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“Richt een halfjaarlijkse evaluatie in om grip te houden op het gebruik van slim
incontinentiemateriaal in de teams en eventueel bij te sturen als dat nodig blijkt.”
Zo zorg je voor een goede start
Start op een locatie met veel geschikte en nieuwe
cliënten. Kies een enthousiast team en betrek die
vroeg in het proces. Hou het niet bij 1 teammeeting
maar heb continu aandacht voor het werken in de
praktijk.

Evalueren en inzichtelijk maken
Plan genoeg evaluatiemomenten met de
leverancier en het team. Heb in deze
evaluatiemoment niet alleen aandacht voor de
problemen met de technologie, maar ook voor de
veranderingen in het zorgproces.
Wees als ambassadeur altijd bereikbaar voor
vragen. Loop rond op de vloer om laagdrempelig
ervaringen op te halen bij individuele
medewerkers.

Dit kun je verwachten
Er zullen altijd technische problemen zijn. Dat moet
goed uitgelegd worden tijdens introductie om
weerstand te voorkomen. Dit kun je het beste zelf doen
naast het positieve plaatje van de leverancier.
Naast het technische aspect, is er ook aandacht nodig
voor het feit dat er met een ander product gewerkt gaat
worden. Als dat betekent dat het inco-materiaal anders
ingelegd moet worden, is dat al een
gedragsverandering op zich.

1

Stap 1:

Verkennen

- Locatiescan
- Afstemming geschikte leverancier
met locatiemanager
- Introductie bij teamleiders
- Keuze leverancier
- Randvoorwaarden treffen en
checken
- Roadmap behorend bij leverancier
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Stap 4:

Stap 2:

Voorbereiden
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- Introductie op locatie
- Aandachtsvelders op
locatie zijn bekend
- Aandachtsvelders
koppelen aan leverancier

Stap 3:

Startpositie
- Geschikte cliënten vinden en toestemming regelen
- Informeren naasten
- Cliënten includeren
- 0-meting starten

Implementeren
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- Leverancier sluit
ontvangers/hubs aan
- Leverancier voert
implementatie uit
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Stap 5:

Evalueren

- Interne kennisuitwisseling
- Continu evalueren

