
Accurate metingen 
dankzij geïntegreerde 

sensoren in 
incontinentiemateriaal

Veilig en 
stabiel 

dataverkeer 
via de cloud

Real-time inzicht, actieve 
meldingen en mictiepatronen

& analyse

Individueel gerichte 
continentiezorg, 

effectief en efficiënt

Grip op kwaliteit, tijd
en continentiezorgkosten

De zorgmedewerker De cliënt Locatiemanager

Ik kan 29 minuten 
per dag besteden 
aan andere zaken

Ik heb 
minder 
fysieke 
belasting

Ik ervaar 
minder
fysieke 
belasting

Ik ben niet 
meer nat

Ik ervaar 
minder 
fysieke 
belasting

Ik word niet 
meer onnodig 
gestoord en
heb een betere 
nachtrust

De techniek 
helpt mij om 
de juiste zorg 
te leveren

Ik kan nu nog 
betere keuzes 
maken

Ik zie bewustwording 
van persoonsgerichte 
continentiezorg

Ik zie meerwaarde 
voor de cliënten

Ik zie meer 
belangstelling 
voor technologie

Ik zie lagere 
kosten voor 
continentiezorg

Meer weten? Neem contact op
met het Abena Adviesteam
0485 34 3 4 44 | info@abena.nl

Met Abena Nova slim incontinentiemateriaal kun je altijd het juiste 
moment van verschonen bepalen. Niet te vroeg, maar zeker ook niet 
te laat.
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CONTINENTIEZORG    HUIDVERZORGING    INFECTIEPREVENTIE    FACILITAIR

Persoonlijke
aandacht

Grip op
  tijdig verschonen
met Abena Nova



€
Meerkosten slim 

incontinentie-
materiaal
€ 24.286

Resultaten zijn gebaseerd op de implementatie van Abena Nova bij 
Evean Oostergouw en zijn gemeten door een onafhankelijk bureau. 
Dankzij de succesvolle implementatie van Abena Nova zijn 
zorgorganisaties Evean en Philadelphia als "Zorgvernieuwer 2019" 
uitgeroepen tot winnaar van de challenge "Verpleeghuizen van
de toekomst" door het ministerie van VWS. 

Realiseert een 
netto besparing 

van € 46.249

20% afname 
kosten 

continentie-
zorg

Besparing
in geld

Besparing
in tijd per dag

76% minder
natte bedden

30% minder 
verschoningen

Beslissen o.b.v. 
real-time data

Betrokken 
medewerkers

Betere kwaliteit 
van zorg en leven

De resultaten

v/s
28% afname 

tijdsbesteding 
continentie-

zorg

6 min 

59 min 
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Voor lopende
cliënten

Voor cliënten
in een rolstoel 

Abena Nova.
Hoe werkt het?

Voor het beste advies & informatie
over onze producten, kijk op
zorg.abena.nl
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Bevestig een clip aan het incontinentiemateriaal. 1 

De clip staat nu in verbinding met
de Abena Nova app (via de cloud) op
de telefoon van de zorgverlener.
De sensor in de clip registreert
de hoeveelheid urine in het product.

2 

De zorgverlener heeft continu inzicht
in de actuele situatie en ziet direct
wanneer verschoning gewenst is.

3 
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