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Inleiding 

Gespecialiseerde EpilepsiezorgGespecialiseerde EpilepsiezorgGespecialiseerde EpilepsiezorgGespecialiseerde Epilepsiezorg    

SEIN biedt gespecialiseerde diagnostiek en behandeling, woonzorg en dagbesteding en 

onderwijs aan mensen met epilepsie. Mensen die zorg ontvangen van SEIN hebben vaak 

moeilijk behandelbare vormen van epilepsie en zeer complexe problemen die daarmee 

samenhangen. Naast epilepsie biedt SEIN ook behandeling aan mensen met 

slaapstoornissen. 

SEIN vervult een bovenregionale functie en beschikt over drie locaties: Heemstede, Cruquius 

en Zwolle. Daarnaast heeft SEIN twaalf poliklinieken in het verzorgingsgebied boven de 

‘grote’ rivieren. Het slaapcentrum is gevestigd in Zwolle en Groningen. De school De 

Waterlelie bevindt zich in Cruquius.  

Multidisciplinaire aanpakMultidisciplinaire aanpakMultidisciplinaire aanpakMultidisciplinaire aanpak    

De kracht van SEIN is de multidisciplinaire aanpak. Dat wil zeggen dat diverse professionals, 

zoals: medisch specialisten, gedragswetenschappers, paramedici, verpleegkundigen en 

leerkrachten zich buigen over de vaak ingewikkelde zorgvragen. De medewerkers zijn ieder 

deskundig op hun eigen vakgebied en werken nauw met elkaar samen om te komen tot 

optimale diagnostiek, behandeling en ondersteuning. 

Onderzoek naar epilepsieOnderzoek naar epilepsieOnderzoek naar epilepsieOnderzoek naar epilepsie    

Om de kwaliteit van leven voor mensen met epilepsie verder te verbeteren, is 

wetenschappelijk onderzoek essentieel. SEIN is een nationaal en internationaal 

toonaangevend onderzoekscentrum. Samen met universiteiten, ziekenhuizen en 

wetenschappelijke instellingen verricht SEIN onderzoek naar epilepsie, aanvallen en 

slaapstoornissen. 

  



Missie 

SEIN verhoogt de kwaliteit van leven van mensen met epilepsie.SEIN verhoogt de kwaliteit van leven van mensen met epilepsie.SEIN verhoogt de kwaliteit van leven van mensen met epilepsie.SEIN verhoogt de kwaliteit van leven van mensen met epilepsie.    

Wij zoeken in samenspraak met onze cliënten1 naar de beste vormen van behandeling en 

ondersteuning. 

 

Visie 

• SEIN biedt gespecialiseerde epilepsiezorg die aansluit op de behoeften, wensen en 

verwachtingen van mensen met epilepsie en hun omgeving. 

• SEIN stelt de mens centraal en ziet mensen met epilepsie als partner in diagnostiek, 

behandeling en ondersteuning.  

• SEIN treedt op als partner naar zorgverzekeraars en andere belanghebbenden.  

• SEIN heeft een toonaangevende positie in de epilepsiezorgketen. 

• De zorg is effectief, efficiënt en vernieuwend waarbij bijzondere aandacht is voor 

kwaliteit en veiligheid. 

• SEIN participeert in de ontwikkeling van technologie met als doel de mens met 

epilepsie zo veilig en zelfstandig mogelijk te laten functioneren. 

• SEIN verricht in samenwerking met academische centra toonaangevend 

wetenschappelijk onderzoek en werkt continu aan verbetering en vernieuwing van de 

epilepsiezorg op zowel nationaal als internationaal niveau. 

• SEIN staat bekend als een uitstekende werkgever en opleider, waar medewerkers en 

toekomstige professionals graag werken en zich kunnen ontwikkelen in een 

uitdagende omgeving. 

 

Samenvattend leidt dit tot de volgende drie strategische pijlers: 

 

• SEIN is partner 

 

• De mens centraal 

 

• Expert in epilepsie 

 

 

 

  

                                                 
1 Waar cliënten staat kunt u ook patiënten of leerlingen lezen. 



Kernwaarden 

 

SEIN heeft de volgende kernwaarden opgenomen in haar strategie. 

  

    

We zijn aanspreekbaaraanspreekbaaraanspreekbaaraanspreekbaar        op openheid en transparantie, eerlijkheid, het nakomen van 

afspraken en toegankelijkheid. 

We zijn innovatiefinnovatiefinnovatiefinnovatief  en investeren continu in onderzoek om de beste diagnose, behandeling 

en ondersteuning te bieden. We zetten onze kennis, ervaring en technologie graag in voor 

zorg op maat en delen die met anderen. 

We zijn    fffflexibellexibellexibellexibel        en    halen inspiratie uit onze dynamische omgeving. We hebben een 

dienstverlenende opstelling en vinden in goede samenwerking creatieve antwoorden op 

complexe vragen. 

 

 

 

 

Strategiedriehoek van SEIN   



Strategische doelen 2013-2016 

Om de missie en visie waar te maken zijn de volgende elf strategische doelen geformuleerd. 

 

1. SEIN biedt een unieke woon-, diagnostiek/behandel- en leeromgeving die optimaal 

aansluiten op de behoefte van de mens met epilepsie. 

2. SEIN levert de zorg effectief en efficiënt waardoor de mens met epilepsie kwalitatief 

hoogwaardige zorg ontvangt. 

3. SEIN heeft een sterke positie binnen het netwerk van zorgaanbieders en 

belanghebbenden in de zorg voor mensen met epilepsie. 

4. SEIN benut de uitkomsten van effectmetingen om de diagnostiek, behandeling en 

ondersteuning aantoonbaar te verbeteren.  

5. SEIN toont ondernemerschap door in te spelen op de ontwikkelingen in de zorgmarkt.  

6. De medewerkers zijn de ambassadeurs voor SEIN. 

7. SEIN participeert en stimuleert toonaangevend wetenschappelijk onderzoek zowel 

nationaal als internationaal. SEIN publiceert hierover in wetenschappelijke tijdschriften. 

8. SEIN is een maatschappelijk verantwoorde onderneming gericht op duurzaamheid en 

ontwikkelingssamenwerking. 

9. SEIN is landelijk bekend als het epilepsie expertisecentrum.  

10. SEIN heeft een passend strategisch personeelsbeleid om hoogwaardige kwaliteit, 

veiligheid en continuïteit van zorg te bieden. 

11. SEIN beschikt over een informatiestrategie die de organisatie ondersteunt in haar 

zorg- en dienstverlening. 


