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Definitie van incontinentie 
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Urine-incontinentie 

Urinaire incontinentie is een aandoening waarbij 
men onvrijwillig urineverlies heeft dat objectief 
waarneembaar is en een sociaal en hygiënisch 

probleem veroorzaakt*. 

Urineverlies Urineretentie 

*International Continence Society 



Oplossing bij Urineretentie 
 
SpeediCath gamma biedt  
zekerheid en discretie 
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Autosondage man – Speedicath Compact 
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Autosondage man – Speedicath Flex 
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Optimaal beheer van mannelijke incontinentie? 
Denk aan Conveen Optima! 



Aanbevelingen 
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Het gebruik van urinaire katheters omwille van 
incontinentie is niet geoorloofd* 

• Verhoogt het infectierisico 

• Vaak zonder gerechtvaardigde indicatie geplaatst, 
overmatig gebruik 

• Ook door het gebruik van alternatieven, zoals (...)  
condoomkatheters bij mannen, kan een belangrijke 
winst worden gerealiseerd, maar deze methoden 
worden tot op heden nog te weinig toegepast. 

* HGR n°8889 juli 2017 

Absorberende verbanden mogen slechts in laatste 
instantie gebruikt worden, wanneer alle andere 
oplossingen gefaald hebben. 

 

 

KCE report 2018 
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6 diameters en 2 lengtes voor een optimaal 
gebruik op maat van de gebruiker 



Aanbrengen Conveen Optima 

Video gedraaid in samenwerking met het Urologisch 
Centrum Noord West-Vlaanderen Page 9 
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Conveen dagzakken 
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Conveen 
Security+ 

350, 500, 750 ml 
tube 50 cm 

Conveen 
Contour 

800 ml – tube 65 cm 
600, 800 ml – tube 45 cm 

Conveen 
Active 

250 ml 
tube 7 cm 



Conveen Nachtzakken 
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Conveen 
Basic 

2000 ml 
tube 100 cm 

Conveen 
Standard 

1500 ml 
tube 90 cm 

Conveen 
Security+ Night Bag 

2000 ml 
tube 140 cm 



 
Toebehoren 

 Huidbescherming  

 Extra fixatie  

 Extra kleefkracht 

 Pijnloze verwijdering 



Brava Skin Barrier 
Spray 
 Extra bescherming tegen 

urine en ontlasting 

 Alcoholvrij 

 Geen invloed op de hechting 
van de condoomkatheter 

 Laten drogen voor het 
aanbrengen van de 
condoomkatheter 

 APB: 2765-956 

 



Extra fixatie 
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Conveen fixeerstrip 

 Bij ingetrokken penis 

 Mag gebruikt worden in 
combinatie met Conveen Prep of 
Brava Skin Barrier Spray 

 APB: 4179-636 
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Conveen Liner bij retractie 

Casus Karin Elen, UZLeuven 
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Conveen Prep 

 Extra kleefkracht 

 Huidbescherming 

 Laten drogen voor het aanbrengen van 
de condoomkatheter 

 APB: 2775-914 

 



Conveen G-strap 
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 Fixatie van de tube langs het 
been 

 Extra fixatie, extra veiligheid 

 6,51€/st. - Niet terugbetaald 



Pijnloze verwijdering 
 Gebruik eerst lauw water en rol 

de condoomkatheter voorzichtig 
terug 

 Indien moeilijk, gebruik de Brava 
Remover Spray aan de 
bovenkant van de 
condoomkatheter en laat 
inwerken. 

 Alcoholvrij 

 15,80€/st. - Niet terugbetaald 

 APB: 2765-998 

 



Conveen Optima testkitjes 

INHOUD: 

• 6 Conveen Optima 
condoomkatheters 

• 1 dagzak 500 ml 

• 1 nachtzak 2000 ml 

• 1 paar beenriempjes 

• 1 maatkaart 

• 1 folder Conveen G-strap 

 

www.ConveenOplossing.be 

 

http://www.conveenoplossing.be/

