
Incogiëne™ is een innovatief zorgpro-
gramma gericht op hygiënebevorde-
ring bij de verzorging van bewoners, 
waarbij continentiezorg een belangrij-
ke rol inneemt. Denk aan voorzorgs-
maatregelen, handdesinfectie, proto-
collering, speci� eke producten voor de 
ouder wordende huid, maar ook door 
een speciale vorm van afvaltransport 
en afvalverwerking. Incontinentie-

Innovatie voor verpleeghuizen: Incogiëne™
 De kwaliteit van zorg in verpleeghuizen staat onder druk. De economische recessie, de vergrijzing en het zorg-
beleid gericht op het  zolang mogelijk thuis blijven wonen, zorgen voor een sterke toename van complexe zorg 
binnen verpleeghuizen. Maar hoe zorg je ervoor dat met al deze uitdagingen bewoners kunnen vertrouwen op 
kwalitatieve zorg in een optimale leef omgeving? Azora, een professionele dienstverlener uit de Achterhoek 
met 7 moderne zorgcentra, is hiervoor sinds september jl. gestart met Incogiëne™. 

Voor meer informatie over Incogiëne™ 
kunt u  contact opnemen met 
HARTMANN Nederland via:
info@paulhartmann.nl of 
per telefoon 024 - 711 20 00. VacuSan vacumeerapparaat.

Linda Draijer 
Teammanager bij Azora

afval is namelijk een broedplaats voor 
schadelijke micro-organismen. Bij 
Azora wordt dit afval gevacumeerd, 
waardoor micro-organismen zich 
niet meer kunnen verspreiden en de 
indringende geur ook ingekapseld 
is. Daardoor is de woon- en werk-
omgeving niet alleen gezonder - be-
woners, familie en zorgprofessionals 
ervaren deze ook als fris en schoon!

‘Ik kan het eten op afstand  ruiken”
Linda Draijer, teammanager facilitair 
bij Azora, geeft aan dat zij cliënten de 
hoogste kwaliteit van zorg willen bie-
den, met het gevoel van thuis. “Mis-
schien wel het grootste compliment 
welke wij ontvingen sinds de intro-
ductie van Incogiëne™, komt van een 
van onze bewoners. Zij gaf aan dat ze 
het eten weer op afstand kon ruiken. 
Dat is toch mooi? Hoe zoiets kleins 
een grote impact weergeeft!”. “Op 
de verpleegafdelingen worden de ge-
bruikte incontinentieproducten in een 
speciale afvalkar gedeponeerd. Deze 
wordt vervolgens naar een vacumeer-
apparaat gebracht, die alle lucht uit 
de afvalzak onttrekt en � ltert.”

De gedachte achter Incogiëne™
Initiatiefnemer van Incogiëne™ is de 
� rma HARTMANN. “Goede zorg gaat 
natuurlijk veel verder dan producten 
alleen. Door zorg in zijn totaliteit te 
benaderen, kunnen we echt een ver-
schil maken”, zo vertelt Walter Beumer 
– commercieel directeur HARTMANN 
Nederland. “We merken dat veel zorg-
instellingen hygiënisch verantwoorde 
zorg steeds verder willen optimalise-
ren. Als oud-verpleegkundige ken ik 
echter ook de dagelijkse praktijk, waar-
bij we onder grote werkdruk bewoners 
zo goed mogelijk willen helpen met 

de dagelijkse zorg. Zich nog niet altijd 
bewust van alle protocollen, richtlijnen 
en reglementen. Dit is zeker geen on-
wil maar eerder onmacht waarbij we, 
in mijn beleving, soms oneven redig 
veel van zorgprofessionals vragen. 
Wij maken ons sterk voor hygiënische 
continentiezorg in het belang van de 
bewoner, familie en zorgprofessional. 
Incogiëne™ is een eenvoudig, doel-
tre� end en vooral logisch opgebouwd 
zorgprogramma zodat de zorgprofes-
sional op een verantwoorde manier 
bezig kan zijn met hetgeen waar het 
hart naar uit gaat: het verlenen van 
zorg. We hebben inmiddels veel ken-
nis en expertise opgebouwd. Dit willen 
wij graag delen met onze partners en 
hen begeleiden met best practices, 
scholing en training, meeloopdagen, 
informatie sessies et cetera”. 


