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zorgen doen we samen

De invloed van wonen op welbevinden

Het nieuwe Veldheem Wezep

Belevingsgerichte zorg

Het gaat om zorg dicht bij de burger
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Hoe dragen jullie als Abena bij aan het 
welbevinden van cliënten van Viat-
tence?
“ Incontinentie heeft een grote impact op het 

leven van mensen. Bovendien is het vaak een 

beetje een taboe. Maar het gebruik van het juiste 

incontinentiemateriaal geeft mensen veel vrijheid 

om hun leven zoveel mogelijk te blijven leiden 

zoals zij dat zelf graag willen. Het maakt dat 

mensen weer naar buiten durven en kunnen, dat 

ze zich veilig voelen. Daarnaast vormt inconti-

nentie voor de mantelzorger vaak een breekpunt. 

De juiste ondersteuning en advisering is van 

groot belang voor het welbevinden van de cliënt 

maar ook van zijn of haar directe familieleden,” 

vertelt Rob Basjes. 

Rob, op welke vlakken zoeken jullie 
samenwerking met partijen als Viat-
tence?
“Onze productspecialisten hebben allemaal een 

achtergrond in de zorg, zij hebben zelf in de zorg 

gewerkt. Zij adviseren de Viattence medewer-

kers op welke wijze zij met behulp van de juiste 

huidverzorging en het gebruik van het juiste 

materiaal, aangebracht op een comfortvriende-

lijke wijze, huidschade kunnen voorkomen en 

cliënten een veilig gevoel kunnen geven. 

Samen met jullie incontinentieverpleegkundige 

wordt dit aan jullie verzorgenden geleerd. Onze 

productspecialisten lopen mee in een zogenaam-

de serviceronde, om in de praktijk te adviseren. 

We geven trainingen aan medewerkers en 

analyseren samen het gebruik van de producten 

en de kwaliteit van zorg. Er zijn hierdoor minder 

huidproblemen als gevolg van incontinentie. 

Op die manier dragen we een steentje bij aan 

het verbeteren van de kwaliteit van de zorg.  Het 

voordeel van deze samenwerking is dat de pro-

ducten langer meegaan, het bed en de kleding 

niet nat worden en cliënten zich veilig en meer 

comfortabel voelen.” 

Samenwerken voor 
optimaal welbevinden

Abena Healthcare

Dit gesprek gaat over de wijze waarop Viattence en Abena Healthcare samenwerken om met de juiste huidverzorging en met het 

meest comfort gevende incontinentiemateriaal voor de cliënt bij te dragen aan maximaal welbevinden. Het gesprek vindt plaats 

met Rob Basjes de directeur van Abena.

Rob Basjes
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Hoe kijk jij aan tegen de ontwikke-
ling dat ouderen langer thuis blijven 
wonen?
Ouderen die thuis blijven wonen, kopen zelf ver-

zorgende middelen en hun incontinentiemate-

riaal. De thuiszorg kan hen adviseren. Ouderen 

moeten worden aangemoedigd tot het vragen 

om goede oplossingen, dat is voor iedereen heel 

persoonlijk, zij moeten durven vragen om het 

beste voor zichzelf. Dat maakt dat cliënten ook 

veel meer in eigen regie over hun leven blijven. 

Wij adviseren de thuiszorg graag, zodat zij 

met cliënten het gesprek hierover goed kunnen 

voeren. Daarnaast proberen we onze advisering 

laagdrempeliger te maken door bijvoorbeeld 

een e- learning programma met betrekking tot 

verzorgend wassen.” 

Welke ontwikkelingen ziet Abena in de 
toekomst om cliënten nog meer welbe-
vinden te bezorgen?
“ Abena is een familiebedrijf van Deense oor-

sprong. In de ontwikkeling van onze producten 

zetten wij de cliënt 100% centraal, dat is onze 

drive. 

In eerste instantie willen we de kwaliteit van 

leven van de cliënten verder verbeteren, pas in 

de tweede plaats kijken we of het product ook 

makkelijker voor de zorg toe te passen is. Daar-

naast zetten we in op het gebruik van zo min 

mogelijk materiaal, beter voor het milieu, maar 

ook minder belastend en meer comfortabel voor 

de cliënt. Het beste systeem van verzorging op 

dit gebied betekent ook het minste gebruik van 

materialen. Dat is voor iedereen beter.” 

Rapport over verzorgend wassen
Het Radboud umc heeft in samenwerking 

met Abena onderzoek gedaan naar de 

kosteneffectiviteit van Verzorgend Was-

sen, vergeleken met traditioneel wassen. 

De resultaten van dit onderzoek laten zien 

dat Verzorgend Wassen met Abena leidt tot 

grote tevredenheid bij zowel cliënten als 

zorgverleners, minder huidklachten, vaker 

volledige wasbeurten en veel lagere kosten. 

Kijk op verzorgendwassenmetabena.nl voor 

de samenvatting.  


