Fy
belasieke
stin
g

te
Nat en
d
bed

Sc
ha
am
te

ne g
ho in
Sc gev
om

Persoonlijke
aandacht

Infecties

Ro
de

Hu
id

ng
pilli
Vers

red Zelfzaa
mh
eid

st
ru
ht
c
Na

Hogere kwaliteit van zorg, meer tijd voor
zorgverleners en beheersbare kosten.
Ben jij klaar voor meer grip op goede zorg?
Ga met Abena de GRIP-Challenge aan en ervaar
binnen 2 maanden resultaat op het gebied
van continentiezorg, huidverzorging, infectiepreventie of facilitair management

1 / Uitdaging selecteren

Selecteer een
zorg- of facilitaire
casus die veel
tijd kost of
waarvan je de
kwaliteit van
zorg wil
verbeteren

Zo werkt het:

Geen casus voor
ogen? Selecteer
met ons een punt
van aandacht

2 / Probleem onderzoeken

Onze
specialisten
komen op
locatie

4 / Meten en opschalen

Samen meten
we wat het
resultaat heeft
opgeleverd in
termen van
tijd en
kwaliteit

We gaan in
gesprek over
hoe we samen
kunnen
werken aan
meer grip op
goede zorg

Onderzoeken
samen met jou
het probleem

En geven
advies hoe
we de
oorzaak
kunnen
wegnemen

3 / Samen oplossen

We zetten
Helpen je
innovatieve
met de juiste
zorgproducten toepassing
in
van
producten

En delen
een toolbox
met kennis
voor jou en
je collega’s

Doe je mee? Bel 0485-344444,
mail naar support@abena.nl
of deel jouw challenge via
zorg.abena.nl/challenge

CONTINENTIEZORG

HUIDVERZORGING

INFECTIEPREVENTIE

FACILITAIR

Waarom deelnemen?
Goede basiszorg is essentieel voor de kwaliteit van de zorg en staat ook in direct verband met lagere
kosten. Als we erin slagen om goede basiszorg te leveren, dan bewijzen we niet alleen cliënten een
grote dienst, maar kunnen we ook de werkdruk van zorgprofessionals verlichten.

Een voorbeeld
Zorgmanager Saskia Timmermans van
Tangenborgh deelde haar challenge met ons:

Minder natte bedden en betere nachtrust
voor cliënten. Het resultaat? De inzet van slim
incontinentiemateriaal zorgde dat het aantal natte
bedden met 76% verminderd werd, het aantal
verschoningen met 30% en de kosten voor
continentiezorg terug werden gebracht met 20%.

Uit onderzoek
Meer grip op goede zorg betekent meer tijd voor persoonlijke aandacht voor cliënten. En dat is
belangrijk! Zo blijkt uit onderzoek* dat persoonlijke aandacht een belangrijk verbeterpunt is voor
veel verpleegkundigen en verzorgenden (63%) binnen de ouderenzorg.

Welke thema’s zou jij willen
verbeteren in je dagelijkse werk?
Zelfredzaamheid

66%

Persoonlijke aandacht

63%

Fysieke belasting

55%

Natte bedden en kleding

43%

Rode huid

42%

Voorkomen van infecties

39%

Materiaalverspilling

37%

Een schone omgeving

33%

Schaamte: goed gevoel creëren voor cliënten

31%

Goede nachtrust

26%
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*Onderzoek 'Grip op tijd en kwaliteit' gehouden onder 246 Nederlandse verpleegkundigen
en verzorgenden in de ouderenzorg. Uitgevoerd door onderzoeksbureau Markteffect.
Wat erv
aren
zorgprof
essionals
in de pra
ktijk?

Download het hele rapport op
zorg.abena.nl/grip-onderzoek

Doe je mee? Bel 0485-344444, mail naar
support@abena.nl of deel jouw challenge
via zorg.abena.nl/challenge
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HUIDVERZORGING

INFECTIEPREVENTIE

FACILITAIR

