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ONS WERK EN ONZE RESULTATEN
IN 2017
Beste lezer,

Met bijzondere trots presenteert SEIN dit korte jaaroverzicht van 2017. Hierin kunt u in vogelvlucht lezen
over enkele van onze belangrijkste werkzaamheden en resultaten in het afgelopen jaar.
Het jaar 2017 was het eerste waarin we werkten volgens ons Strategisch Meerjaren Beleidsplan 20172020. Dit zijn voor ons belangrijke jaren, omdat er veel staat te gebeuren op het gebied van de (epilepsie)
zorg en slaapgeneeskunde in Nederland. Al onze medewerkers hebben zich in 2017 dan ook met bijzonder veel focus en enthousiasme ingezet voor ons uiteindelijke doel: het verhogen van de kwaliteit van
leven van mensen met epilepsie en slaapstoornissen. Ik hoop dat u na
het lezen van dit verslag net zo trots kunt zijn op hun harde werken
en hun inzet als ik.

Heel veel dank voor uw aandacht en uw betrokkenheid bij SEIN in
2017!

Jean Willem Barzilay
Voorzitter Raad van Bestuur SEIN
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WIE ZIJN WIJ?
Stichting Epilepsie Instellingen Nederland (SEIN) is een expertisecentrum voor epilepsie en slaapgeneeskunde, met vestigingen in
Noord- en Oost-Nederland en Midden- en West-Nederland. SEIN
biedt diagnose, behandeling, ondersteuning en onderwijs aan
mensen met (vermeende) epilepsie en/of slaap-waakstoornissen. Tevens
verricht SEIN wetenschappelijk onderzoek naar de oorzaken van epilepsie,
aanvallen en slaapstoornissen.

ONZE MISSIE
SEIN verhoogt de kwaliteit van leven van mensen met epilepsie en slaapstoornissen. In onze contacten
met cliënten en anderen zijn wij een partner en stellen wij de mens centraal. Wij zijn aanspreekbaar, flexibel en innovatief. Wij zijn experts in epilepsie en slaapgeneeskunde.
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DE THEMA’S VAN SEIN
Thema 1: Van epilepsie naar aanvalsgewijs optredende
(hersen)aandoeningen
De epilepsiezorg gaat veranderen. Uit onderzoek blijkt steeds meer dat epilepsie wat betreft de oorzaken
veel lijkt op andere hersenaandoeningen die in aanvallen opkomen en weggaan, zoals migraine en slaapstoornissen. Daarom wil SEIN zich in de toekomst richten op alle hersenaandoeningen die aanvalsgewijs
optreden. Zo kunnen we de oorzaken beter onderzoeken en de aandoeningen beter behandelen.

Ontwikkelen screeningsbeleid comorbiditeiten
Wanneer iemand meerdere aandoeningen of stoornissen tegelijk heeft – bijvoorbeeld epilepsie én
migraine – dan heet dat ‘comorbiditeit’. In 2017 is de medische staf van SEIN gestart met het opstellen
van een screeningsbeleid, gericht op een uniforme werkwijze, voor comorbiditeiten. Het streven is om dit
in 2018 te implementeren.

Samenwerking: universiteiten van Utrecht en Leiden
Om een stevige vinger aan de pols te houden van de nieuwste wetenschappelijke inzichten, zochten
we ook in 2017 de samenwerking met universitaire medische centra. Vijf neurologen werkten in 2017
gedeeltelijk bij SEIN en bij het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC). Dankzij hun expertise op het
gebied van epilepsie, hoofdpijn, flauwvallen/syncope en slaapstoornissen, kunnen zij cliënten met een mogelijke overlap van
deze aandoeningen, naar de juiste polikliniek verwijzen.
In samenwerking met het UMC Utrecht hebben we de wachttijden teruggebracht voor cliënten die mogelijk in aanmerking
komen voor epilepsiechirurgie. Met de neuroradioloog van het
UMC Utrecht is een structurele casuïstiekbespreking via video
ingevoerd.
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Thema 2: Naar integratie van research en zorg
SEIN heeft als doel onderzoek en zorg intensiever te laten samengaan. Veel klinische gegevens van Woonzorg, Dagbesteding en Klinische Zorg kunnen goed worden gebruikt in het onderzoek. En omgekeerd
draagt onderzoek bij aan een betere zorg en behandeling. Daarom heeft in 2017 iedereen die bij SEIN
behandelt en zorg verleent, ook bijgedragen aan onderzoek.

De reflectieve praktijk
SEIN werkt met een ‘reflectieve praktijk’. Dat wil zeggen dat het doen van onderzoek – en het daarvan
proberen te leren – in de haarvaten zit van de medewerkers. In 2017 is deze reflectieve praktijk op alle
niveaus verder ontwikkeld.
Op individueel niveau vroegen wij van medewerkers onder andere om te reflecteren op hun handelen:
waarom doe je de dingen zoals je ze doet? Op teamniveau zijn in 2017 de teamportfolio’s ontwikkeld binnen Woonzorg en Dagbesteding, waarin zij reflecteren op inhoudelijke thema’s en op de samenwerking
binnen het team. Op organisatieniveau vond reflectie plaats door het uitvoeren van onder andere audits
en onderzoeken. In 2018 zal de reflectieve praktijk nog verder worden uitgediept.

Het onderzoek van SEIN
RVE Research van SEIN, die ons wetenschappelijk onderzoek uitvoert, had ook in 2017 drie prioriteitsgebieden:
het bepalen van de risico’s – de bepalende factoren – en de
gevolgen van epilepsie, zowel in het individu als in de maatschappij;
het ontwikkelen van behandeling en therapieën voor mensen
met epilepsie;
de lasten verminderen voor mensen met epilepsie.
Al ons wetenschappelijk onderzoek past binnen één of meer van deze
prioriteiten. RVE Research heeft bovendien de opdracht SEIN klaar te maken voor de veranderingen die
eraan komen.
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Vooral genetica zal steeds meer effect hebben op de manier waarop gezondheidszorg geleverd wordt:
het zal onder andere leiden tot een vroegere en betere diagnose. Het wetenschappelijk onderzoek binnen SEIN resulteerde in 2017 in bijna honderd publicaties in medische vakbladen, waarvan vele met een
‘hoge-impactfactor’.

Thema 3: Versterking van de eigen regie en zelfstandigheid
van cliënten
Zelfstandigheid en grip op het eigen leven zijn belangrijk voor ieder mens. Onze cliënten kunnen deze zelfstandigheid tegenwoordig steeds meer versterken, onder andere door diverse technologische ontwikkelingen. SEIN maakt werk van een goede ondersteuning van cliënten bij deze eigen regie. Met onze school
De Waterlelie bieden we onze onderwijsexpertise ambulant aan in het hele gebied waarin SEIN actief is,
en werken we in de regio Haarlemmermeer en Zuid-Kennemerland en in Zwolle samen met het bestaande
passend onderwijs. Daarnaast werkt SEIN samen met De Berkenschutse, de school van Kempenhaeghe in
Heeze, in het Landelijk Werkverband Onderwijs en Epilepsie (LWOE).

Pilotonderzoek transitiezorg
Waarmee krijgen jongeren met epilepsie (én hun ouders) te maken op weg naar volwassenheid? En hebben zij behoefte aan speciale consulten om zich daarop voor te bereiden?
Om dat in kaart te brengen, deed RVE Noord- en Oost-Nederland (NON) in 2017 een pilotonderzoek naar ‘transitiezorg’.
We onderzochten binnen vier leeftijdsgroepen de meerwaarde van een consult over onderwerpen als zelfstandigheid,
zorg, vriendschappen, studie en sport. De uitkomsten waren
positief: jongeren, ouders en de verpleegkundig specialisten vonden het allemaal zinvol om transitieconsulten in te
voeren. Op de poliklinieken van NON wordt de transitiezorg
dan ook toegevoegd aan de reguliere zorg, allereerst voor de
16-jarigen en de nieuw verwezen 18- tot 25-jarigen.
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KIDS
Binnen Woonzorg en Dagbesteding besteden we veel speciale aandacht aan de zorg voor kinderen en
jongeren met epilepsie. In ons Kinderteam voor Interventie en Diagnostiek SEIN (KIDS) brengen we professionals met expertise vanuit verschillende disciplines bij elkaar. Alle teamleden hebben een specialisatie
op het gebied van kinderen met (ernstige) beperkingen. Door deze aanpak leveren we integrale adviezen,
allemaal met één doel: het verhogen van de kwaliteit van leven van de kinderen.

Module ouderbegeleiding
Voor SEIN professionals die werken met kinderen is het verlenen van goede zorg natuurlijk de eerste prioriteit. Maar daarnaast is er nóg iets belangrijk: een goede samenwerking met de ouders van deze kinderen.
Daarom zijn we in 2017 gestart met een module ouderbegeleiding voor ouders van kinderen die zorg
krijgen van SEIN. In 2017 is begonnen de module te implementeren in onze ondersteuning.

RESPECT!
De cliëntenraad van SEIN wilde in 2017 het onderwerp ‘respectvolle bejegening’ in de woongebouwen
onder de aandacht brengen. En dat deden ze op een bijzonder originele manier: met een enerverende
theatervoorstelling!
De voorstelling RESPECT! laat alle kanten zien van respectvol met elkaar omgaan. Bijvoorbeeld hoe
begeleiding en cliënten samen onderzoeken wat de
mogelijkheden van een cliënt zijn, en waarbij hij of zij
ondersteuning nodig heeft. De voorstelling is een succes
en gaat in 2018 binnen SEIN ‘on tour’.

Test draagbare aanvalsdetectiesensoren
Voor mensen met epilepsie is de onvoorspelbaarheid
van aanvallen bijzonder stressvol. Om die aanvallen
beter te kunnen zien aankomen, zijn er ‘aanvalsdetectiesensoren’.
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Signalen die een epileptische aanval detecteren, zoals zweten, hartslagverhoging en spieractiviteit,
worden geregistreerd en waarschuwen voor een aanval.
In 2017 heeft SEIN twee verschillende draagbare aanvalsdetectiesensoren getest: Epi-care Mobile en
Embrace. Uit de test bleek dat vijf van de zes cliënten zich veiliger voelen door het dragen van zo’n sensor.
In 2018 gaan we onderzoeken of de Embrace geschikt is voor de cliënten van SEIN.

Thema 4: Inzetten op geïntegreerde zorgarrangementen
SEIN gaat zich de komende jaren steeds meer richten op alle hersenaandoeningen die in aanvallen opkomen en weer weggaan (zie thema 1). Daarvoor is het nodig dat we geïntegreerde zorg aanbieden
op het gebied van epilepsie, slaapstoornissen en syncope. Hiervoor ontwikkelen we multidisciplinaire
behandelprogramma’s en geïntegreerde zorgarrangementen. Zo zorgen we ervoor dat al onze cliënten bij
één loket terecht kunnen.

Begeleidingsarrangement ‘Onderwijs en slaap-waakstoornissen’
Voor kinderen en jongeren met narcolepsie die ook onderwijs nodig hebben, heeft SEIN samen met het
Landelijk Werkverband Onderwijs en Epilepsie (LWOE) het begeleidingsarrangement ‘Onderwijs en
Slaap-waakstoornissen’ opgezet. In 2016 begonnen we al met een pilot van het arrangement.
Gaandeweg de pilot is ervoor gekozen niet alleen de tevredenheid van de leerling te meten, maar ook de
meerwaarde van het onderwijsarrangement. Welk effect heeft het op het welbevinden en de ontwikkeling
van de leerling? Heeft het effect op het goed kunnen volgen van het onderwijs? In 2017 zijn vragenlijsten
voorgelegd aan kinderen/jongeren, de ouders en de leraar. Begin 2018 zijn de resultaten bekend.

‘Eén kind, één plan’
De Waterlelie is een school die speciaal en voortgezet speciaal onderwijs verzorgt voor kinderen en jongeren met epilepsie. Ook kinderen en jongeren met medische of neurologische aandoeningen, zeer moeilijk
lerende leerlingen en lichamelijk beperkte kinderen kunnen er terecht. Kinderen en jongeren die ter observatie worden opgenomen in de kliniek van SEIN, volgen tijdelijk hun onderwijs op de school. De Waterlelie,
onderdeel van SEIN, had in 2017 gemiddeld ruim 140 leerlingen per dag.
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Binnen Woonzorg en Dagbesteding willen we toe naar
een systeem van ‘één kind, één plan’ voor cliënten die
ook leerling zijn van De Waterlelie. Kinderen zouden
zich op één manier, met één plan moeten ontwikkelen,
en zich niet bij meerdere loketten hoeven melden. In
2017 zijn samenwerkingsafspraken gemaakt tussen De
Waterlelie, Dagbesteding, Woonzorg en het logeerhuis.
Hieruit is het gezamenlijk initiatief ontstaan voor de
Vlindergroep: een onderwijs-zorgarrangement dat een
combinatie is van dagbesteding en onderwijs. De begeleiding wordt afgestemd op de ondersteuningsbehoefte van het kind op dat moment: ofwel onderwijs,
ofwel dagbesteding.

Overkoepelend thema: SEIN’s positionering
De komende jaren zet SEIN de eerste stappen op weg naar een centrum voor aanvalsgewijs optredende
(hersen)aandoeningen, gericht op epilepsie, slaapstoornissen en syncope. Op inhoudelijk gebied hebben
we de ambitie om te behoren tot de Europese top vijf van centra voor dit soort aandoeningen. Een belangrijke randvoorwaarde op weg hiernaartoe, is een goede inhoudelijke positionering.

Leerhuis epilepsie
In 2017 ontwikkelde SEIN samen met epilepsiecentrum Kempenhaeghe het ‘Leerhuis Epilepsie’. Dit Leerhuis is voor professionals in de langdurige zorg die mensen met epilepsie, eventueel in combinatie met
andere problemen, ondersteunen. In 2017 is daarvoor onder meer een nulmeting gedaan van het huidige
curriculum en is een marktanalyse uitgevoerd. Daarnaast zijn een inrichtingsvoorstel en een businesscase
opgesteld. In 2018 gaat een coördinator het Leerhuis implementeren en positioneren, zowel intern als
extern.
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Voorlichting en scholing
Onze medewerkers hebben in 2017 op diverse manieren de kennis over epilepsie en slaapstoornissen in
het werkveld vergroot. We verzorgden diverse cursussen en trainingen, en hielden op de locatie van SEIN
in Zwolle een scholingsdag voor zo’n honderd begeleiders uit instellingen voor verstandelijk gehandicapten. Ook voor slaap-waaklaboranten was er een scholingsdag.

In oktober organiseerden we bij SEIN in Zwolle een
wetenschappelijke bijeenkomst voor neurologen, kinderartsen, verpleegkundig specialisten en physician assistants, met als doel de gespecialiseerde epilepsiezorg
in algemene ziekenhuizen te verstevigen. Voor ouders
en verzorgers waren er de Syndromendag genetische
epilepsie en een bijeenkomst over PCDH19 (mutatie
protocadherine 19 gen) en Dravetsyndroom.

In oktober verzorgden we samen met het LUMC bij SEIN
in Heemstede een landelijke nascholing getiteld ‘Zekerheid in diagnose! De nieuwe classificatie’.

De bijeenkomsten en scholingsdagen werden goed bezocht en ontvangen.
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Duurzaamheid: Milieubeleidsplan 2017-2020
In 2017 heeft SEIN een milieubeleidsplan voor de jaren 2017-2020 vastgesteld. Hierin worden de huidige
stand van zaken en het beleid op het gebied van milieu en duurzaamheid binnen SEIN toegelicht. Daarnaast beschrijft het plan de eisen, activiteiten en aanpassingen die SEIN tot en met 2020 wil doorvoeren
in de organisatie zoals de toetsing, via milieuaudits, of SEIN voldoet aan de Europese Energie-Efficiency
Richtlijn.

Privacy en informatiebeveiliging
In 2017 was er veel aandacht voor de onderwerpen privacy en informatiebeveiliging, zodat SEIN in 2018
kan voldoen aan de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Zo is er een externe audit uitgevoerd door het Netwerk Informatiebeveiliging van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ).
Naar aanleiding van deze audit is een verbeterplan opgesteld voor de punten die nog niet op orde waren.
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ONZE ORGANISATIE
SEIN bestaat uit vijf ‘Resultaatverantwoordelijke Eenheden’
(RVE’s):

School De Waterlelie;
Lang Verblijf (Woonzorg en Dagbesteding)
Midden- en West-Nederland;
Klinische Zorg Midden- en West-Nederland (MWN);
Noord- en Oost-Nederland (NON) (Klinische Zorg en
Lang Verblijf);
Research.

Eind 2017 werkten er bij SEIN bijna 1400 medewerkers (1100 fte).
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FINANCIËN
SEIN was ook in 2017 inhoudelijk en financieel gezond. Dit is mede het resultaat van de uitstekende
inbreng en grote mate van betrokkenheid van al onze medewerkers.

JAARREKENING 2017
(x 1.000)

Totale opbrengsten
Totale kosten
Financieel resultaat

89.165
88.595
570

In de grafieken worden de uitgaven en de
opbrengsten van SEIN in 2017 weergegeven.

Kosten voor gebouwen 7.766
Patiënt- en
cliëntgebonden kosten 5.842
Algemene kosten
7.496
Personele kosten
67.491

Kosten voor gebouwen zijn o.a.:
afschrijvingen, rente, onderhoud en energie.
Patiënt- en cliëntgebonden kosten zijn o.a.:
voeding en verzorgingsmiddelen
(bijv. medicijnen).
Algemene kosten zijn o.a.:
belastingen, verzekeringen en onderhoudscontracten van apparatuur.
Personele kosten zijn: de salarissen van
personeel in loondienst en uitzendkrachten.
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