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Welke katheter past het beste bij jouw patiënt?
Vanaf nu moet je voor elke continentiepatiënt een PES+ formulier invullen als deze een hulpmiddel nodig heeft. Iets dat je tot 
nu toe niet gewend bent. Om je alvast op weg te helpen, zijn er vier hulpmiddelenkaarten gemaakt op basis van HRIU PRIU. 
Deel 1 hiervan heb je nu in handen. Deze helpen jou om functioneringsgericht te denken en zo het juiste continentie hulpmid-
del aan te vragen voor jouw patiënt. 

Alle PES+ formulieren moeiteloos invullen? 
Maak jouw kwartet compleet en zorg dat je alle hulpmiddelenkaarten in bezit krijgt! Neem contact op met jouw  
contactpersoon van B. Braun Medical. Deze komt dan zo snel mogelijk langs om de andere drie kaarten af te geven.

Nr.  Kenmerk patiënt  Behoefte  Producteis  Advies

1. “Ik wil dat niemand het merkt dat ik een 
katheter heb: het moet onopvallend  
zijn.

Een katheter die discreet kan 
worden meegenomen.

Een kleine katheter die  
discreet kan worden  
meegenomen.

Actreen® Mini Cath  
& Set

2. “Omdat ik vijf katheters mee moet  
nemen als ik een dagje weg ga, is het 
fijn als deze weinig plaats innemen en 
niet te zwaar zijn.“

Gewicht en plaats in koffer of  
tas om te gebruiken voor andere 
zaken.

Een katheter die licht in 
gewicht en massa is.

Actreen® Mini Cath

3. “Ik heb een handbeperking of snel 
kramp in handen: mijn fijne motoriek is 
beperkt.“

Makkelijk te hanteren katheter 
met goede grip.

Een katheter die is uitgerust 
met handige vleugels om aan 
vast te houden.

Actreen® Mini Cath 
& Set

4. “Ik kan niet hard knijpen in een  
verpakking om coating te activeren of 
zelf water toevoegen.“

Een direct gebruiksklare  
katheter.

Een katheter die is voorzien 
van Glycerine Coating en 
gelijkmatig op de katheter zit.

Alle Actreen®  
katheters
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