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ONTEX ONTWIKKELT EEN NIEUWE SLIMME 
LUIEROPLOSSING VOOR INCONTINENTIE 

 
• De luier waarschuwt zorgverleners via een app automatisch wanneer 

de luier moet worden vervangen, waardoor er tijd en budget vrijkomt 
voor andere essentiële zorgtaken. 
 

Aalst (België), 18 februari 2021 – Ontex (Euronext: ONTEX) een toonaangevende 
internationale groep in persoonlijke hygiëne, heeft een slimme oplossing 
ontwikkeld om de incontinentiezorg voor patiënten te verbeteren en zo de 
innovatie te versnellen in de zorg voor volwassenen, een categorie die de laatste 
jaren een goede en gestage groei heeft gekend. 

De innovatieve oplossing van Ontex bestaat uit een luier van topkwaliteit met een 
geprinte sensor, een zender die op de luier wordt geklemd en een applicatie voor mobiele 
toestellen. Deze combinatie bepaalt nauwkeurig het verzadigingsniveau van de luier en 
het risico op doorlekken en waarschuwt zorgverleners wanneer het nodig is de luier te 
vervangen. Dit maakt op maat gemaakte, individuele continentieondersteuning voor 
patiënten mogelijk, wat bijdraagt aan het welzijn van zowel gebruikers, families als 
verzorgers. De slimme luier vermindert ook de milieu-impact van zorginstellingen door 
minder onnodig gebruik van luiers en besparingen op wasgoed. 

Xavier Lambrecht, President van de Ontex Healthcare Division: "Met deze slimme luier wil 
Ontex een beter continentiebeheer ontwikkelen, promoten en de levenskwaliteit van mensen 
die aan deze aandoening lijden, verbeteren. Het zal ook een enorme hulp zijn voor 
zorgverleners. De nieuwe slimme luier is het resultaat van ons jarenlange innovatieprogramma 
in ons R&D-centrum voor volwassenenzorg. Hij zal ervoor zorgen dat het ziekenhuis- en 
zorgpersoneel minder tijd aan continentiezorg hoeft te besteden, waardoor er tijd en budget 
vrijkomt voor andere essentiële zorgtaken."  

De nieuwe slimme luier van Ontex heeft de eerste fase van zijn verificatie met succes 
doorstaan na zes weken testen in normale gebruiksomstandigheden in een instelling voor 
ouderenzorg in België. De resultaten tonen aan dat urineverlies op kleding en linnengoed 
met 50% kan worden teruggedrongen, waardoor een van de zwaarste en duurste taken 
in instellingen kan worden verlicht. Het validatieproces zal in de eerste helft van 2021 
worden voortgezet, met een geleidelijke commerciële lancering in het tweede kwartaal 
van dit jaar. 



Incontinentie is een veel voorkomende aandoening. Bijna één op tien personen in België 
lijdt aan een vorm van incontinentie of zal er ooit aan lijden (gedefinieerd1 als onvrijwillige 
uitscheiding van ontlasting of urine, en verlies van controle over de blaas of de sluitspier). 
Hoewel incontinentie het meest voorkomt bij ouderen, treft het alle leeftijden van de 
bevolking.  

Incontinentie is een gênante en slopende aandoening en het kan voor mensen die 
eraan lijden een uitdaging zijn om de juiste ondersteuning en producten te vinden. 
Zoals ook blijkt uit de huidige COVID-19 pandemie, staan ziekenhuizen en zorginstellingen 
voor ouderen bovendien onder enorme tijds- en budgetdruk om voor hun patiënten te 
zorgen. Incontinentie is een van de meest voorkomende aandoeningen in 
bejaardentehuizen en een van de belangrijkste componenten van de verzorgingskosten 
in instellingen.  

Voor meer informatie over Ontex, ga naar https://ontex.com 
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Over Ontex  
Ontex is een toonaangevende, internationale producent van artikelen voor persoonlijke hygiëne, met een 
grote expertise op het vlak van babyverzorging, vrouwelijke hygiëne en volwassenenzorg. De innovatieve 
producten van Ontex worden verdeeld in meer dan 110 landen via eigen merken zoals BBTips, BioBaby, 
Pompom, Bigfral, Canbebe, Canped, ID en Serenity, net als via toonaangevende retailermerken. Wereldwijd 
werken er meer dan 10,000 enthousiaste mensen voor Ontex in 21 landen. Het hoofdkantoor is gevestigd in 
Aalst (België). Ontex maakt deel uit van Euronext Brussels en is lid van de Bel Mid®. Wilt u op de hoogte blijven 
van het laatste nieuws? Bezoek dan www.ontex.com of volg ons op LinkedIn, Facebook, Instagram en 
YouTube. 

 

 
1 https://www.belgique-incontinence.be/incontinence-explication-definition-solution.htm 
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