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PUBLIEKSVERSIE 
JAARVERANTWOORDING SEIN 2016
In deze publieksversie van de Jaarverantwoording worden de highlights en ontwikkelingen van het 

jaar 2016 uitgelicht. Beschreven worden de inspanningen, resultaten en voornemens voor 2016 

en de daarop volgende jaren. Deze publieksversie kunt u zien als een kernachtige samenvatting 

van de complete Jaarverantwoording op www.sein.nl. Voorzitter Raad van Bestuur, Jean Willem  

Barzilay, bijt de spits af met een  interview waarin u leest hoe SEIN er in het algemeen voor staat 

en wat de ontwikkelingen zijn bij de verschillende bedrijfsonderdelen. 

“SEIN is een financieel stabiele organisatie,” vertelt Jean Willem Barzilay, voorzitter van de Raad van 

Bestuur. “Dat is in 2016 opnieuw gebleken. Ondanks extra uitgaven hebben we het jaar in de plus afge-

sloten. We hebben zo’n 1,3 miljoen euro overgehouden. Die extra uitgaven betroffen eenmalige kosten 

voor nieuwbouw, een ingrijpende reorganisatie binnen Lang Verblijf en een investering in ICMT.” 

De Wending

“Het jaar 2016 stond in het teken van De 

Wending, een ingrijpende reorganisatie 

binnen de onderdelen Woonzorg en Dag-

besteding. De Wending was nodig om dit 

bedrijfsonderdeel toekomstbestendig te 

maken. Veel medewerkers hebben een an-

dere functie gekregen. Dat heeft flink wat 

impact gehad. Maar gelukkig hebben we 

niemand hoeven te ontslaan.” 

»»
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Nieuwbouw

“In 2016 hebben we verder veel aandacht aan onze 

nieuwbouwprojecten besteed. Zo is er op De Cruquius-

hoeve een nieuw Gezondheidscentrum gerealiseerd. Het 

is een prachtig en doelmatig gebouw geworden waar alle 

behandelaars bij elkaar zitten. Het gebouw bevindt zich 

centraal op het terrein, zodat het makkelijk bereikbaar 

is voor de cliënten. De plannen voor particuliere woning-

bouw op landgoed Wickevoort – waarvoor we een groot 

deel van het terrein van De Cruquiushoeve afstaan – heb-

ben in 2016 vertraging opgelopen vanwege gemeente- 

lijke procedures.  

Nu, in 2017, zijn we bezig met de aanvraag voor de bestemmingsplanwijziging. We verwachten dat de 

bouw in 2018 zal starten. Tot slot zijn er de afgelopen jaar ook plannen ontwikkeld voor de bouw van een 

nieuwe polikliniek op het terrein van Meer en Bosch in Heemstede. Ook deze planvorming krijgt vervolg 

in 2017.” 

Digitaal patiëntendossier

“Daarnaast hebben we in 2016 hard gewerkt aan 

een nieuw Elektronisch Patiënten Dossier (EPD), dat 

Synaps is genoemd. Synaps maakt de informatie-

overdracht sneller en betrouwbaarder. Zo kunnen we 

efficiënter werken en makkelijker patiëntgegevens 

uitwisselen met onze externe zorgpartners. 

Het zijn natuurlijk allemaal projecten die bijdragen 

aan onze toekomstbestendigheid.

»»
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Zo blíjven we na realisatie van de projecten financieel gezond, ook als we op termijn met financiële tegen-

vallers te maken krijgen.

De resultaten van nagenoeg alle bedrijfsonderdelen waren in 2016 positief. Alleen Klinische Zorg Midden- 

en West-Nederland bleef enigszins achter. Maar daar zijn ze inmiddels bezig met een inhaalslag. Ik heb 

er alle vertrouwen in dat ze deze stijgende lijn vast kunnen houden.”

Toekomst

“In 2016 hebben we opnieuw onze strategische koers bepaald voor de komende jaren. Een belangrijk 

thema in het Strategisch Meerjaren Beleidsplan 2017-2020 is het verbreden van onze expertise: van 

epilepsie naar aanvalsgewijs optredende hersen- 

aandoeningen. Wetenschappers zijn er steeds 

meer van doordrongen dat epilepsie geen op 

zichzelf staande aandoening is. Door ook naar 

andere aanvalsgewijs optredende (paroxysmale) 

hersenaandoeningen te kijken, zoals flauwvallen 

en migraine, kunnen we de patiënt beter helpen. 

De samenwerking op dit gebied tussen SEIN en 

bijvoorbeeld het Leids Universitair Medisch Cen-

trum (LUMC), leidt hopelijk tot een gezamenlijk 

centrum voor paroxysmale hersenaandoeningen.

Het Strategisch Meerjarenplan Beleidsplan is 

beschikbaar als app; Download  in Google Play 

Store of de Apple Store.

»»
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We zullen in de toekomst meer gaan samenwerken, zowel met academische partners en algemene zieken-

huizen als met epilepsie-instelling Kempenhaeghe die in het zuiden van het land gevestigd is. 

In 2016 zijn de banden met deze collega-instelling nog verder aangehaald. Zo werken we met Kempen-

haeghe en het Universitair Medisch Centrum Utrecht (UMC Utrecht) aan het ontwikkelen van betrouwba-

re aanvalsdetectie.

Een ander aandachtspunt is het bevorderen van de zelfstandigheid van de cliënt. Onze ambitie voor 2030 

is om de cliënt optimaal de regie over zijn of haar eigen leven te laten voeren. Daarvoor kunnen we nieuwe 

technologieën inzetten, in de vorm van domotica bijvoorbeeld. 

Maar ook de verwanten van de cliënt zullen een grotere rol bij 

de ondersteuning gaan spelen.

De komende jaren doen we uitgebreid onderzoek naar de on-

dersteuningsbehoefte van de cliënt. De versterking van de zelf-

standigheid van de cliënt is ons centrale uitgangspunt voor de 

toekomst.”

»»
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MIJLPALEN

Nieuw Gezondheidscentrum

Het nieuwe Gezondheidscentrum op De Cruquiushoeve dat november 2016 in gebruik is genomen, is een 

representatief en doelmatig gebouw. Het laat ook zien dat SEIN belang hecht aan duurzaamheid. Dankzij 

onder meer de zonnepanelen op het dak, een installatie voor warmte koude opslag en een goede isolatie 

is het gebouw energieneutraal. 

Epilepsiechirurgie

In samenwerking met het UMC Utrecht is gewerkt aan het stroomlijnen van het zorgpad voor patiënten 

die in aanmerking komen voor epilepsiechirurgie. Het totale proces vanaf de intake tot en met de nazorg 

is nu geborgd.  

SEIN in Georgië

SEIN zet zich in om de epilepsiezorg wereld-

wijd te verbeteren. Kon er eind 2014 – mede 

dankzij SEIN – in Georgië een nieuwe epilepsie-

polikliniek worden geopend, in 2016 is er een 

Slaap-Waakcentrum opgezet. SEIN heeft bij- 

gedragen aan de apparatuur en aan de scho-

ling van de medewerkers. Het Slaap-Waak- 

centrum is zowel in politieke zin als zorginhou-

delijk positief ontvangen. De officiële opening 

was 18 februari 2017. 

»»
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Symposium MIE

SEIN heeft oktober 2016 in samenwerking met het UMC 

Utrecht een tweedaags symposium georganiseerd over 

moeilijk instelbare epilepsie (MIE). De eerste dag was be-

doeld voor professionals, de tweede voor (verwanten van)  

patiënten. Sprekers van SEIN waren onder andere neuroloog/

klinisch neurofysioloog Mireille Bourez-Swart, neuroloog  

Roland Thijs, neuroloog Boudewijn Gunning, speltherapeu-

ten Ypy Bekkema en Jolanda Frans Ensing.

Internationale Epilepsiedag

Op de Internationale Epilepsiedag (8 februari 2016) heeft Bureau Arbeid laten zien hoe succesvol SEIN 

mensen met epilepsie begeleidt bij het vinden van (nieuw) werk. Het thema was ‘Yes, I can!’. Op deze dag 

werd Kim van Polanen als voorbeeld genomen. Dankzij de ondersteuning van Bureau Arbeid heeft Kim een 

afwisselende baan als producer op een reclamebureau in Leiden.

Online zorg

Werd er door de neurologen al online zorg verleend, in 2016 zijn ook de psychologen hiermee gestart. De 

behandeling vindt nu gedeeltelijk plaats in de spreekkamer op de (poli)kliniek en gedeeltelijk digitaal. Dit 

wordt ook wel ‘blended’ behandelen genoemd. Onder begeleiding van de psycholoog volgt de patiënt een 

op hem of haar afgestemd behandelprogramma in een beveiligde digitale omgeving.

Social media

Online communicatie wordt steeds belangrijker. SEIN is actief op Facebook, 

Twitter en LinkedIn. SEIN krijgt steeds meer volgers op deze media. Berichten 

die in 2016 veel aandacht kregen, waren  bijvoorbeeld: ‘Kim aan het werk 

dankzij Bureau Arbeid’ en ‘Cameratoezicht noodzakelijk bij mensen met epi-

lepsie?’

»»



Jaarverantwoording SEIN 2016

- 9 -

Jaarverantwoording SEIN 2016

WOONZORG EN DAGBESTEDING

SEIN biedt langdurig verblijf, zorg, behandeling 

en ondersteuning aan mensen met epilepsie 

op drie locaties: De Cruquiushoeve in Cruquius 

(Haarlemmermeer), Meer en Bosch in Heem- 

stede en Fonteinkruid in Zwolle. Het gaat in  

totaal om zo’n 400 cliënten. Behalve complexe 

epilepsie hebben deze cliënten vaak bijkomen-

de beperkingen. SEIN biedt ook kort verblijf en 

logeerplekken. Daarnaast wordt op alle loca-

ties dagbesteding aangeboden.

De Wending

Om de Woonzorg en Dagbesteding toekomstbestendig te maken, is in 2016 een ingrijpende reorganisatie 

doorgevoerd, genaamd De Wending. Niemand  is ontslagen, maar de impact was groot. Sommige mede-

werkers kregen een functie met andere verantwoordelijkheden, anderen moesten een opleiding volgen of 

op een andere werkplek gaan werken. Ook bij de cliënten zorgde de reorganisatie voor onrust. Inmiddels 

(in 2017) zien we dat medewerkers en cliënten hun weg vinden binnen deze nieuwe organisatiestructuur. 

Nieuw Gezondheidscentrum 

De verhuizing naar het nieuwe Gezondheidscentrum (november 2016) is soepel verlopen. Veel mede-

werkers moesten even wennen, maar werken er nu met veel plezier. Het is prettig en doelmatig dat alle 

behandelaren (artsen, fysiotherapeuten, logo- en ergotherapeuten) nu onder één dak zitten.

»»
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Onderzoek naar ondersteuningsbehoefte

De patiëntenvereniging EVN (Epilepsie Vereniging Nederland) en de stichting ZIE (Zorg Intensief en Epi-

lepsie) hebben in 2016 een onderzoek gedaan naar wat mensen met epilepsie en een langdurige onder- 

steuningsbehoefte waardevol vinden. Het blijkt dat er behoefte is aan individueel gerichte, vertrouwde, 

maar zeker ook professionele ondersteuning. Daarnaast is het essentieel dat de behandelaar de samen-

hang ziet tussen epilepsie en bijvoorbeeld maatschappelijke problemen. SEIN wil met de uitkomst van dit 

onderzoek richting geven aan de toekomstige zorg. 

Verjonging doelgroep 

SEIN Woonzorg ziet een groei in opnames van kinderen, jonge-

ren en jongvolwassenen. Daarom is  in 2016 een kinderexpertise- 

team in het leven geroepen. 

In dit team werken onder andere fysiotherapeuten, logopedisten 

en gedragswetenschappers  samen. Verder wil SEIN Woonzorg 

de ouders nog beter begeleiden na opname van hun kind en 

nauw betrekken bij de ondersteuning. 

Toekomst

Naar verwachting zal het aantal plekken voor cliënten binnen  

Woonzorg en Dagbesteding gelijk blijven. Wel neemt de zorg-

zwaarte toe. Dat wil zeggen dat er meer cliënten komen die een 

intensievere vorm van zorg nodig hebben. Dat vraagt om een 

aanpassing van de aard van de ondersteuning. SEIN ziet het als 

een uitdaging om aan deze toekomstige zorgvraag tegemoet te 

komen. Er wordt nagedacht over mogelijkheden om samen te 

werken met andere zorgaanbieders.

»»
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KLINISCHE ZORG

SEIN Klinische Zorg levert gespecialiseerde (poli)klini-

sche epilepsiezorg op diverse locaties in Midden- en 

West-Nederland (MWN) en Noord- en Oost-Neder-

land (NON). Ook heeft SEIN drie centra voor de diag-

nose en behandeling van slaap- en waakstoornissen: 

in Heemstede, in Zwolle en in Groningen.

Profilering als expertisecentrum

De (kinder)neurologen, arbeidsconsulenten en ge-

specialiseerd verpleegkundigen van Klinische Zorg 

leverden in 2016 met hun expertise een bijdrage aan 

diverse symposia en specifieke scholingen. De onderwerpen liepen uiteen van epilepsie en aanverwante 

problematiek als SUDEP (plotselinge, onverwachte dood bij epilepsie) tot het analyseren van een EEG- 

registratie. Klinische Zorg NON organiseerde ook zelf wetenschappelijke bijeenkomsten voor verwijzers 

over zorginhoudelijke thema’s. SEIN heeft oktober 

2016 in samenwerking met het UMC Utrecht een 

tweedaags symposium georganiseerd over moeilijk 

instelbare epilepsie (MIE).

De eerste dag was bedoeld voor professionals, de 

tweede voor (verwanten van) patiënten. Een van de 

onderwerpen was aanvalsdetectie. Samen met epi-

lepsie-instelling Kempenhaeghe en het UMC Utrecht 

ontwikkelt en test SEIN de zogeheten Nightwatch. 

De Nightwatch alarmeert de ouders als het kind  

’s nachts een risicovolle aanval krijgt.

»»
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Klinische Zorg NON verzorgde ook epilepsiescholing voor medewerkers van Verstandelijk Gehandicapten- 

instellingen, zoals zorgroep Alliade en Van Boeyenoord. In de afgelopen jaren zijn er al ruim 400 mede-

werkers in VG-instellingen door Klinische Zorg NON geschoold.

Kennismanagement

Kennis op niveau houden, beheren en uitdragen is belangrijk voor een kennis- en expertisecentrum als 

SEIN. Eind 2016 is een staffunctionaris Kennis en Ontwikkeling aangesteld om het kennismanagement bij 

SEIN verder te organiseren.

Elektronisch patiëntendossier

Sinds april 2016 werkt SEIN aan een nieuw 

Elektronisch Patiëntendossier (EPD). In dit digi- 

tale dossier – dat de naam Synaps heeft ge-

kregen – is alle informatie van de patiënt op 

één plek verzameld. Met het EPD wordt het 

uitwisselen van informatie over de patiënt 

sneller en betrouwbaarder, zowel intern als 

met externe zorgpartners en verwijzers.

In 2017 gaat het nieuwe EPD live. In een latere 

fase worden er nieuwe functies aan Synaps 

toegevoegd. Zo komt er een patiëntenportal, waar de patiënt bijvoorbeeld zijn afspraak kan checken of 

een herhaalrecept kan aanvragen. Ook wordt Synaps gekoppeld aan het Landelijk Schakelpunt, dat onder 

meer registreert welke medicatie een patiënt allemaal krijgt. Als de patiënt hier toestemming voor geeft, 

kan de neuroloog bij SEIN dit inzien.

»»
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Verbetering zorgpaden

Door een efficiëntere aanpak heeft Klinische Zorg MWN de zorgpaden verbeterd. Zo is de opnameduur 

voor de diagnostiek van Psychogene Niet Epileptische Aanvallen (PNEA) teruggebracht van tien naar acht 

dagen. Ook voor de screening van patiënten die mogelijk in aanmerking komen voor epilepsiechirurgie is 

een duidelijk afgebakend zorgpad opgesteld. Dankzij deze en andere maatregelen worden de beschikbare 

bedden nog beter benut en de wachttijden verkort. 

Verder is  gekeken hoe de tijd van de neuroloog efficiënter kan worden besteed. Bepaalde geprotocolleerde 

zorg kan ook door de verpleegkundig specialist worden verleend. En gaat het bijvoorbeeld om epilepsie- 

gerelateerde psychologische problemen, dan wordt de psycholoog sneller ingeschakeld. Alles bij elkaar 

heeft dit tot een hogere productie geleid.

Toekomst

Halverwege 2016 bleek dat de productie van Kli-

nische Zorg MWN achterbleef bij de prognose. 

Dankzij het structureren van de zorgpaden (zie 

hierboven) wordt er efficiënter gewerkt. De in-

haalslag die KZ MWN nu maakt, belooft een  

positief financieel resultaat. 

Bij Klinische Zorg NON hebben de verschillende 

activiteiten en de samenwerking met regionale 

partners geleid tot een grotere naamsbekend-

heid. Daardoor worden er meer patiënten naar 

Klinische Zorg NON verwezen en neemt de pro-

ductie toe.

»»
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BEGELEIDINGSARRANGEMENT
ONDERWIJS EN SLAAP-WAAKSTOORNISSEN

Bij kinderen en jongeren heeft 

de aandoening narcolepsie een 

enorme impact. Ze kunnen zo-

maar in de klas in slaap vallen. 

Klinische Zorg NON heeft samen 

met het Landelijk Werkverband 

Onderwijs en Epilepsie - LWOE - 

(waar school De Waterlelie deel 

van uitmaakt) een begeleidings- 

arrangement ontwikkeld. Het 

multidisciplinair behandelteam 

bestaat onder andere uit een 

neuroloog/somnoloog (slaapgeneeskundige), een ambulant onderwijskundig begeleider en 

een gespecialiseerd verpleegkundige. De pilot ‘Onderwijs en Slaap-waakstoornissen’ is in 

2016 met succes afgerond. Het Slaap-waakcentrum SEIN is de eerste in Nederland met een 

dergelijke begeleidingsarrangement. SEIN, collega-instelling Kempenhaeghe en het LWOE 

gaan wetenschappelijk onderzoek doen naar het effect van deze begeleiding.

 

»»
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SCHOOL DE WATERLELIE

School De Waterlelie op De Cruquiushoeve (Cruquius, Haarlemmermeer) biedt (voortgezet) speciaal  

onderwijs aan kinderen en jongeren. Het kan gaan om leerlingen met epilepsie, maar ook om leerlingen 

die om andere redenen geen regulier onderwijs kunnen volgen. 

Kinderen en jongeren die in de kliniek van SEIN zijn opgenomen, 

krijgen tijdelijk onderwijs op de school.

De Waterlelie is samen met collega-school De Berkenschutse 

(van epilepsie-instelling Kempenhaege) verenigd in het Landelijk 

Werkverband Onderwijs en Epilepsie (LWOE). Het LWOE biedt 

inmiddels onderwijskundige begeleiding aan zo’n 2000 leer- 

lingen op scholen door heel Nederland.  

Strategie en ambitie

In 2016 is het Schoolplan 2016-2020 vastgelegd. Centrale ambitie is dat De Waterlelie hét expertisecentrum 

wil zijn en blijven wat betreft onderwijs en epilepsie. Hiervoor zijn drie motto’s geformuleerd: koersvast, focus 

en vakmanschap. In plaats van het onderwijsaanbod te verbreden is er gekozen voor het doorontwikkelen 

van de expertise op het gebied van epilepsieonderwijs. Hiermee profileert De Waterlelie zich nog duidelijker 

als expertisecentrum.

ICT en Educatie

In 2016 is met succes de pilot ICT en Educatie uitgevoerd. 

In een aantal klassen wordt met tablets gewerkt. Met een 

tablet kan het kind zelfstandig lessen volgen op het eigen 

niveau.

»»
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Dankzij de software krijgt het kind meteen feedback. Het ziet of het de opgave goed heeft gemaakt of 

niet. Thuis kan de leerling (via de cloud) verder werken zodat de ouders mee kunnen kijken. Deze vorm van 

onderwijs zal in de toekomst uitgebreid worden. 

Certificatie ‘Gezonde school’

In 2016 werd De Waterlelie gecertificeerd als  

‘Gezonde school’. Deze certificatie richt zich met 

name op twee aspecten: sociale veiligheid en bewe-

gen. De Waterlelie heeft kunnen aantonen voldoen-

de maatregelen te nemen om pesten te voorkomen. 

Ook heeft de school laten zien dat het bewegen ge-

stimuleerd wordt. De leerkracht gaat minstens één 

keer per dag met zijn/haar klas naar buiten om korte 

oefeningen te doen. Bewegen is niet alleen goed voor 

de lichamelijke gezondheid, het bevordert ook de 

alertheid waardoor de leerprestaties verbeteren. 

Profilering  als expertisecentrum

Het LWOE komt steeds meer op de kaart te staan als expertisecentrum op het gebied van onderwijs en epi-

lepsie. Dat is te danken aan diverse activiteiten. Zo is er eind 2016 in samenwerking met SEIN en het UMC 

Utrecht een minisymposium gehouden met als thema ‘Passend onderwijs voor leerlingen met epilepsie’.

Toekomst

Het aantal leerlingen dat de school bezoekt, lijkt zich te hebben gestabiliseerd rond de 140. Het aantal 

leerlingen dat op de eigen school onderwijskundige begeleiding krijgt van het LWOE, is in een jaar tijd 

gestegen van 1700 naar 2000. Dit is te danken aan de grotere naamsbekendheid. De keuze om te focus-

sen op de expertise in epilepsie lijkt goede toekomstperspectieven te bieden. De samenwerking met De 

Berkenschutse is daarbij wel cruciaal. 

»»
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WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK
Wetenschappelijk onderzoek is belangrijk 

om een beter inzicht te krijgen in de ver-

schillende vormen van epilepsie en in het 

ontstaan van slaapstoornissen. Met als uit-

eindelijke doel nieuwe behandelmethoden 

te ontwikkelen en/of bestaande behandel-

methoden te verbeteren.

Meerjarenplan 

In 2016 is er voortgebouwd op de in 2013 

vastgestelde prioriteiten voor wetenschap-

pelijk onderzoek. Het onderzoek is georgani- 

seerd in zes onderzoeksprogramma’s.

M
aeike Zijlmans (rechts) wint Woman in Science Beurs 

20
16

Publicaties en promoties

In 2016 publiceerden onderzoekers van SEIN in totaal meer dan 100 artikelen in wetenschappelijke tijd-

schriften en medische vakbladen. Ook zijn in dit jaar drie wetenschappelijke onderzoekers van SEIN gepro-

moveerd. Femke Froklage deed onderzoek naar de bloed-hersenbarrière. Veranderingen in de functie van 

de bloed-hersenbarrière kunnen onder meer leiden tot resistentie tegen medicijnen, zoals anti-epileptica.

Prisca Bauer bestudeerde het verband tussen epilepsie en migraine in relatie tot de prikkelbaarheid van 

de hersenen. Maryse van ’t Klooster onderzocht in hoeverre HFOs  (snelle trillinkjes die zichtbaar zijn op 

het EEG) kunnen worden gebruikt bij epilepsiechirurgie. HFOs brengen de epilepsiehaard in de hersenen 

zeer nauwkeurig in beeld.

»»
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Bedrijfsvoering

De inhoudelijke verantwoordelijkheid voor alle onder-

zoeksprogramma’s van SEIN valt onder de directeur 

Research (parttime werkzaam voor SEIN). In 2015 is 

een manager bedrijfsvoering aangesteld voor de orga-

nisatorische kant. Deze beheert het budget en is on-

der meer verantwoordelijk voor planning en financiële 

controle van de diverse wetenschappelijke projecten. 

Ook is meer structuur aangebracht in het overleg en 

de communicatie rondom wetenschappelijk onderzoek.

Samenwerking met academische centra

Wetenschappelijk onderzoek kan alleen worden gedaan in samenwerking met een academische part-

ner. SEIN werkt samen met academische centra in binnen- en buitenland. Een belangrijke  academische 

partner is het UMC Utrecht. SEIN en het UMC Utrecht werken onder meer samen op het gebied van 

epilepsiechirurgie. Daarnaast zijn er banden met het LUMC. De samenwerkingsovereenkomst met het 

LUMC – onder meer bij de gezamenlijke aanpak van aanvalsgewijs optredende hersenaandoeningen– zal 

in 2017 verder uitgewerkt worden.

Subsidie voor onderzoek

Voor wetenschappelijk onderzoek is veel geld nodig. Ook in 2016 

heeft de afdeling Research actief subsidies geworven. Met als 

resultaat dat (in 2017) twee belangrijke overheidssubsidies zijn 

toegekend, van de organisatie Health Holland en de organisatie 

ZonMw. Het gaat in beide gevallen om subsidies die bedoeld zijn 

om een brug te slaan tussen wetenschap en bedrijfsleven. Het 

geld zal gebruikt worden voor twee onderzoeken waarbij SEIN  

samenwerkt met diverse partners.
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Toekomst

In het nieuwe Strategische Meerjarenbeleidsplan 2017-2020 van SEIN ligt de nadruk op het profileren van 

SEIN als kennis- en expertisecentrum én de integratie tussen Research en Klinische Zorg. Research heeft 

de kliniek nodig om onderzoek uit te kunnen voeren, en voor de patiënten is het belangrijk dat er weten-

schappelijk onderzoek wordt gedaan omdat dit uiteindelijk bijdraagt aan de kwaliteit van leven.

»»



Jaarverantwoording SEIN 2016

- 20 -

  
  

    

 

   

 

  

 Personele kosten;  65.914

 Algemene kosten;  5.282

 Patiënt- en 

 cliëntgebonden kosten;  5.671

  Kosten voor gebouwen;  9.869
Totale kosten 86.736

Totale opbrengsten 88.054

  Bedrijfsresultaat;  1.318

    

In bovenstaande grafiek worden de uitgaven en de opbrengst van SEIN in 2016 weergegeven 

(x 1.000).

- Personele kosten zijn de salarissen van personeel in loondienst en uitzendkrachten.

- Algemene kosten zijn o.a. belastingen, verzekeringen en onderhoudscontracten van  

 apparatuur.

- Patiënt-  en cliëntgebonden kosten zijn o.a.: voeding en verzorgingsmiddelen 

 (bijvoorbeeld medicijnen).

- Kosten voor gebouwen zijn o.a.: afschrijvingen, rente, onderhoud en energie.

- Het bedrijfsresultaat geeft het verschil aan tussen de opbrengsten en kosten van SEIN in 

 2016.

UITGAVEN EN OPBRENGSTEN 2016
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