
Wet-Watcher
Zorginstelling Zuidwester geeft mening over het product

De Wet-Watcher van Vahlkamp is een duurzame vochtdetector voor
hulpbehoevenden in de zorginstellingen en thuis. Het detecteren van urine,
braaksel, bloed en zweet maakt de hulpverlening efficiënter; minder rondes
en belangrijker nog: de verbetering van kwaliteit van leven door een betere
nachtrust waardoor men zich op de prioriteiten van de zorg, en dus
patiënt/cliënt, kan richten. Hierbij wordt tevens het milieu minder belast
door afvalproductie. 

De sensor werd ontwikkeld in 2020 maar door de corona perikelen krijgt zij
nu haar debuut in de media. De Zuidwester deelt in dit artikel haar ervaring
als eerste gebruiker van dit product. 

Zuidwester: "We gebruiken de
Wet-Watcher in combinatie met
wegwerpluiers. De Wet-Watcher
verbetert de kwaliteit van leven
door beter slapen mogelijk te
maken en persoonlijke zorg te
bieden, doordat personeel
wordt gealarmeerd als het bed
van een cliënt nat wordt en snel
actie kan ondernemen. Tijdens
de nachtdienst zijn we anders
gaan werken; we begonnen
domotica te gebruiken waardoor
onze standaard (verschoon)
rondes niet meer nodig waren.
Een cliënt hoeft dus niet meer
langdurig in een nat bed te
liggen omdat wij niet opgemerkt
hebben dat diegene nat is." 

"Dankzij de Wet-Watcher sensor zijn
we minder wegwerpluiers gaan
gebruiken en dat is een hele grote
vooruitgang voor ons en het milieu.
Bovendien heeft het gebruik van de
Wet-Watcher de kosten van
wegwerpluiers voor de organisatie
verminderd."

"Er was wel een uitdaging met het
matje van de Wet-Watcher. Als het
matje nat werd, lekte het vocht door
in het onderlaken en soms
verschoof de mat of sommige
cliënten maakten per ongeluk de
draadjes los. Dit probleem zijn
opgelost door een anti-lekmat te
gebruiken en de mat onder het
laken te plaatsen. Een nat laken bij
incontinentie of ander vochtverlies
vinden we in dat geval acceptabel."
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"In het begin moesten wij leren om
te vertrouwen op het gebruik van
domotica. We waren gewend om
meerdere rondes te lopen en
standaard cliënten te verschonen.
Het was dus even wennen omdat we
bij veel cliënten niet meer standaard
hoefden te checken."

"Vahlkamp is innovatief en denkt
altijd met ons mee en als het gaat
om actie-reactie staan zij altijd in de
turbostand. Innovaties worden
vrijwel altijd bijzonder vlot
doorgevoerd en de service is
vriendelijk en adequaat."


