
Betere klinische resultaten in wondzorg 
én gezondheidswinst behalen!

www.nudusscan.nl



Als wereldspeler op het gebied van medische producten en technologieën 

streeft ConvaTec niet alleen naar de allerbeste producten maar ook naar 

de beste toepassing in de praktijk. Alleen zo is in onze visie maximale 

gezondheidswinst te behalen. Durft u de uitdaging aan om eens met een 

andere blik naar uw organisatie te kijken? En daarbij het wondzorgproces 

onder de loep te nemen? Samen kunnen we de gezondheidswinst binnen 

uw instelling verhogen!

Met NUDUS optimaliseert u de wondzorg in uw instelling
De positieve gevolgen van betere wondzorg kan voortaan concreet gemaakt

worden met het NUDUS-programma van ConvaTec. Met dit programma helpt 

ConvaTec u graag de wondzorg in uw instelling op een moderne en toekomst-

bestendige manier te organiseren. Met innovatieve producten én adequate 

ondersteuning is het mogelijk om substantiële gezondheidswinst te behalen.

Betere wondzorg tegen lagere kosten Besparingen op wondverzorgingsproducten 

én op de indirecte kosten zoals verpleegtijd

Gezondheidswinst 
volgens ConvaTec:

Tijdbesparing op wondzorg

Duidelijke werkwijze volgens protocollen met 
veel aandacht voor implementatie, goede 
communicatie en het meten van de resultaten

Betere klinische resultaten, waar ook uw 

patiënten beter van worden



Het NUDUS-programma bestaat uit een drietal fasen: Scan, Share & Profit. 

Een gestructureerde aanpak die niet alleen de gezondheidswinst op korte termijn 

maar ook die in de toekomst borgt. 

NUDUS-programma: het resultaat telt
Scan

Met de NUDUS-scan 
wordt de wondzorg 
geanalyseerd en worden 
verbeterpunten in onder-
ling overleg vastgesteld.

Share

Best practices worden 
gedeeld o.a. door scholing 
& training. Veel aandacht 
voor implementatie en 
goede communicatie.

Profit

Gezondheidswinst: 
1. besparing product
2. tijdsbesparing
3. betere klinische resultaten
4. duidelijke werkwijze

Scan
Met de NUDUS-scan brengen we uw wondzorgproces in kaart en analyseren we de effecten.  

Een ConvaTec-medewerker werkt op locatie mee in het wondzorgproces en registreert het 

verloop. De scan is zo ingericht dat alle aspecten die gezondheidswinst bepalen aan bod komen; 

zowel vanuit klinisch als economisch oogpunt. 

We brengen de structuur en registratie van het wondbehandelplan en de wondzorg in kaart. Maar 

ook kijken we naar de organisatie. Waar liggen verantwoordelijkheden, wie voert regie en hoe wordt 

dit allemaal gemanaged? Hoe is het kennisniveau van de medewerkers? Is er een wondzorgprotocol 

en hoe ziet dat eruit? Tenslotte kijken we naar het gebruik van de producten, het beheer en de 

registratie van de voorraad omdat hier vaak veel efficiency gerealiseerd kan worden. 

Het resultaat van de scan is een actieplan met verbeterpunten die u met gerichte activiteiten 

realiseert. Vanzelfsprekend blijven de goede punten van uw huidige wondzorgproces behouden 

en pakken we alleen dat aan wat zinvol is én resultaat oplevert.

Share
Samen met ConvaTec bepaalt u aan welke activiteiten extra aandacht gegeven wordt. 

ConvaTec ondersteunt u graag met bijvoorbeeld:

•  Opstellen, implementeren en borgen van het wondzorgprotocol om een efficiënte en uniforme werkwijze te realiseren

•  Productinhoudelijke scholing & ‘on the job’ coaching om het kennisniveau van uw medewerkers te verhogen

•  De inrichting van de registratie, aansturing en organisatiestructuur rondom wondzorg.

Succesfactor voor het behalen 

van de gezondheidswinst is om 

veel aandacht aan de implementatie 

en communicatie te geven. 

ConvaTec is daarin graag 

uw partner!



Profit
Het gaat uiteindelijk om de behaalde gezondheidswinst. We 

evalueren na de implementatie wat de activiteiten opgeleverd 

hebben. U ziet dan niet alleen dat het wondzorgproces  

effectiever is geworden maar dat er ook aanzienlijk op kosten 

en op tijd bespaard is. Want cases* bij collega-instellingen  

hebben besparingen van 20% tot 50% op productkosten laten 

zien. In een andere case is in de praktijk een verpleegtijd  

vermindering op wondzorg tot 55 uur per week aangetoond. 

Tijd die voor andere zorg ingezet kan worden.

Ook na de implementatie blijft ConvaTec actief bij uw instelling. 

Zo verzorgen we periodieke evaluaties, training van uw nieuwe 

medewerkers en houden we uw medewerkers graag op de 

hoogte van de nieuwste ontwikkelingen in de wondzorg.

Ervaar met NUDUS
• Standaard en uniforme werkwijze door wondzorgprotocol

• Efficiënter werken door routine in het gebruik van producten

• Minder kans op onjuist productgebruik en complicaties

•  Minder totale kosten in directe productkosten en  

gerelateerde wondzorgkosten

• Tijdbesparing

Met NUDUS realiseert u betere klinische resultaten 
én behaalt u gezondheidswinst!

* Referenties opvraagbaar.

   Besparen op  
wondzorg product kosten

• Ziekenhuis in het zuiden van Nederland

• Invoering werken met wondzorgprotocol

• Rationalisatie wondzorg producten

•  Sinds de start afneming wondzorg  

productkosten met 50%
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Totaal verbandkosten

Verpleegtijd totaal

Verpleegtijd kosten totaal 

Totaal besparing per week

€ 0,50 p.st.

14

€ 7,-

140 minuten

€ 58,35

Oude werkwijze 

met traditionele 

producten

Na implementatie met 

NUDUS en gebruik 

moderne producten

Besparing

bedrag bij 30 

wonden per week

€ 6,- p.st

3

€ 18,-

30 minuten

€ 12,50

-/- € 330,-

€ 1.375,-

€  1.045,- 

Efficiënter werken met  
moderne wondzorg producten

•  Zorginstelling die voorheen alleen  

traditionele wondproducten gebruikten 

• Gemiddeld 30 wonden per week

• Verpleegtijd 10 minuten per verbandwissel

• Uurtarief medewerker € 25

Case 1

Case 2

Verbruik 2008 - 2011 in euro’s



“ConvaTec maakt met haar innovatieve en 

kwalitatieve wondzorgproducten graag een 

positief verschil in het leven van mensen.”

is een programma van

ConvaTec Nederland B.V.   •   Houttuinlaan 5F   •   3447 GM Woerden

T  0348 43 69 00   •   I  www.nudusscan.nl   •   I  www.convatec.nl

Wilt u gebruik maken van 
het NUDUS-programma?

Neem contact op met uw 

Accountmanager of vraag aan via

www.nudusscan.nl


