
Een heerlijk  
gevoel waar je op  
kan vertrouwen.    
Voor mensen met incontinentie  
en hun omgeving
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Onderzoek wijst uit dat ongeveer een derde 
van de mensen ouder dan 65 jaar, last heeft 
van incontinentie. In verpleeghuizen ligt dit 
percentage nog veel hoger. Bijna de helft van 
alle verpleeghuisbewoners is incontinent - en 
dat aantal neemt nog steeds toe. Toch wordt 
incontinentie nog steeds beschouwd als een 
taboe in onze samenleving. Met als gevolg dat 
aanzienlijke beperkingen worden geaccepteerd 
in de levensstijl van velen, in plaats van iemand 
in vertrouwen te nemen over het probleem.

U kunt uw familieleden of vrienden helpen 
door incontinentie bespreekbaar te maken.

Als uw partner in continentiezorg, willen wij 
u helpen in de omgang met uw dierbare. 
Ons "Active Skin Protection" concept, dat 
de nodige preventieve maatregelen biedt 
bij incontinentie geassocieerde dermatitis 
(IAD), is gebaseerd op de nieuwste inzichten 
in de verplegingswetenschap en omvat alle  
maatregelen die nodig zijn.

Deze brochure bevat tips over wat u kunt doen 
om het uzelf en het verplegend personeel 
makkelijker te maken en de kwaliteit van leven 
van uw dierbare te verbeteren.

Het verbeteren van de kwaliteit van leven 
Met de kennis en producten van HARTMANN, kunnen uw familieleden vertrouwen op de 
beste continentiezorg. Wij willen dan ook verder gaan dan enkel het leveren en adviseren 
van het juiste incontinentieproduct.
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Wanneer een persoon niet langer volledige 
controle heeft over zij n of haar blaasfunctie, 
spreekt men van urine-incontinentie. 
Bij  sommige vrouwen kan dit voorkomen 
na de bevalling, terwij l andere mensen dit 
vooral merken bij  stress of sporten. Hoe ouder 
een persoon wordt en hoe slechter zij n of 
haar algemene conditie, hoe groter het risico 
dat ze worden beïnvloed door urinaire of 
fecale incontinentie. Ziekten zoals dementie, 
diabetes of obesitas spelen ook een rol, evenals 
medicatie. Dus, incontinentie is geen medische 
aandoening. Het is een symptoom, waarvan 
de oorzaak moet worden vastgesteld door een 
arts. Uw arts kan u adviseren hoe het beste met 
incontinentieproblematiek om te gaan en leven 
met incontinentie gemakkelij ker te maken.

4

1. Maak incontinentieproblemen bespreekbaar 
Een eerste belangrij ke stap om continentie te bevorderen, is om problemen en ongemakken be-
spreekbaar te maken. Er zij n veel maatregelen genomen, om ook bij  professionals het aanbod van 
continentiezorg te bevorderen. Zo heeft het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) onlangs 
een aangepaste standaard ontwikkeld voor de voorlichting en behandeling van incontinentie bij  
vrouwen. Op de volgende pagina vindt u een aantal van de acties die u voor uw dierbare kunt 
nemen.

2. Reinig en bescherm de huid
Als het om incontinentie specifi ek bij  volwassenen gaat, is het reinigen en beschermen van de 
huid ontzettend belangrij k. De oudere huid is namelij k niet meer goed in staat zichzelf veelvuldig 
te vernieuwen en herstellen, waardoor deze uitermate kwetsbaar is. De met incontinentie belaste 
huid wordt voortdurend geprikkeld en de kans op huidirritaties is dan ook bij zonder hoog. Onze 
Menalind® professional huidverzorgingsproducten zij n speciaal ontwikkeld om de volwassen huid 
gezond te houden, bij  irritaties ten gevolge van incontinentie. Menalind kan goed gecombineerd 
worden met onze Moli incontinentieproducten en zorgt ervoor dat de absorberende kern niet 
‘dichtslibt’ waardoor de absorptiewerking niet wordt gehinderd. 

3. Gebruik incontinentieproducten, speciaal aanbevolen voor uw
 individuele situatie 
Experts raden het gebruik van incontinentieproducten aan, die zij n afgestemd op de 
specifi eke vorm van incontinentie in individuele gevallen. Tegenwoordig zij n er verschillende 
incontinentieproducten beschikbaar voor mannen en vrouwen, die - indien goed geselecteerd - 
zorgen voor een veilig en vertrouwd gevoel en de huid actief beschermen. HARTMANN biedt een 
uitgebreid assortiment aan dat zelfs voldoet aan speciale eisen. We zij n er daarom zeker van dat 
we in staat zij n om uw wensen en die van uw familieleden te vervullen

De urinewegen

Goed om te weten Wat te doen in geval van 
incontinentie?
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Bekkenbodemtraining 
Vrijwel iedereen kan zijn/haar continentieconditie trainen met bekkenbodemoefeningen. 
Hiermee leer je je bekkenbodemspieren te trainen en om de blaas krachtiger aan te spannen 
en op het juiste moment te ontspannen. Voldoende lichaamsbeweging is heel goed voor het 
verbeteren van de lichamelijke gezondheid in het algemeen. Indien mogelijk, maak eens een 
wandeling met je dierbare.

Toilettraining 
De blaas kan worden 'getraind' om regelmatig naar het toilet te gaan. Het bewust trainen om 
toiletbezoeken te vertragen voor een bepaalde periode, kan helpen om meer controle te krijgen 
over toiletbezoeken. 

Omgeving
Voor mensen die lijden aan dementie, kan het helpen als de omgeving en de route naar het toilet 
zo vertrouwd mogelijk worden gemaakt. Bijvoorbeeld met behulp van opvallende kleuren of 
persoonlijke, herkenbare elementen.

Kleding 
Als kleding niet gemakkelijk en snel kan worden uitgetrokken, kan dit ongelukjes in de hand 
werken. Zorg ervoor dat de kleding van je dierbare eenvoudig aan en uit te trekken is (voor het 
incontinentieproduct, denk aan onze MoliCare Mobile slips).

Vochtinname
Minder drinken helpt incontinentie niet- in feite zorgt dit zelfs voor een tegenovergesteld effect. 
Minder drinken maakt de kans op infecties van de urinewegen groter en daarmee de symptomen 
erger. Dus moedig uw familieleden aan om genoeg water, ongezoete fruitthee of anderszins te 
drinken gedurende de dag, want het is goed voor hun gezondheid. Diuretische dranken zoals 
koffi  e of zwarte thee moeten bij voorkeur worden vermeden. Het is zinvol om in de avonduren 
vochtinname wat te minderen. Als uw familieleden bij u inwonen, is het een goed idee om op te 
schrijven hoeveel zij drinken, zodat u het in de gaten kunt houden. Maak hiervoor gebruik van ons 
mictierapport / plasdagboek. 

Bekkenbodemtraining

In sommige gevallen kan continentie door simpele 
oefeningen of maatregelen bevorderd worden, 
bijvoorbeeld door bekkenbodemtraining. 

Voorbereiding
Als voorbereiding op de oefeningen moet u de bekkenbodem circa vij f 
minuten ontlasten door de druk onderin het bekken te verminderen. 
Dat kan op 2 manieren:

1. Ga hiervoor geknield zitten, met de knieën in een hoek van 90°, en buig 
het bovenlichaam voorover. Steun met de onderarmen op de vloer. Laat 
het hoofd op de handen rusten.

2. Een andere mogelij kheid: ga op de rug liggen en leg uw onderbenen op 
een krukje of stoel. Om de positie van het bekken te verhogen kunt u er 
een kussen onder schuiven.

Let tij dens de oefeningen op de juiste ademhaling. Inademen: de bekken-
bodem is ontspannen. Uitademen: de bekkenbodem wordt aangespan-
nen. Wanneer u de oefeningen schrij lings zittend op een stevige weerstand 
doet, bij voorbeeld op een opgerolde handdoek, kunt u de desbetreffende 
spieren nog beter voelen en gerichter aanspannen.

Oefening A
Een heel eenvoudige oefening is deze: terwij l u staat, zit of ligt, kruist u de 
onderbenen over elkaar. Tij dens het uitademen drukt u nu de buitenkanten 
van de voeten tegen elkaar.

Oefening B
Als u met een holle rug zit, kunt u de spieren rondom de urinebuis en de 
vagina gemakkelij ker samentrekken. Concentreer u op de bekkenbodem 
en span bij  het uitademen de bekkenbodemspieren aan.

Oefening C
Ga op de grond zitten met opgetrokken knieën, de voeten gespreid. Druk 
nu met de handen de knieën tegen elkaar en probeer de bovenbenen 
tegen de weerstand van de handen in te spreiden. Adem daarbij  uit.

Tip voor noodsituaties, bĳ voorbeeld als u onderweg bent.
Bij  plotselinge druk op de blaas buigt u gewoon het bovenlichaam voor-
over, alsof u uw veters moet strikken. Hierdoor wordt de druk onder in de 
buikholte verminderd, zodat de blaas ontlast wordt.

 Oefening A

 Oefening B

 Oefening C

Bevordering van continentie 
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De oppervlakte van de huid telt bij na twee vierkante meter per volwassene. Dit maakt ons lichaam 
het grootste orgaan. Het bevat haarzakjes, zweetklieren, bloedvaten, sensorische cellen en 
zenuwvezels, die informatie naar de hersenen sturen. De belangrij kste taken zij n:

• Het vormen van een fysiologische barrière tegen invloeden.
• Het voorkomen van overmatige groei van ziekteverwekkers.
• Reguleren van de lichaamstemperatuur.
• Het tegen gaan van vochtverdamping door de huid. 
 waardoor deze uitdroogt.

Waarom wordt de huid meer delicaat met de leeftĳ d?
Net als veel van de metabole processen in het lichaam, vertraagt huidvernieuwing ook met de 
leeftij d: Bij  jongere mensen regenereert de huid ongeveer eens per 28 dagen, maar bij  ouderen 
duurt het ongeveer 40 dagen. De huid wordt droger en minder resistent. Onderstaand schema 
illustreert het structurele verschil tussen jongere en oudere huid.

Wat betekent "pH huidneutraal"?
In de chemie kennen we zuren en basen. De gemiddelde waarde, een 
pH-waarde van 7,0, wordt geïdentifi ceerd als pH-neutraal. De gemiddelde pH-waarde van 
de huid is 4,5-5,5, wat eigenlij k een zure pH-waarde is. Dit is echter noodzakelij k voor een 
normale afschilfering van de huid. Hierdoor zij n reinigingsproducten die slechts pH-neutraal 
zij n (wat betekent dat ze niet pH-neutraal zij n voor de huid) af te raden, aangezien deze het 
huidregeneratieproces aanzienlij k verstoren.

Citroen

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Zwavelzuur Water alkalische oplossing

term-pH

Voeding voor de huid
Veel verse groenten en fruit, vezels en 
onverzadigde vetzuren zijn gezond - ook voor 
de huid. Om zichzelf te kunnen regenereren 
heeft de huid namelijk voedingsstoffen nodig. 
Hoe ouder een persoon wordt, hoe belangrijker 
het is om de huid van extra voedingsstoffen 
en vocht te voorzien. Bijvoorbeeld door 
verzorgingsproducten die speciaal zijn 
ontwikkeld voor de oudere huid. Dit is vooral 
van belang voor het handhaven van een 
gezonde huid in geval van incontinentie. 
Babyproducten voldoen niet aan deze eisen.

Huid verliest zĳ n natuurlĳ ke weerstand met de leeftĳ d. De zuurmantel en de buitenste huidlaag, 
de epidermis, zĳ n dunner, meer doorlaatbaar en celregeneratie is beperkt.

Huid Zeep

 
Zuurmantel
(vet en vocht)
Hoornlaag
(dode cellen en
lipiden)
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De huid - ons grootste orgaan
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Deskundigen zij n het erover eens dat preventie van huidaantasting bij  incontinentie in ieder geval 
de volgende stappen moet omvatten:
 
1. Bij  iedere verschoning moet de huid onmiddellij k worden gereinigd - zeer voorzichtig en zonder 
te wrij ven. U kunt bij voorbeeld gebruik maken van vochtige huidverzorgingsdoekjes of een mild 
reinigingsmiddel met een pH-waarde die geschikt is voor de huid (pH 4,5-5,5). 

 Belangrĳ k: Het wassen van de huid meerdere keren per dag met zeep en water of 
 met zeep die een hogere pH-waarde heeft, zal de natuurlĳ ke huidbarrière beschadigen.

 
2. Na iedere reiniging van de huid moeten huidbeschermingsproducten worden toegepast die 
de huid van vocht en voedingsstoffen voorzien en een beschermende laag achterlaten. Indien 
mogelij k: gebruik speciale huidbeschermingsproducten bij  incontinentie zodat deze geen afbreuk 
doen aan het absorptievermogen. (Dikke zalven kunnen de absorptiekern ‘verstoppen’). Belangrij k: 
baby- producten zij n niet geschikt voor het reinigen of beschermen van de volwassen huid omdat 
zij  niet de juiste ingrediënten bevatten die de volwassen, met incontinentie belaste huid, nodig 
heeft.
 

HARTMANN Moli® incontinentieproducten zĳ n pH huidneutraal
Alle HARTMANN Moli® zij n pH huidneutraal. De unieke, gepatenteerde toplaag reguleert de 
zuurgraad tot een pH waarde van 5.5 waardoor schadelij ke urinezuren niet in contact komen te 
staan met huid. Hiermee worden IAD en andere huidirritaties actief voorkomen. Bovendien zij n alle 
HARTMANN Moli incontinentieproducten: 
- dermatologisch getest;
- gemaakt van zij dezacht materiaal voor meer comfort;
- voorzien van een 3-delige absorptiekern, voor krachtige absorptie;
 

Incontinentie geassocieerde dermatitis (IAD) is een irriterende contactdermatitis die pij nlij ke 
ontsteking van de huid in het perineale gebied veroorzaakt door contact met urine of ontlasting. 
Het begint meestal met een lichte roodheid van de huid (erythema), die ook brandt en jeukt. 
Als de ontsteking blij ft verslechteren, kunnen blaren en erosies zich ontwikkelen die zeer pij nlij k 
zij n. Vochtige, warme en pre-beschadigde huid is ook de ideale broedplaats voor bacteriën en 
schimmelinfecties. Deze kunnen extra huid- en urineweginfecties veroorzaken.

Wie loopt er risico?
Niet elke volwassene met incontinentie of een zwakke blaas zal IAD ontwikkelen. Urine- en 
fecale incontinentie en veelvuldig wassen met water en zeep maken de huid gevoeliger voor 
vochtgerelateerde irritaties. Mensen met een droge, schilferige huid zij n ook meer kwetsbaar 
en worden geconfronteerd met een hoger risico op het ontwikkelen van IAD, net als diabetici 
en mensen met een slechte algemene gezondheid, mensen met een slechte voedingstoestand 
(ondergewicht, overgewicht, obesitas), mensen die zorg nodig hebben en mensen die niet meer 
mobiel zij n. Bovendien kan het nemen van bepaalde medicij nen de huid verzwakken en de kans 
om IAD te ontwikkelen vergroten. Idealiter moet u met uw arts hierover praten.

Active Skin Protection, want 
voorkomen is de beste bescherming

Belangrijk: IAD is een huidaandoening 
veroorzaakt door een teveel aan vocht en 
is niet te verwarren met drukgerelateerde 
huidaandoeningen (decubitus).

Wat is Incontinence Associated
Dermatitis (IAD)?
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Een gezonde huid met Menalind® professional
Als het gaat om incontinentie bij  volwassenen, biedt de huid minder weerstand en wordt deze 
bovendien blootgesteld aan de invloeden van ammoniak uit urine en spij sverteringsenzymen. Als 
gevolg van deze elementen word de pH van de huid alkalisch. Dit effect wordt versterkt wanneer 
de huid gereinigd wordt met water en zeep. Dit verzwakt de natuurlij ke zuurmantel van de huid. 
Hierdoor kunnen ziekteverwekkers gemakkelij ker doordringen in de huid en pij nlij ke ontstekingen 
(dermatitis) veroorzaken. Om dit te vermij den, moet bij zondere aandacht worden besteed aan de 
huidbescherming bij  volwassenen met incontinentie.
 
Menalind® professional huidverzorgingsproducten zij n specifi ek ontwikkeld op basis van de 
nieuwste onderzoeksresultaten, om aan de behoeften van de met incontinentie belaste huid 
te voldoen. Deze producten helpen om de huid mild en grondig te beschermen, reinigen en 
verzorgen met behoud van de natuurlĳ ke barrière
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Het voorkomen van belasting door 
veelvuldig wassen.
Cliënten die incontinent zijn van urine en ontlasting 

moeten regelmatig gewassen en verschoond worden. 

Dit kan een bedreiging voor de huidbarrière vormen:

• Alkalihoudende reinigingsproducten veranderen de 

zuurgraad van de huid en belemmeren de regeneratie 

van de beschermende zuurmantel.

• Reinigingsproducten en zelfs water kunnen waardevolle 

vetten wegwassen, die van vitaal belang zijn voor de 

elasticiteit en de barrièrefunctie van de huid.

Uitdaging 2 

Het afweren van aanvallen van urine en 
ontlasting op de huid.
Incontinentie kan de oudere huid ernstig beschadigen:

• Een vochtige omgeving doet de buitenste laag van de 

huid zwellen, waardoor de barrièrefunctie van de huid 

verder verzwakt.

• Ammonia, een sterk alkalihoudende verbinding die 

ontstaat bij de afbraak van urine, beschadigt de 

beschermende zuurmantel van de huid in hoge mate.

• Ontlasting bevat spijsverteringsenzymen, die de huid 

bij direct contact snel beschadigen.

Uitdaging 3 

Het verzorgen van de vocht- en vetbehoefte 
van de oudere huid. 
Veranderingen tijdens het verouderingsproces van de 

huid verminderen de effectiviteit van de natuurlijke 

barrièrefunctie van de huid:

• De buitenste laag van de huid – opperhuid – wordt 

geleidelijk minder dik.

• Het vermogen om vocht-vasthoudende epidermale 

vetten te produceren vermindert.

• De beschermende zuurmantel, een belangrijke 

bescherming tegen bacteriën, wordt kwetsbaarder.

Stap 1: Grondige maar milde reiniging

Alle Menalind professional reinigingsproducten zijn zo 

gebalanceerd dat ze effectief reinigen zonder chemische 

belasting. Ze bevatten bovendien voedende en 

vochtherstellende ingrediënten als panthenol, creatine 

en amandelolie.

Stap 2: Constante en actieve 
 huidbescherming

Menalind professional beschermende producten hebben 

een huidneutrale pH-waarde. Het nieuwe Nutriskin 

Protection Complex met essentiële vetzuren, aminozuren, 

creatine en amandelolie verbetert de barrièrefunctie en 

de herstellende functie van de huid. 

Stap 3: Vocht- en vetherstellende verzorging

De Menalind professional verzorgingsproducten 

bevatten rijke water-in-olie emulsies. De producten 

hebben voedende ingrediënten, zoals het nieuwe 

Nutriskin Protection Complex, panthenol, creatine en 

amandelolie die de huid voorzien van een overvloed aan 

vetten en vocht voor de verzorging van het hele lichaam.

Oudere door incontinentie belaste huid: 
een drievoudige uitdaging voor 
Menalind® professional.

Uitdaging 1 
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Menalind® Professional huidverzorging 

Cliënten die incontinent zijn van urine of ontlasting moeten vaak gewassen en verschoond worden. 
Maar zelfs reiniging met water en speciale reinigingsproducten kunnen de huid van haar natuurlijke 
epidermale vetten ontdoen. De huid wordt droog en verliest haar beschermende functie. Dit effect 
wordt versterkt wanneer standaard alkalihoudende reinigingsproducten worden gebruikt. 

Menalind® professional 
reinigingsproducten:
• Reinigen de oudere huid grondig door het 

gebruik van uitsluitend pH-huidneutrale 
reinigende substanties.

• Helpen de beschermende zuurmantel van de 
huid te behouden.

• Bevatten voedende panthenol en 
amandelolie voor actief herstel van vetten.

Menalind® professional beschermende 
producten:
• Bevatten het nieuwe Nutriskin Protection 

Complex met natuurlijke essentiële vetzuren, 
aminozuren, creatine en amandelolie.

• Voeden en beschermen de huid en haar 
natuurlijke barrièrefunctie.

• Houden de huid elastisch.
• Zijn vochtherstellend.

Grondige maar milde reiniging: Menalind® professional 
reinigingsproducten.

Langdurige effectieve bescherming: Menalind® professional 
beschermende producten.

Vocht- en vetherstellend: Menalind® 
professional verzorgingsproducten.

Oudere, door incontinentie aangetaste huid kan, als zij  niet beschermd wordt, vatbaar worden voor 
aanvallen door agressieve substanties zoals ammonia en spij sverteringsenzymen in de ontlasting. 
Daarom is het noodzakelij k om de natuurlij ke beschermende functie van de huid te ondersteunen 
door speciaal ontworpen huidbeschermende crèmes en schuim te gebruiken. Dit geldt 
in het bij zonder voor bedlegerige patiënten, omdat de constante druk op de huid het 
risico op decubitus verhoogt.

Huidbeschermingsschuim, 
transparante huidbescher-
mingscrème en huidbe-
schermingscrème met 
zinkoxide

Wanneer we ouder worden, wordt onze 
huid minder fl exibel, houdt zij minder goed 
vocht vast en herstelt zij minder snel. De 
beschermende zuurmantel wordt gevoeliger 
voor verstoringen door de tragere productie 
van talg. Daarom lijden oudere cliënten 
vaak onder jeuk en geïrriteerde huid en is 
vochtherstel een bijzonder belangrijk aspect in 
de huidverzorging.

Huid-
verzorgingsolie 
en body lotion

Huid-
verzorgingsolie 
en body lotion
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Washandschoenen om het hele lichaam in bed te 
wassen, vochtige huidverzorgingsdoekjes en reini-
gingsschuim voor de huid 

Menalind®
professional

De oudere huid

  Aminozuren 

   Essentiële vetzuren

  Amandelolie

  Creatine

• Met het nieuwe Nutriskin Protection Complex.
• Bevatten voedende amandelolie.

• Met vitamine E, panthenol en creatine.
• Bevatten rijke water-in-olie emulsies.

Menalind® professional verzorgingsproducten:
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