“Ik ben gek op stedentrips.
Maar kan je nog wel op reis als
je ongewenst urine verliest?
Ik heb TENA Consult gebeld.
Geen enkel probleem. Als je
de juiste oefeningen doet en
voor het juiste product kiest.
Ik kan nu gerust weg.”

Willeke Sijpkes
TENA Consult
Verpleegkundige
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U bent niet de enige die af en toe een paar
druppeltjes urine of meer verliest. Urineverlies
komt vaak voor en heeft veel invloed op het
dagelijkse leven. Maar het hoeft u niet te weerhouden om leuke dingen te doen. Wij geven u
graag advies.

Telefonisch contact:
 el van maandag t/m vrijdag, tussen
B
9.00 - 17.30 uur: 0800 - 0200 364.

U krijgt dan een TENA Consult verpleegkundige of
verzorgende IG aan de telefoon. Zij is gespecialiseerd
in incontinentie. Meestal maakt ze met u een afspraak
om terug te bellen, zodat zij voldoende tijd voor u heeft.

“In beweging blijven
is heel belangrijk.
Toen mijn man met
urineverlies te maken
kreeg had hij geen zin
meer. Één telefoontje
met de TENA Consult
verpleegkundige
maakte hem zoveel
zekerder. We gaan er
weer elke dag op uit!”

Wat kunt u verwachten?

Oefeningen: Vaak is urineverlies te verhelpen of te

Tijdens een TENA Consult komen o.a. aan de orde:

verminderen met oefeningen. Mogelijk ook bij u.

Product-advies: Welk product of producten het
meest geschikt zijn voor uw persoonlijke situatie.
Binnen 48 uur ontvangt u een proefpakket.

Vergoeding: De TENA Consult verpleegkundige kan

Praktische tips: Bijvoorbeeld antwoord op de vragen:

Vervolgafspraak: De TENA Consult verpleegkundige

“Wat is er aan te doen?“ “Hoe kan ik mijn leven met
urineverlies zo onbekommerd mogelijk leiden?“ Stel
gerust uw persoonlijke vragen!

neemt op een afgesproken tijdstip opnieuw
telefonisch contact met u op om te bespreken of
u tevreden bent met de geadviseerde producten.

u alles vertellen over of en hoe u in aanmerking komt
voor vergoeding van producten.

