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

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



WAT ZIT ER ALLEMAAL IN PUUR?
Aan de linkerzijde ziet u de verschillende onderdelen van 
PUUR. U kunt direct op een cirkel klikken om naar een 
onderdeel te gaan. 

INLOGGEN
Ga naar https://puurvanjou.nl
Voer uw gebruikersnaam en wachtwoord 
in. U bent nu ingelogd.

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.

Aan de rechterzijde ziet u de ‘Even denken 
aan (agenda)’ van de afdeling. Hierin zijn de 
afspraken van u (of de persoon waarvan u de 
naaste mantelzorger bent) 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 persoonlijke afspraak 
toevoegen die door de zorgverleners direct 
inzichtelijk is.

De meeste informatie staat op deze hoofdpagina onder het 
onderdeel ‘Actueel’. Hier ziet u in chronologische volgorde 
de rapportages; de De laatste rapportage staat bovenaan. 

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 boven in 
het scherm. Deze 
informatie is belangrijk 
zodat wij goed met u 
kunnen samenwerken 
en u zelf de beslissing 
kunt nemen hoe u wilt 
leven.

Alle afspraken staan opgesomd onder ‘Dit gaan we doen’. 
Dit zijn de persoonlijke afspraken en zorgafspraken van u of 
uw naaste en de teamafspraken.

Bij het onderdeel ‘Medisch’ staan de medische  gegevens. 
Denk hierbij aan een wel/niet reanimatieverklaring of 
 mogelijke allergieën.

Het onderste onderdeel van Puur van jou is ‘Hoe gaat het?’. 
Via dit onderdeel heeft u inzage in uitslagen, zoals het 
 gewicht of de bloeddruk. 

Meer informatie vindt u in de uitgebreide 
handleiding. Deze heeft u op de 
informatiebijeenkomst van ons ontvangen. 


