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UITGEBREIDE HANDLEIDING

BEP KLEIN WINKEL, TEAMVERPLEEGKUNDIGE SENSIRE,
BEWONER SENSIRE DEN OOIMAN EN ZIJN SCHOONDOCHTER.

IN DEZE UITGEBREIDE HANDLEIDING KUNT U LEZEN
WAT ER ALLEMAAL MOGELIJK IS EN HOE U HET
PUUR-BEWONERSDOSSIER KUNT GEBRUIKEN.

Welkom bij PUUR
U woont op een locatie van Sensire. Wij bieden u graag, samen met uw
naasten, een fijne plek om te wonen. U leeft uw eigen leven. Uitgangspunt is
dat u zoveel mogelijk kunt doen wat u belangrijk en prettig vindt. Hier hoort een
passend bewonersdossier bij: PUUR. Het is het dossier van u. Wij werken in dit
dossier samen met u en uw naasten.
Waarom hebben wij gekozen voor PUUR?
De dagelijkse dingen van thuis doen. Dat doet u graag en vinden wij erg
belangrijk. Het nieuwe dossier helpt ons om u écht goed te leren kennen. Zo
begint het dossier met uw gewoonten in het dagelijks leven. Uw
levensgeschiedenis is door u of uw naasten in te voeren. Niet alleen kunnen wij
daar in uw dagelijkse leven en tijdens de zorg op inspelen, belangrijker is dat
wij zo goed met u kunnen samenwerken en u zelf de beslissing kunt nemen
hoe u wilt leven. Natuurlijk hebt u altijd toegang, kunt u rapporteren en houden
we samen uw agenda bij. Het dossier is PUUR van u.
Privacy en gegevensbescherming
Wij beseffen en dat uw gegevens privacygevoelig zijn. Daarom gaan wij daar
zorgvuldig mee om. De nieuwe regelgeving vanuit de Algemene Verordening
Gegevensbescherming (AVG) vormt de basis voor de manier waarop we met
uw gegevens omgaan.
In deze handleiding kunt u lezen wat er allemaal mogelijk is en hoe het werkt.
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Wat zit er allemaal in?
Zodra u ingelogd bent in PUUR van jou, komt u terecht op de Actueel pagina.
Hier leest u de meest recente rapportages en ziet u de agenda van het
woonteam voor vandaag en morgen.

Aan de linkerzijde ziet u de verschillende onderdelen van PUUR van jou. U kunt
direct op een cirkel klikken om naar een onderdeel te gaan. U kunt ook het
menu openklikken door op de streepjes in de linker bovenhoek te klikken; dan
leest u de namen bij de verschillende onderdelen.

In de volgende hoofdstukken wordt per onderdeel uitgelegd wat u kunt
verwachten.
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Actueel
De meest actuele informatie staat op deze hoofdpagina/Actueel. Aan de
linkerzijde ziet u in chronologische volgorde de rapportages; de meest recente
rapportage staat bovenaan. Aan de rechterzijde ziet u de ‘even denken aan’
van het woonteam. Hierin zijn de afspraken van u (of uw naaste) én de
algemene afspraken van het team in beeld.
U werkt daadwerkelijk mee in het dossier; vanuit deze actueel pagina kunt u
namelijk zelf een rapportage of een afspraak toevoegen die door de
zorgverleners direct inzichtelijk is.

Rapportages
Aan het icoon en de kleur van het (linker) lijntje is af te leiden welke discipline
de rapportage heeft geschreven.
Een rapportage van een zorgverlener van het woonteam
Een rapportage van een behandelaar, zoals een arts en fysiotherapeut
Een rapportage van een bewoner of zijn/ haar naaste

Als u naar beneden scrollt worden automatisch de wat oudere rapportages
geladen.
Als er een grafiek is toegevoegd aan een rapportage, dan kunt u deze
aanklikken om de details te bekijken:
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Om weer terug te gaan naar de actueel/hoofd pagina klikt u op het huisje aan
de linkerzijde.

Zelf een rapportage toevoegen
In het groene vlak bovenaan kunt u zelf een rapportage schrijven.

Type hier hetgeen u graag wilt delen met de zorgverleners. Ook kunt u een
foto, video of andere bijlage toevoegen (gebruik de iconen onder de witte balk).
Gaat de rapportage over uzelf (of uw naaste), klik dan op het poppetje
(bijvoorbeeld u maakt zich zorgen over wat rode vlekjes op de arm). Is het een
algemene rapportage, klik dan op de 3 poppetjes (bijvoorbeeld u stelt voor om
volgende week mee te helpen bij een activiteit in de huiskamer voor alle
bewoners).
Even denken aan
De Even denken aan-lijst aan de rechterzijde van de Actueel pagina toont de
afspraken voor vandaag en morgen. Dit kunnen afspraken zijn van het
woonteam (bijvoorbeeld een teamoverleg tussen zorgverleners of een
glazenwasser die komt) of afspraken van uzelf (of van uw naaste). Sommige
afspraken kunt u oppakken/overnemen. Ook kunt u nieuwe afspraken
toevoegen.
De toelichting op een afspraak staat onder het kleine i-knopje. Door deze aan te
tikken leest u wat de toelichting is:
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Samen
Hoewel het niet direct te zien is, zit er verschil tussen de afspraken. Sommige
afspraken zijn gezondheidsgerelateerd (bijvoorbeeld medicatie toedienen).
Deze afspraken worden uitgevoerd door zorgverleners.
Er zijn echter ook afspraken die belangrijk zijn om een fijne dag te hebben; dit
zijn persoonlijke afspraken (bijvoorbeeld meedoen met de zangochtend en
daarvoor meelopen naar de centrale hal). Het is erg fijn wanneer we samen
deze afspraken kunnen uitvoeren. Om te laten weten dat u deze afspraak heeft
uitgevoerd kunt u de afspraak ‘afvinken’. Gebruik hiervoor het grijze vinkje in de
rechter onder hoek van de afspraak.
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Een kijkje in de toekomst
Wilt u weten hoe de Even denken aan-lijst er voor volgende week uitziet? Dat
kan? Gebruik het filterknopje en zoek de datum van die dag. Hiermee neemt u
een kijkje in de toekomst.

Een afspraak toevoegen
Ook u kunt een afspraak toevoegen aan de Even denken aan-lijst. De
zorgverleners hebben deze afspraak dan op het juiste moment direct
inzichtelijk. Denk hierbij aan bijvoorbeeld “Taartje eten op de verjaardag van de
kleinzoon” of “Ik kom langs voor een kopje koffie”. Deze afspraak kan al ruim
van tevoren in de Even denken aan-lijst gezet worden.
Gebruik hiervoor het knopje met het plusje/kruisje:

Vul de velden in en klik onderaan op Opslaan:

Houd er rekening mee dat de zorgverleners niet de hele dag naar het dossier
kijken. Wilt u een afspraak toevoegen waarbij het belangrijk is dat zij dat snel
weten, gebruik dan de telefoon.
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Dit ben ik
Het onderdeel ‘Dit ben ik’ geeft een omschrijving van u of uw naaste. Dit ben ik
is onderverdeeld in ‘Zo wil ik het graag’, ‘Dit is mijn leven’ en
‘Bewonersgegevens’. Gebruik hiervoor de knoppen bovenin het scherm:

Zo wil ik het graag
Voor zorgverleners is het belangrijk om te weten wat voor u (of uw naaste)
belangrijk is. Hoe wilt u benaderd worden? Wat zijn uw eet- en
drinkgewoontes? Welke wensen heeft u? Etc. Met behulp van gerichte vragen
wordt u door dit onderdeel geleid.

Aan de rechterzijde van het scherm ziet u een aantal ‘pennetjes’ staan. Gebruik
het pennetje om de vragen van dit onderdeel in te vullen.
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U kunt nu de vragen invullen:

Heeft u een foto, video of ander document dat helpt om iets duidelijk te maken?
U kunt per onderdeel verschillende bestanden toevoegen. Gebruik hiervoor het
witte vlak onder de vragen. Klik op het witte vlak om een bestand vanaf uw
computer te kiezen en toe te voegen (op uw computer heet dit ‘openen’).

Heeft u alle vragen van één onderdeel ingevuld. Klik dan op ‘Opslaan’.
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Iets wijzigen of toevoegen?
Nadat u een onderdeel heeft ingevuld, kunt u nadien altijd een wijziging
doorvoeren of een toevoeging doen. Gebruik hiervoor opnieuw het pennetje
aan de rechterzijde.

De invulvragen zijn nu verdwenen. Door in het witte vlak te typen kunt u de
wijzigingen maken. U bent nu ook vrij om iets toe te voegen wat los staat van
de vragen. Vindt u het prettig om toch de vragen nog even in te zien? Klik dan
op het groene i’tje naast de titel:

Dit is mijn leven
In het tabje ‘Dit is mijn leven’ kunt u in de vorm van een tijdlijn de meest
belangrijke gebeurtenissen en herinneringen over uw leven of het leven van uw
naaste invullen.
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Gebeurtenis of herinnering toevoegen
Rechts bovenin ziet u een roze plusje, wanneer u hier op klikt kunt u zelf een
gebeurtenis of herinnering toevoegen.

In dit scherm kunt u het volgende invullen:
1. Datum, vul hier de datum van de gebeurtenis of herinnering in.
2. Titel, vul hier de titel in.
3. Toelichting, hier kunt u een toelichting geven over de gebeurtenis of
herinnering.
4. Afbeelding, voeg hier een foto of plaatje toe.

Gebeurtenis of herinnering wijzigen of verwijderen
Gebeurtenissen op de tijdlijn die u zelf heeft toegevoegd, kunt u bewerken of
verwijderen. Dit doet u door op het pennetje of het prullenbakje te klikken.

Uitgebreide handleiding PUUR
10 van 15

Bewonersgegevens
Het netwerk wordt in kaart gebracht bij ‘Bewonersgegevens’. De bewoner
staat centraal. Daaromheen staan de betrokkenen, denk hierbij aan de
persoonlijk begeleiders vanuit de zorgorganisatie, maar ook de
contactpersonen.

Klik op één van de onderdelen om de gegevens hiervan te bekijken. Wilt u
bijvoorbeeld het telefoonnummer van het woonteam weten? Klik dan het
onderdeel met het icoon

. De gegevens verschijnen aan de rechterzijde.

Kloppen de gegevens niet?
Als de gegevens niet kloppen, geef dit dan door aan een van de medewerkers.
Zij kunnen dit aanpassen.
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Dit gaan we doen
Alle afspraken staan opgesomd onder ‘Dit gaan we doen’. Dit zijn de
persoonlijke afspraken en zorgafspraken van u of uw naaste en de
teamafspraken.

De persoonlijke afspraken zijn de dingen die belangrijk voor u zijn om een
fijne dag te hebben. Het is voor de zorgverleners belangrijk om op bepaalde
momenten hieraan herinnert te worden. De zorgafspraken zijn gerelateerd aan
uw gezondheid. Op het juiste moment worden de zorgverleners ook hier aan
herinnert en het helpt ze om hierover de juiste zaken vast te leggen.
De persoonlijke afspraken zijn herkenbaar aan het roze icoontje met een
koffiekopje. De zorgafspraken zijn herkenbaar aan het blauwe icoontje met een
kruis.
Tot slot zijn er de teamafspraken. Deze zijn herkenbaar aan het icoon met de
poppetjes.
Om een persoonlijke afspraak toe te voegen, gebruikt u de toevoegknop
bovenin (dit kunt u ook vanuit de actueel/hoofdpagina).
Medisch
Bij het onderdeel ‘Medisch’ staan de medische gegevens. Denk hierbij aan een
wel/niet reanimatieverklaring of mogelijke allergieën.

Is er een behandelend arts vanuit de zorgorganisatie?
Als er een specialist ouderengeneeskunde vanuit de zorgorganisatie betrokken
is, dan kunt u in dit onderdeel een deel van het medische dossier inzien. De
schermen zien er dan als volgt uit:
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Bovenin het scherm ziet u de onderdelen ‘Medisch’, ‘Beleid’ en ‘Juridisch’. Door
op de onderdelen te klikken leest u de bijbehorende informatie die door de
specialist ouderengeneeskunde is vastgelegd.

Is de eigen huisarts betrokken?
Als de eigen huisarts betrokken is, dan ziet het scherm er als volgt uit:
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Het medische dossier aanvullen
Extra informatie over uw gezondheid of die van uw naaste, kan onderaan de
pagina vastgelegd worden bij ‘Wat wilt u vertellen over uw gezondheid’?
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Wilt u een bestand toevoegen?
Om een bestand toe te voegen gebruikt u het witte vlak onder ‘bijlagen’. Klik op
het witte vlak om een bestand vanaf uw computer te kiezen en toe te voegen
(op uw computer heet dit ‘openen’).

Zo gaat het
Het onderste onderdeel van PUUR van jou is ‘Hoe gaat het?’. Via dit onderdeel
heeft u inzage in uitslagen van specifieke meetinstrumenten. Denk bijvoorbeeld
aan het gewicht of de bloeddruk.

De grafiek geeft in eerste instantie een algemene indruk over het verloop. Door
in de grafiek een stip aan te wijzen, wordt de waarde van dat onderdeel
getoond:
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