
Fijn wonen en leven, dat staat bij ons voorop. Wij begrijpen als geen ander dat u graag meer wilt 
weten over het dagelijks leven bij Sensire en hoe het met uw vader, moeder, partner of naaste gaat. 
Daar hebben wij iets op gevonden; Familienet. Familienet is een beveiligde pagina op internet waar 
u alles kunt terugvinden over het welzijn van uw dierbare. Geregeld wordt er een berichtje of foto 
geplaatst. In Familienet kunt u ook samen met uw familie en met de medewerkers van Sensire een 
agenda bijhouden. Handig om zo precies te zien wie wanneer wat gaat doen.

In de agenda kunt u van 
elkaar zien wie wanneer 
wat gaat doen. Zo kunt 
u onderling afstemmen 
wie bijvoorbeeld een 
stukje gaat wandelen.

Geregeld wordt er een 
berichtje of foto ge-

plaatst door de mede-
werkers van Sensire, 
zodat u altijd op de 

hoogte blijft.

Hoe werkt het? 

Sensire maakt voor iedere bewoner een account aan, zodat u 
als familie toegang heeft. U kunt vervolgens andere familiele-
den uitnodigen voor Familienet. Als u bent ingelogd komt u 
meteen op de pagina van uw dierbare. Hier ziet u alle berich-
ten en foto's. Als er iets nieuws wordt geplaatst, krijgt u
hiervan een melding per mail. Door Familienet te gebruiken 
gaat u automatisch akkoord met het uitwisselen van informa-

tie via Familienet. Familienet is eenvoudig in gebruik. Op Familienet worden geen zorggerela-
teerde zaken geplaatst, u kunt hier wel alles terugvinden over het welzijn van uw dierbare.

Familienet voor
familie & bewoners

Vanuit huis kunt u nu 
heel gemakkelijk op 

uw computer, tablet of 
smartphone bekijken 
wat er op de afdeling 

gebeurt.

In Familienet kunt u 
ook onderling taken 

verdelen. Als u weet dat 
uw dierbare naar een 
afspraak moet, maar u 
zelf niet kunt, kunt u 

via Familienet een 
vraag stellen aan uw

 familieleden.

Vragen? 

Bij vragen over Familienet kunt u terecht bij uw aanspreekpunt van het woonteam.

 "Ik kom uit een groot gezin. Mijn broers, zussen en 

ik vinden het belangrijk dat we niet allemaal tegelijk 

bij mama zijn. 

Familienet maakt deze afstemming eenvoudig; we 

beheren gezamenlijk de agenda. Ondertussen zien 

we op Familienet ook nog wat er in de huiskamer 

gebeurt en wat mama heeft gegeten. Ik vind het 

een ideale uitvinding!"


