
Aangenaam 
kennismaken met 
digitale continentiezorg



Ontdek onze digitale
oplossing voor slimme
continentiezorg

Continentiezorg is een belangrijk onderdeel van de zorg aan uw bewoners. 
Het controleren en verwisselen van incontinentiemateriaal vraagt veel tijd en 
inspanning van uw medewerkers en de verbruikskosten van deze hulpmiddelen 
drukken op uw begroting. Bovenal is incontinentie natuurlijk een lichamelijk 
ongemak in het dagelijks leven van uw bewoners.

Daarom doen we er bij Mediq alles aan om continentiezorg zo aangenaam 
mogelijk te maken voor zorgverleners én bewoners. Dit gaat verder dan de 
levering van de juiste incontinentiematerialen. Zo werken we continu aan slimme 
producten en diensten die bijdragen aan een lagere werkdruk, betere zorg en een 
hogere kwaliteit van leven voor uw bewoners.

WeSense™ is de nieuwste aanvulling op onze continentie dienstverlening. Deze 
digitale sensortechnologie van het Canadese Seneca Sense Technologies heeft haar 
toegevoegde waarde al bewezen in Canada en de Verenigde Staten. Dankzij een 
exclusief partnerschap met Mediq is WeSense™ nu ook in de Benelux beschikbaar.  
Ook uw instelling kan nu kennis maken met de voordelen van deze zorgoplossing, 
die nieuwe sensortechnologie combineert met efficiëntere zorg op maat voor  
uw bewoners.

Met de sensortechnologie van WeSense™ kunnen zorgverleners op afstand 
monitoren hoe verzadigd het incontinentiemateriaal van uw bewoners is.  
Dit betekent dat tussentijdse controles niet meer nodig zijn en elke bewoner 
precies op het juiste moment verschoond kan worden. Uit onderzoek in Canada 
en de Verenigde Staten blijkt dat de tijdsduur waarin bewoners (over)verzadigd 
incontinentiemateriaal dragen hiermee met gemiddeld 58% wordt verkort*.  
Dit vermindert niet alleen veel ongemak, maar ook de kans op lekkage, 
huidirritatie en incontinentieletsel. Ook ’s nachts hoeft u bewoners niet meer 
onnodig wakker te maken voor een controle of verschoning.

Uw bewoners voelen 
zich er prettiger bij



Een welkome
aanvulling op uw  
dagelijkse zorg

WeSense™ maakt gebruik van draagbare sensortechnologie die past in elk 
merk en type incontinentiemateriaal. Hierdoor kunnen bewoners en zorg
medewerkers hun vertrouwde materialen gewoon blijven gebruiken.

De zelfklevende sensorstrip wordt aan de binnenzijde van het incontinentie
materiaal geplakt en aangesloten op de WeSense™ pod. Dit is een klein, licht 
apparaatje dat aan het incontinentiemateriaal gedragen wordt en het urine
verlies via wifi rapporteert aan de WeSense™ app. Met deze app ziet u in één 
oogopslag per bewoner het verzadigingsniveau van het incontinentiemateriaal 
en of het tijd is om een bewoner te verschonen.

WeSense™ is een uitbreiding op onze continentie dienstverlening en een 
welkome aanvulling op de producten die u nu al gebruikt. WeSense™ is 
namelijk geschikt voor elk merk en type incontinentiemateriaal. Wel vraagt 
het om een nieuwe manier van werken, waarbij zorgverleners handelen 
op basis van wat de app aangeeft. Onze productspecialisten begeleiden 
u hier graag bij, van implementatie in uw organisatie tot training van uw 
zorgmedewerkers.

Zo’n kwart minder materiaalverbruik 
WeSense™ zorgt ervoor dat u alleen hoeft te verschonen wanneer dit echt 
nodig is. Hierdoor kan het verbruik van uw incontinentiemateriaal verminderen, 
gemiddeld met zo’n 25% per bewoner*. Bovendien is er minder kans op 
doorlekken omdat de app zorgverleners tijdig waarschuwt wanneer ze in actie 
moeten komen. Dit betekent ook minder natte kleding en beddengoed.

Inzicht in uw verbruik met Mijn MedBIS
Via ons bestel en informatiesysteem Mijn MedBIS heeft u continu inzicht in het 
verbruik van uw incontinentiematerialen. Hierdoor ziet u snel en eenvoudig wat 
het besparende effect van WeSense™ is op het materiaalverbruik wanneer u 
ermee gaat werken in uw organisatie.

Sensortechnologie 
voor elk type 
incontinentiemateriaal

WeSense™

Zo werkt 
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het verzadigingsniveau 
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De disposable WeSense™ strip bevat meerdere sensoren om het 
urineverzadigingsniveau nauwkeurig te meten en is gemaakt van zacht 
nonwoven polypropyleen materiaal voor maximaal huidcomfort.

De sensorstrip wordt verbonden met de oplaadbare WeSense™ pod.  
die de informatie doorzet naar de WeSense™ app. De pod heeft een uniek 
identificatienummer dat u toewijst aan een specifieke bewoner.

De WeSense™ app geeft u realtime inzicht in de gewenste continentiezorg 
voor uw bewoners. Handige kleurcodes en weergave op volgorde van 
verzadigingsniveau helpen u bij het snel prioriteren van zorg.

* Betreft onderzoeksresultaten uit Canada en de Verenigde Staten, waar de continentiezorg  
en materialen kunnen afwijken van de Nederlandse zorgpraktijk



Maak kennis met onze nieuwe digitale dienstverlening en ervaar zelf wat de voordelen zijn voor zowel uw 
bewoners als zorgverleners. Mediq nodigt u graag uit om WeSense™ voor een korte periode uit te proberen 
voordat u een definitieve keuze maakt. Uiteraard begeleiden we u in elke fase van het traject.

Neem onze digitale
continentiezorg op 
proef!

Meer tijd voor kwaliteit

INVENTARISATIE VAN  
UW WENSEN

We komen graag langs om een presentatie te 
geven over de mogelijkheden van WeSense™ en 
samen met u te bekijken hoe ons zorgconcept 
kan bijdragen aan de kwaliteit van de 
continentiezorg binnen uw organisatie.

SELECTIE EN INTAKE  
BEWONERS

Na ondertekening van de pilotovereenkomst 
helpt Mediq u met de selectie en intake van 
de bewoners die meedoen aan de pilot en bij 
het verkrijgen van toestemming van familie of 
mantelzorger(s).

TRAINING MEDEWERKERS 

Mediq ondersteunt u op locatie bij de opstart 
van de pilot. Uw medewerkers krijgen een 
praktische training over de werking van 
WeSense™, zoals het aanbrengen van de 
sensorstrips, het aansluiten van de pods en het 
aflezen van de kleurcodes in de app.

EVALUATIE PILOT EN  
START INGEBRUIKNAME

Tijdens de pilot wordt u nauw begeleid door 
een vaste contactpersoon van Mediq. Na zo’n 
35 dagen evalueren we samen het gebruik en de 
resultaten van WeSense™ voor uw continentie
zorg en beslist u of u ermee door wilt gaan.
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Wilt u meer informatie over de mogelijkheden en meerwaarde van onze digitale continentiezorg? Neem 
dan contact op met uw contactpersoon bij Mediq voor een afspraak! Of kijk voor meer informatie op 
mediq.nl/wesense

Meer weten?

* Betreft onderzoeksresultaten uit Canada en de Verenigde Staten, waar de continentiezorg  
en materialen kunnen afwijken van de Nederlandse zorgpraktijk

WeSense™ draagt ook bij aan de kwaliteit van zorg en stelt zorgprofessionals 
in staat om meer zinvolle zorg op maat te leveren. Er zijn minder handmatige 
tussentijdse controles nodig omdat de app precies aangeeft wanneer het tijd 
is voor een verschoning na urineverlies. Dit kan de zorgmedewerker gemiddeld 
zo’n dertig minuten aan continentiezorg per bewoner, per dag schelen*. 
Zo blijft er meer tijd over om aandacht te geven aan zorg die écht nodig is.

Mediq begeleidt u naar een zorgeloze overstap



mediq.nl/wesense0420


