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Kwaliteit van leven

ViVa! ZorggroepViVa! ZorggroepViVa! Zorggroep



Wat is incontinentie?
Incontinentie is het ongewild verlies van urine en/of ontlasting. Het is 
een veel voorkomend probleem en kan van grote invloed zijn op uw 
leven. U kunt bijvoorbeeld problemen hebben met het vinden van het 
juiste opvangmateriaal of u ondervindt lekkage en/of geurproblemen. 
Het mijden van sociale contacten en gevoelens van schaamte kunnen 
ook een rol spelen.

Wat kan de continentieverpleegkundige voor u betekenen?
Vaak weten mensen niet dat er mogelijkheden zijn om iets aan 
ontlasting en/of urine incontinentie te doen. De continentieverpleeg-
kundige geeft advies, voorlichting en instructie over regelmaat van 
stoelgang, darmspoelen, beperken van obstipatie, de invloed van 
medicijngebruik, blaaskatheterzorg en incontinentiemateriaal.
Met de continentieverpleegkundige kunt u alle vragen en problemen 
bespreken. U krijgt advies en samen zoekt u naar oplossingen.  
De continentieverpleegkundige kan u zo nodig doorverwijzen. Zij 
werkt samen met andere zorgverleners zoals huisartsen, specialisten, 
diëtisten, wijkverpleegkundigen, bekkenfysiotherapeuten, apothe-
kers, en continentieverpleegkundigen in ziekenhuizen.

 

Bij ViVa! Zorggroep werken verpleegkundigen 
die gespecialiseerd zijn in zorg rondom 
incontinentieproblematiek. In deze folder leest  
u wat deze zorg inhoudt en hoe u aan deze zorg  
kunt komen.

Voor advies . . .

. . . voorlichting en 
instructie 



Spreekuur
Eenmaal in de twee weken op vrijdagmiddag houdt de continentie-
verpleegkundige een spreekuur in het Kruispunt, Zorgcentrum  
voor bekkenproblematiek, in Heemskerk. U kunt zich hiervoor aan-
melden via zorgbemiddeling ViVa! Zorggroep, telefoonnummer  
088 - 995 86 42. Kijk hiervoor ook op de website van het Kruispunt: 
www.hetKruispunt.info

Wat zijn de kosten? 
De continentieverpleegkundige maakt de indicatie in orde, waardoor 
de zorgverzekeraar de kosten zal vergoeden. 

Hoe kunt u de continentieverpleegkundige inschakelen? 
De aanvraag voor het inschakelen van de continentieverpleegkundige 
wordt vaak in overleg met u door de huisarts gedaan. Ook uw  
specialist, polikliniek van het ziekenhuis of uw thuiszorgmedewerker 
kan de aanvraag doen.
U kunt ook zelf contact opnemen via 088 – 995 86 42 tijdens kantoor-
uren, of stuur een e-mail naar stomacontinentieteam@vivazorggroep.nl. 

Samen zoeken . . .

. . . naar oplossingen  



Kwaliteit van leven

ViVa! ZorggroepViVa! ZorggroepViVa! Zorggroep

Wilt u meer
weten . . .

. . . u bent van
harte welkom
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Contact
ViVa! Zorggroep 
Parlevinkerstraat 23
1951 AR Velsen-Noord

T 088 - 995 8000 
E info@vivazorggroep.nl
I  www.vivazorggroep.nl




