kwantitatieve resultaten
Hieronder zijn de kwantitatieve resultaten van de inzet van de Identifi voor ZorgSpectrum en 
Saxenburgh beschreven, daarna zijn de resultaten samengevat.

4.2.1 Het perspectief van de bewoner 

ZorgSpectrum
Bij ZorgSpectrum is er door de teams in de periode van september tot half december bij 17 bewoners 
een assessment uitgevoerd. Dit zijn de resultaten:

Minder verbandwissels én forse daling aantal lekkages
De inzet van de Identifi heeft bij ZorgSpectrum niet alleen geleid tot een daling van het aantal ver-
bandwissels, maar vooral tot een forse daling van het aantal lekkages (natte bedden of kleding).

Meer tijd beschikbaar voor ‘zinvoller’ werk
Door de daling is er meer tijd over dat zorgpersoneel aan ander werk kan besteden.

gem. aantal ‘verbandwissels’ per dag

gem. aantal lekkages per bewoner per week

aantal toiletbezoeken per bewoner per dag

gemiddeld absorptieniveau materiaal

Voor

3,7

3,6

2,7

1216 ml

2,6

1,5

3,1

873 ml

-29%

-58%

+15%

-28%

Na Verschil
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Meer persoonsgerichte zorg
Verandering in het toiletpatroon (aantal toiletbezoeken per dag) zit veelal in de verandering van het 
moment waarop een bewoner naar het toilet wordt begeleid. Deze kwalitatieve verandering is hiervoor 
bij de kwalitatieve resultaten beschreven.

Beter passend materiaal
Een daling van het gemiddelde absorptieniveau van 28% betekent dat bij veel bewoners gekozen is 
voor veel lichtere producten.

Geconcludeerd kan worden dat ook juist in kwantitatieve zin het positieve effect van de inzet van de 
Identifi zichtbaar is.

Saxenburgh
Bij Saxenburgh is er door de teams in de periode van september tot half december bij 15 bewoners 
een assessment uitgevoerd. Dit zijn de resultaten:

 

Persoonlijkere timing begeleiding naar toilet
Bij Saxenburgh heeft de inzet van de Identifi geleid tot een kleine daling in het aantal verbandwissels 
en een iets hoger aantal toiletbezoeken per dag. Het effect voor de bewoner zit veelal in de veran-
dering van het moment waarop zij of hij naar het toilet wordt begeleid. Het effect daarvan is bij de 
kwalitatieve resultaten beschreven.

Zeer forse daling aantal lekkages
Voor de bewoners en het team heeft de inzet van de Identifi concreet geleid tot een grote daling van 
het aantal lekkages. Lekkages die niet alleen voor bewoners zeer onprettig zijn, het levert ook veel 
extra werk op voor het zorgpersoneel. Nu hoeven zij minder tijd te besteden aan het verschonen van 
natte bedden en kleding en kunnen zij hun tijd aan ander werk besteden waarmee de kwaliteit van 
zorg naar alle waarschijnlijkheid hoger wordt.

Beter passend materiaal
De Identifi heeft ook geleid tot een daling van het gemiddelde absorptieniveau. Ook al is deze niet zo 
groot, het is wel duidelijk dat er bij de 15 bewoners vaker gekozen is voor lichtere producten.
Ook bij Saxenburgh geldt dat de kwalitatieve effecten van de inzet van de Identifi zichtbaar zijn.

gem. aantal ‘verbandwissels’ per dag

gem. aantal lekkages per bewoner per week

aantal toiletbezoeken per bewoner per dag

gemiddeld absorptieniveau materiaal

Voor

3,1

2,2

1,0

1220 ml

2,7

0,5

1,3

1053 ml

-11%

-77%

+27%

-14%

Na Verschil
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3 De resultaten van ZorgSpectrum en Saxenburgh zijn gebundeld om de anonimiteit te kunnen waarborgen. 
Daar waar er relevante verschillen tussen de organisaties waren zijn deze verderop toegelicht.

4.2.2 Het perspectief van de medewerker

De medewerkers van ZorgSpectrum en Saxenburgh3 vinden de mogelijkheid om de Identifi in te zetten 
zeer positief. Meer dan 80% geeft aan dat er ten opzichte van de uitgangsituatie veel veranderd is:

Meer teamwork

In de eerste fase (tussen T0 en T1) wordt het team zich meer bewust van de mogelijkheden om de 
kwaliteit van zorg te verbeteren (weten/willen).

Meer persoonsgerichte zorg

Uit de antwoorden van medewerkers op de vraag over gewijzigde inzet van zorg/zorgverlening blijkt 
dat er een ‘na-ijleffect is, of beter gezegd: dat het resultaat zich nog verder ontwikkeld.

Meer in gesprek met bewoner/familie

Uit de T1 meting blijkt dat er meer gesprekken zijn met bewoner/familie over (in)continentie. Dit blijft 
stabiel hoog: ook bij de T2 meting wordt deze vraag door 69% positief bevestigd.

4.2.3 Het perspectief vanuit de organisatie

ZorgSpectrum

Minder tijd aan ‘onnodige’ zorg, meer tijd voor kwaliteit van leven
Uitgaande van 10 minuten voor een verbandwissel en 20 minuten voor het verhelpen van een lekkage 
levert de hiervoor beschreven daling van het aantal verbandwissels en lekkages bij ZorgSpectrum een 
besparing van respectievelijk 64 en 36 uur op. In totaal een besparing van 100 uur (!) inzet van schaars 

Heeft de inzet van de Identifi geleid tot meer bewustwording rondom 
(in)continentie in het team?

Leidt de inzet van de Identifi tot meer gesprekken over (in)continentie 
binnen het team?

T1Vraag beantwoord met Ja! Ten opzichte van T0

88%

85%

87%

88%

T2

Heeft de inzet van de Identifi geleid tot meer inzicht in het mictiepatroon 
van de bewoner?

Heeft de inzet van de Identifi geleid tot gewijzigde inzet van de zorg 
bij de bewoner?

T1Vraag beantwoord met Ja! Ten opzichte van T0

88%

70%

88%

84%

T2

Leidt de inzet van de Identifi tot meer gesprekken over (in)continentie 
met bewoner of familie?

T1Vraag beantwoord met Ja! Ten opzichte van T0

78% 69%

T2
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4 Zie https://www.afvalcirculair.nl/onderwerpen/afvalstromen-ketens/luiers/ en https://www.vang-hha.nl/nieuws-achtergron-
den/2016/luiers/uit-de-luiers/

zorgpersoneel per bewoner per jaar. Dat is bijna 14 dagen per bewoner per jaar aan kostbare tijd van 
zorgpersoneel wat aan zinniger en veelal ‘betekenisvollere’ activiteiten kan worden besteed.

Naast besparing personeelsinzet, ook besparing productkosten
Uitgaande van een gemiddeld uurtarief van € 35/uur betreft dit een besparing in tijd van personeel 
van € 3500 per bewoner/jaar. Naast deze besparing heeft de inzet van de Identifi bij ZorgSpectrum 
ook nog gezorgd voor een gemiddelde besparing van € 569 aan productkosten per bewoner per jaar 
door lichter materiaal en minder verbandwissels. In totaal € 4069 per bewoner/jaar.

Vermindering van een ‘lastige’ afvalstroom: bijdrage aan maatschappelijke uitdaging
Er een hele duidelijke verandering in de gebruikte productmix wat ook effect heeft op de hoeveelheid 
afval. Door de inzet van de Identifi is het afval van het incontinentiemateriaal bij deze bewoners met 
de helft teruggebracht:

 

Een meer dan waardevolle daling gezien de maatschappelijke uitdaging van ‘luierafval’-reductie.

Saxenburgh

Minder tijd aan ‘onnodige’ zorg, meer tijd voor kwaliteit van leven
Uitgaande van 10 minuten voor een verbandwissel en 20 minuten voor het verhelpen van een lekkage 
levert de hiervoor beschreven daling van het aantal verbandwissels en lekkages bij Saxenburgh een 
besparing van respectievelijk 20 en 30 uur op. In totaal een besparing van 50 uur (!) inzet van schaars 
zorgpersoneel per bewoner per jaar. Dat is bijna 7 dagen per bewoner per jaar aan kostbare tijd van 
zorgpersoneel wat aan zinniger en veelal ‘leukere’ activiteiten kan worden besteed.

Naast besparing personeelsinzet, ook besparing productkosten
Uitgaande van een gemiddeld uurtarief van € 35/uur betreft dit een besparing aan personeelsinzet op 
van € 1750 per bewoner/jaar. Naast de besparing aan inzet van personeel heeft de inzet van de Identifi 
bij Saxenburgh ook nog gezorgd voor een gemiddelde besparing van € 173 aan productkosten per 
bewoner per jaar door lichter materiaal en minder verbandwissels. In totaal € 1923 per bewoner/jaar.

Vermindering van een ‘lastige’ afvalstroom: bijdrage aan maatschappelijke uitdaging
De verandering in de productmix heeft ook bij Saxenburgh effect op de hoeveelheid gegenereerd afval 
per jaar bij deze bewoners: een daling van 408 kg per jaar (19%). Een meer dan waardevolle daling 
gezien de maatschappelijke uitdaging van het ‘luierafval’-reductie.

aantal kilo’s afval per jaar bij deze 17 bewoners

aantal kilo’s afval per jaar bij deze 17 bewoners

Voor

Voor

2997 kg

2127 kg

1629 kg

1719 kg

-49%

-19%

Na

Na

Verschil

Verschil
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4.3   Resultaten belangrijkste metingen in de tijd in één overzicht
Onderstaande tabel betreft de resultaten van de organisaties gecombineerd. Dit geeft een beter beeld 
van de potentiele gemiddelde kwantitatieve effecten voor een gemiddeld verpleeghuis. Duidelijk is dat 
het er al (in T1) quick wins te behalen zijn: veel effect bij de bewoners waar de indicatie het sterkst is. 
Daarna een stabilisatie van aanzienlijke effecten in een grotere groep.

 

Generiek

Perspectief bewoner

Perspectief medewerker

Perspectief organisatie

T0 is de uitgangssituatie waarop nog geen verandering gemeten kan worden.
het % bewoners waarbij de nachtrust dan wel de verschoonroutine positief of heel positief is veranderd.
extra relevante indicator ontdekt tijdens Challenge.
niet op organisatieniveau kunnen meten, geen data-meetmoment.

Identifi wordt ingezet

Beter aansluitbaar materiaal/maximaal comfort

Betere nachtrust#

Meer op maat geplande toiletbezoeken

Minder lekkages

Verschoning op het geplande moment#

 

Medewerkers zijn betrokken

Benutten resultaten Identifi

Minder verbandwissels per bewoner per jaar

Integratie gebruik Identifi in zorgroutine

Lagere werkdruk

Hogere medewerkertevredenheid

 

Verlaging niveau incontinentiemateriaal

Reductie afval@

Lagere productkosten per bewoner per jaar

Lagere totale kosten per bewoner per jaar

Bekend als innovatieve organisatie

Hogere klanttevredenheid

Dimensie Indicator

32

+53%

+46%

+21%

-65%

+34%

100%

- 43 u

-21%

-35%

- € 383

- € 3.063

13

+77%

+46%

+2,5%

-60%

+30%

100%

-56 u

-23%

-41%

- € 522

- € 3.516 

0

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

**

**

T2T1T0

‘innovators’ 
in beweging

‘early adopters’ 
in beweging

Nog niet 
gerealiseerd

Niet veranderd

Meting buiten Challenge-periode

Positieve impuls

Meting buiten Challenge-periode

‘early majority’ 
in beweging

Verwacht 
Q1 2019

Niet veranderd

Positieve impuls

* 
# 
@ 
** 
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5.1   Incidentele kosten
De inzet van de Identifi brengt voor zowel ZorgSpectrum als Saxenburgh bij de start de volgende 
incidentele kosten (bv. aanschaf apparatuur, aanpassen werkomgeving) met zich mee:

Software incl. 1 logger (organisatie gebonden)
Extra loggers (locatie gebonden)
Sensorwear ‘slim incontinentiemateriaal (bewoner gebonden).

Deze incidentele kosten zijn structureel geworden nu er blijvend gewerkt gaat worden met de Identi-
fi. Als de medewerkers getraind en ingewerkt zijn (implementatiekosten), zijn er ten opzichte van de 
uitgangssituatie naast bovengenoemde kosten geen extra kosten. Het werken met de logger bij het 
verwisselen van het incontinentiemateriaal is qua tijd verwaarloosbaar. De analyse van de gegevens 
om te komen tot een persoonlijk zorgplan qua incontinentie wordt een vast onderdeel van het zorg-
proces en verhoogt de kwaliteit van de geleverde zorg.

5.2   Implementatiekosten
ZorgSpectrum met haar 15 deelnemende teams, 5 loggers en één projectgroep (3 leden samen 1,5 
dag per week gemiddeld) rekent met de volgende eenmalige implementatiekosten:

Saxenburgh met haar 2 deelnemende teams, 2 loggers en één projectgroep (5 leden samen 1 dag per 
week gemiddeld) rekent met de volgende eenmalige implementatiekosten:

De inzet van de Identifi (waaronder het werken met de logger) kost geen extra tijd ten opzichte van de 
situatie waarin verbandwissel moet plaatsvinden zonder logger.

•
•
•

5. Kosten en opbrengsten

Loggers

Scholing

Assessment besprekingen

Projectteam

Totaal implementatiekosten

5 minus 1 logger (inbegrepen bij softwarekosten)

16 aanwezigen bij training van 1,5 uur

30 assessmentbesprekingen van 0,5 uur

1,5 dag per week gedurende een half jaar

4

24

15

312

Totaal kosten

€ 15.045,00

Implementatiekosten

Loggers

Scholing

Assessment besprekingen

Projectteam

Totaal implementatiekosten

2 minus 1 logger (inbegrepen bij softwarekosten)

20 aanwezigen bij training van 1,5 uur

25 assessmentbesprekingen van 0,5 uur

1 dag per week gedurende een half jaar

1

30

12,5

208

Totaal kosten

€ 10.107,50

Implementatiekosten
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5.3   Opbrengsten implementatie (totale financiële besparing)
Uitgaande van gemiddeld € 3.063 per bewoner per jaar aan lagere totale kosten (gemiddeld voor deze 
32 Challenge-assessments) komen de totale ‘opbrengsten’ van de inzet van de Identifi voor: 

ZorgSpectrum met 130 assessments á € 3.063 per bewoner/jaar uit op zo’n € €400.000/jaar.
Saxenburgh met 52 assessments á € 3.063 per bewoner/jaar uit op € 160.000/jaar.

Zelfs als alleen gerekend wordt met alleen de besparingen op productkosten (omdat de besparing op 
personele inzet niet leidt tot een kostenbesparing omdat deze medewerkers andere werkzaamheden 
zullen voeren waardoor de kwaliteit van zorg toeneemt) van gemiddeld € 383 per bewoner/jaar dan 
komen de structurele opbrengsten uit op:

ZorgSpectrum met 130 assessments á € 383 per bewoner/jaar: zo’n € 70.000/jaar.
Saxenburgh met 52 assessments á € 383 per bewoner/jaar: € 28.000/jaar.

Zelfs rekenend met deze getallen zijn de kosten voor implementatie lager dan de besparingen op 
productkosten.

5.4 Een positieve business case
Ook in de situatie waarin alleen met besparingen op productkosten gerekend wordt, zijn de jaarlijkse 
structurele opbrengsten fors hoger dan de kosten en is het naast om de vele kwalitatieve redenen 
hierboven beschreven ook in financiële zin waardevol om deze innovatie structureel te implementeren.

•
•

•
•

•

•

•

•
•

De inzet van de Identifi betreft dus ‘zinnige en zuinige zorg’:

het vergroot de kwaliteit van leven van bewoners in een 
verpleeghuis
het vergroot de toegevoegde waarde bij zorgverlening: 
van incontinentie naar continentiezorg!
het vergroot de tevredenheid van medewerkers over de 
geleverde zorg.
er is minder personele inzet nodig voor ‘onplezierig’ werk 
het levert een directe kostenbesparing op (lagere productkosten).

Al met al levert het een bijdrage aan de borging van de kwaliteit, 
toegankelijkheid en betaalbaarheid van de verpleeghuiszorg. 
Daarnaast levert het ook een bijdrage aan de maatschappelijke 
duurzaamheidsdoelstelling; minder afval.
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5 Elektronisch cliëntendossier (ECD)

Hieronder wordt puntsgewijs geschetst hoe de Identifi in beide zorgorganisaties een structureel on-
derdeel van het methodisch werken gaat worden. Het zijn acties en afspraken met als doel om de inzet 
van deze innovatie te verduurzamen en verder uit te breiden: feitelijk de overgang van een pilot en een 
Challenge project naar een integraal onderdeel van de dienstverlening van de zorgaanbieders.

ZorgSpectrum

Verdere opschaling naar andere afdeling: verspreiding als olievlek, door enthousiasme en
positieve ervaringen tot nu toe.
Aanpassing van het beleid: “we spreken nu van continentiebeleid in plaats van incontinentie-
beleid, de Identifi is daarin een vast instrument bij”.
Met akkoord van de commissie Zorgkwaliteit en Preventie opname van de Identifi-procedures in 
het zorginformatiesysteem (ZIS).
De continentievraag wordt standaard in de ONS5-checklist opgenomen, ter voorbereiding op het 
overleg met de bij de bewoner betrokken artsen.
Per ‘gemeente’ (meerdere zorglocaties) wordt er per 2019 3x per jaar een ‘continentieoverleg’ 
georganiseerd waaraan locatiemanagers en de aandachtsvelders deelnemen: het zogenaamde 
‘TENA-continentieoverleg’.
Essity (de leverancier) zet voor dit ‘TENA-continentieoverleg’ de uitkomsten van de uitgevoerde 
assessments standaard op de agenda van het zogenaamde ‘Essity-continentieoverleg’.
Voor het ‘TENA stuurgroep-overleg’, wat 1x per jaar op organisatieniveau gevoerd wordt, bereidt 
Essity ook de organisatie brede Identifi-rapportage voor.
Input uit deze organisatie brede Identifi-rapportage wordt meegenomen in het Kwaliteitsplan en 
de Kwaliteitsrapportage, welke ook besproken worden met Zorgkantoor.
Er wordt gewerkt aan een nieuwe organisatiestructuur om innovatie sneller te laten verlopen.

•

•

•

•

•

•

•

•

•

6. Toekomstperspectief: structurele inbedding
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6 Is een locatiemanager

Saxenburgh

Er wordt een extra ‘logger’ aangeschaft en de loggers worden op een meer centrale plek 
bewaard. Assessments kunnen daardoor sneller achter elkaar worden gedaan.
Het aantal medewerkers dat de analyses van de assessments kan lezen wordt uitgebreid.
De uitslagen van de Identifi worden opgenomen in de zorgmap van de bewoner, hiermee is de 
informatie ook voor de familie beschikbaar.
Het GezondheidsRisicoInventarisatie (GRI) in het Elektronisch Cliëntendossier wordt aangepast. 
Hierdoor wordt de vraag over incontinentie en de overweging om de Identifi in te zetten een vast 
onderdeel van het MDO-protocol. Daarmee is de Identifi direct een integraal onderdeel gewor-
den van de zorgroutine/het methodisch werken.
De ‘index-bespreking’ (gebruik/kosten) die nu 3x per jaar met de aandachstvelders gevoerd 
wordt, is nu omgedoopt tot het ‘3-jaarlijkse TENA-continentie-overleg’. Hierbij zullen de aan-
dachtsvelders van alle teams, de vertegenwoordiger van Essity én de wijkmanager6 aanschuiven.
In het ‘jaarlijkse’-TENA-continentie-overleg worden de kwalitatieve en kwantitatieve resultaten 
van de teams door de wijkmanager samengevat teruggekoppeld aan de Kwaliteitscommissie en 
in de lijn t.b.v. de kwaliteitscyclus.
Essity zal voor ieder ‘TENA-continentie-overleg’ een rapportage opstellen over de assessments 
van de afgelopen periode. 

•

•
•

•

•

•

•
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             en https://www.
vang-hha.nl/nieuws-achtergronden/2016/luiers/uit-de-luiers/

7   Conclusies

7.1   De impact van de toepassing: waardevol op alle perspectieven
Met de aanpassing van het zorgplan en de zorg aan de hand van de uitslagen van deze assessments 
zijn door de teams de volgende gemiddelde resultaten bereikt:

Meer persoonsgerichte continentiezorg
Bij verschillende bewoners is het toiletbezoek aangepast. Zo werden zij op andere tijden naar het toilet 
begeleid met vaker succes, of ging men minder vaak zonder succes naar het toilet. Bij de meeste be-
woners is er overgegaan naar lichter en beter passend incontinentiemateriaal. Voor de bewoner biedt 
dit meer comfort.

Verschoningen op het juiste moment én minder lekkages
Door objectieve metingen hebben bewoner en medewerkers meer vertrouwen gekregen in het in-
continentiemateriaal, waardoor er minder vaak onnodig wordt verschoond. Verschoningen, onnodig 
of vanwege lekkage zijn ook in de nacht minder vaak nodig waardoor de nachtrust beter is. Dit alles 
vergroot de kwaliteit van leven van een bewoner op vele fronten.

Meer in gesprek met de familie: samen beter
De rapportage van het assessment biedt de gelegenheid om in gesprek te gaan met de familie. De 
familie wordt meegenomen in de resultaten en de eventueel aanpassingen die de kwaliteit van leven 
voor hun familielid kan verbeteren. De medewerkers kunnen laten zien op welke gronden zij keuzes 
maken en het zorgplan willen aanpassen.

Minder onplezierig werk
Door objectieve metingen hebben bewoner en personeel meer vertrouwen gekregen in het inconti-
nentiemateriaal, waardoor er minder vaak onnodig wordt verschoond. Daarnaast is er ook minder vaak 
lekkage en hoeft minder vaak een nat bed en natte kleding verschoont te worden.

Toegevoegde waarde bij zorgverlening
De medewerkers geven aan dat met de mogelijkheid de Identifi in te zetten de kwaliteit van de zorg 
die zij leveren groter is geworden, iets wat voor hen een van de belangrijke drijfveren is in het werk.

Lagere kosten
Door lichter incontinentiemateriaal én minder gebruik van materiaal (door minder verschoningen) 
zijn de productkosten van incontinentiemateriaal voor de organisatie fors lager. Deze kostendaling is 
hoger dan de extra kosten voor de inzet van de Identifi: ook dat is een reden om de Identifi te blijven 
gebruiken en bij meer bewoners in te zetten.

Besparing op personele inzet
Naast de verbetering van de kwaliteit van leven van bewoner is de besparing in de uren inzet op ‘on-
plezierig werk’ groot: gemiddeld zo’n 50 uur per bewoner per jaar is berekend. Waardevol juist nu de 
krapte van professionals in de zorg een van de grootste uitdagingen is in Nederland.

Minder afval
De hoeveelheid ‘luierafval’ daalt met ruim 35%. Dit levert een waardevolle bijdrage aan het maatschap-
pelijke afvalprobleem, waarbij de reductie van het luierafval een van de grootste uitdagingen blijkt te 
zijn. Zie ook https://www.afvalcirculair.nl/onderwerpen/afvalstromen-ketens/luiers/

https://www.vang-hha.nl/nieuws-achtergronden/2016/luiers/uit-de-luiers/
https://www.vang-hha.nl/nieuws-achtergronden/2016/luiers/uit-de-luiers/
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7.2   Proces en lessen: eenmaal in beweging, dan groot enthousiasme
De zorg draait om mensen en wordt gedaan door mensen. Ook in deze Challenge is gebleken dat een 
aantal zaken van belang is om mensen mee te krijgen in de verandering. 

Helder plan met eigenaren
Bij ZorgSpectrum heeft het door de organisatieverandering waar zij in zit even tijd gekost om de ‘ech-
te’ eigenaren te vinden. Nadat de praktijkverpleegkundigen en de aandachtsvelders/kennisdelers weer 
waren gevonden, kwam er beweging. Beweging op grote schaal: bij veel teams. 
Bij Saxenburgh waren de eigenaren sneller in beeld: door direct contact met de teamcoördinatoren/ 
aandachtsvelders zijn er na de zomervakantie snel resultaten bereikt.

Veranderen kost tijd
Medewerkers zijn bereid te veranderen en eigenaarschap te tonen voor de verandering als ze ‘weten’ 
wat de verandering betekent, ze de verandering ‘willen’ en als ze de verandering en de nieuwe manier 
van werken ‘aankunnen’. Hiervoor is tijd én ruimte in het hoofd en letterlijk ruimte in de werkplanning. 
Tijd en ruimte maken blijft een aandachtspunt in iedere organisatie, én zeker in de zorg met de perso-
neelstekorten. Zo ook bij deze organisaties. 

Deelname Challenge: energie voor verandering
Beide organisaties hebben door deelname aan de Challenge (soms noodgedwongen) tijd gemaakt 
voor het werken aan de verandering. Doordat tijdens het proces de resultaten zichtbaar werden, ont-
stond er gaandeweg het proces steeds meer energie. Er is een nieuwe dynamiek ontstaan. Bij Saxen-
burgh zelf zo concreet dat men staat te trappelen om in de loop van 2019 met de volgende innovatie 
aan de slag te gaan.

Integratie in methodisch werken
Aan de hand van de Challenge-coaches hebben beide organisaties stappen gezet naar een succesvolle 
duurzame verandering. Er zijn concrete afspraken gemaakt voor de implementatie in het methodisch 
werken. Zo is het incontinentiebeleid veranderd: ZorgSpectrum spreekt nu van continentiebeleid met 
nieuwe werkafspraken. Saxenburgh heeft al de stap gemaakt in de aanpassing van het Elektronisch 
Cliëntendossier: continentievragen en de overweging om de Identifi in te zetten zijn toegevoegd aan 
de standaard uitgevoerde GezondheidsRisicoInventarisatie.

Onderdeel van structurele kwaliteitsverbetering
Niet alleen het methodisch werken is aangepast, bij beide organisaties is ook de PDCA-cyclus veran-
derd. Periodiek worden de resultaten van de uitgevoerde assessments met de teams besproken. De 
lessen die daar worden getrokken, worden meegenomen in de jaarlijkse besprekingen ten behoeve 
van het Kwaliteitsplan en de Kwaliteitsrapportage die besproken wordt met het zorgkantoor.

Echte bottom-up innovatie vraagt andere manier van organiseren 
Aandacht vraagt de wijze waarop innovatie van de grond komt. Daar waar het zorgpersoneel zelf het 
innovatieproces vormgeeft of geacht wordt vorm te geven vraagt dit om een ander werkproces dan 
standaardmethodieken. Het betrekken van stakeholders, een planning volgen en bijEhouden, meten 
en toegevoegde waarde vaststellen vraagt veel van zorgprofessionals. Beide organisaties hebben in dit 
proces geleerd en zetten stappen, klein en groot, om dit in 2019 effectiever te doen.
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