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Inloggen

U heeft onlangs een e-mail van Sensara ontvangen met hierin de knop “wachtwoord 
aanmaken”. Klik op deze knop en vul in het vakje ‘placeholder’ een wachtwoord in. 

Dit wachtwoord bestaat uit minimaal 8 tekens, 1 cijfer, 1 hoofdletter, 1 kleine letter en een 
vreemd teken zoals @ of !. Voer nogmaals uw wachtwoord in om deze te bevestigen. 
Wanneer uw wachtwoord voldoet aan alle eisen, zullen er drie groene vinkjes verschijnen. 
Een rood kruis betekent dat uw wachtwoord niet aan de betreffende eisen voldoet. 

Wanneer u uw wachtwoord heeft aangemaakt, gaat u terug naar de e-mail. Klik nu op de 
link naar de inlogpagina.

                        

Hier kunt u inloggen met uw e-mailadres en uw zojuist aangemaakte wachtwoord. We 
raden u aan om de pagina aan uw favorieten toe te voegen, zodat u deze de volgende 
keer gemakkelijk terug kunt vinden. 
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Cliëntenoverzicht
Wanneer u bent ingelogd, ziet u direct al uw cliënten overzichtelijk op een rijtje. Wanneer 
uw cliënten in verschillende groepen zijn opgedeeld, ziet u dit links in het scherm (zoals 
de afbeelding hieronder).  

De roze gemarkeerde groep is de groep waar u momenteel naar kijkt. 
In het midden van het scherm ziet u de namen van uw cliënten met daarachter een 
gekleurd icoontje. Deze icoontjes zeggen iets over de status van de cliënt:

Actieve groep

Normaal gedrag: Het gedrag van deze cliënt is normaal, er zijn dus geen notificaties.

Ongebruikelijk gedrag: Het gedrag van deze cliënt is ongebruikelijk en wijkt af van 
het normale patroon.

Verontrustend gedrag: Het gedrag van deze client wijkt significant af van het 
normale patroon en kan verontrustend zijn.

Technische storing: Dit betekent dat er een technisch probleem is. Bijvoorbeeld als 
er iets aan de hand is met de internetverbinding of wanneer één of meerdere 
sensoren niet goed zijn geïnstalleerd.

Aan het leren: In de eerste twee à drie weken leert het systeem het gedrag van de 
cliënt kennen. U krijgt in deze periode nog geen notificaties van afwijkend gedrag. 
Wel kunt u notificaties ontvangen van een technische storing, dwalen (wanneer 
ingesteld) en wanneer de alarmknop is ingedrukt.

Niet gekoppeld: De cliënt is in ons systeem niet gekoppeld aan een sensoren-
systeem. Neem contact op met Sensara om dit probleem op te lossen.
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Notificaties
Wanneer er ongebruikelijk of verontrustend gedrag wordt geregistreerd bij een cliënt, ziet 
u tot zeven dagen terug informatie hierover bij het onderdeel ‘notificaties’ (midden 
bovenin het scherm). 

Wij verwijzen u door naar onze ‘kaart met notificaties’ voor een overzicht van alle 
mogelijke meldingen die u kunt ontvangen. Hieronder vindt u twee voorbeelden.

Voorbeeld 1 - Toiletbezoek:
Sensara weet inmiddels hoe vaak uw cliënt gemiddeld het toilet bezoekt. Gaat uw cliënt 
veel meer of veel minder naar het toilet, dan krijgt u hiervan een notificatie. Dit zou 
namelijk kunnen betekenen dat er iets aan de hand is met de gezondheid van de cliënt, 
zoals een urineweginfectie.

Voorbeeld 2 - Activiteit:
Sensara meet ook de hoeveelheid activiteit in de woning. Is er langer dan gebruikelijk geen 
activiteit, dan krijgt u hiervan een notificatie. Het kan er bijvoorbeeld op duiden dat de 
cliënt gevallen is, of in slaap is gevallen in een stoel of op het toilet en niet meer 
beweegt.
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Alle gebeurtenissen
Onder ‘alle’ (midden bovenin het scherm) vindt u een uitgebreid overzicht van de 
activiteiten van uw cliënt van de afgelopen week. 

Hier ziet u de activiteiten van:

n De Deur: Wanneer is de deur gebruikt. Ging de cliënt naar binnen of buiten, of werd de 
deur alleen geopend en gesloten.

• Ging naar binnen: Er is geen beweging in huis. Sensara weet dat de bewoner 
eerder het huis heeft verlaten. De buitendeur gaat open en weer dicht. Hierna 
wordt er wel beweging in huis gesignaleerd. Sensara concludeert: Bewoner ging 
naar binnen.

• Ging naar buiten: Er is beweging in huis. De deur gaat open en weer dicht. 
      Hierna wordt er geen beweging meer in huis geregistreerd. Sensara                 
      concludeert: Bewoner ging naar buiten.
• Deur geopend en gesloten: Er is beweging in huis. De deur gaat open en 

dicht. Hierna wordt er nog steeds beweging in huis waargenomen. Sensara             
concludeert: De deur is geopend en gesloten. Dit kan bijvoorbeeld voorkomen 
wanneer er bezoek binnengaat, een pakketje wordt afgeleverd, als de bewoner 
buiten de krant haalt of het vuilnis buiten zet, terwijl in tussentijd de deur open 
blijft.
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n Het toilet: Op welke tijdstippen is er een toiletbezoek geweest? Er wordt maximaal 1 
toiletbezoek per 10 minuten geregistreerd. Houd er rekening mee dat wanneer het toilet 
zich in een badkamer bevindt, niet elk geregistreerd toiletbezoek ook daadwerkelijk een 
toiletbezoek hoeft te zijn, maar mogelijk een andere activiteit in de badkamer.

n De keuken: Op welke tijdstippen is de koelkast/keukenkast gebruikt? Er wordt maximaal 
1 keukenactiviteit per uur in de app weergeven, aangezien de keukenactiviteiten die 
binnen één uur plaatsvinden gezien worden als maximaal één maaltijd. 

n De slaap: Op welke tijdstippen ging de cliënt in en uit bed? Door dit te monitoren is het 
ook mogelijk om onrust in de nacht te herkennen. 
  

Trendgrafieken

Rechts in het scherm ziet u de trendgrafieken. Hier kunt u overzichtelijk inzien of een 
specifieke activiteit over de tijd verandert. Het tijdsbestek waarover u de grafiek wilt zien 
kunt u aanpassen door op ‘2 Weken, ‘2 Maanden’ of ‘Jaar’ te klikken. 

In de grafiek ziet u in de blauwe 
balken de hoeveelheid activiteit. Een 
grijze balk duidt op een technische 
storing, afwezigheid van de cliënt of 
dat er bezoek is geïdentificeerd 
waardoor de data wat kunnen 
afwijken. De data van deze dag wordt 
niet meegenomen in het vaststellen 
van de leefstijl van de cliënt. Door uw 
muis op een grijze balk te zetten, ziet 
u de reden van de betreffende grijze 
balk. 
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Uitleg bij de grafieken

n Activiteit: Hier ziet u een grafiek van de activiteit per dag. Hoeveel beweging was er die 
dag in huis? Hoe hoger de balk, hoe actiever de cliënt is geweest. Wanneer de activiteit 
over de tijd steeds verder afneemt, kan het zijn dat de gesteldheid van de cliënt 
verminderd en raden wij aan om na te gaan wat de reden hiervan is.

n Binnenshuis/Buitenshuis: Hier wordt weergeven hoeveel uren de cliënt dagelijks 
buitenshuis is. In combinatie met het aantal bezoeken dat de cliënt ontvangt, is het een 
indicatie voor de sociale activiteiten van de cliënt. Wanneer hierin een afname te zien is, 
raden wij aan om na te gaan of er een lichamelijke of mentale reden is dat de cliënt weinig 
of niet meer naar buiten gaat. 

n Toiletbezoek: Hier wordt het aantal toiletbezoeken per dag weergeven. Een 
opvallende toename of afname in de grafiek toiletbezoek kan duiden op gezondheids-
klachten, zoals een urineweginfectie of uitdroging. Wanneer Sensara hier een duidelijke 
verandering in ontdekt, zult u hiervan een notificatie ontvangen.

n Bezoeken ontvangen: Bezoek wordt geregistreerd als een combinatie van het aantal 
bezoeken en de lengte van deze bezoeken. Wanneer de balk in deze grafiek tot 3 reikt, kan 
dit daarom duiden op 3 korte bezoeken of 1 lang bezoek van ongeveer 3 uur. Het aantal 
bezoeken in combinatie met het aantal uren buitenshuis kan iets zeggen over de mate van 
sociaal isolement. 

n Slaap: In deze grafiek ziet u het aantal uren slaap per etmaal. Wanneer u op basis van 
deze gegevens meer inzicht wilt hebben in het slaappatroon, raden wij u aan om onder 
‘Alle gebeurtenissen’ te controleren wanneer de bewoner in en uit bed is gegaan. 

n Loopsnelheid: Hier ziet u de gemiddelde loopsnelheid. Hier ziet u niet de exacte 
loopsnelheid in km/uur, maar u kunt deze grafiek interpreteren als een verhouding tussen 
verschillende dagen. Op deze manier kunt u zien of de loopsnelheid over de tijd verandert. 
Een duidelijke daling kan een indicatie zijn voor een behoefte aan hulpmiddelen. 

n Keukenactiviteit: Hier ziet u het aantal keuken-activiteiten op 1 dag. Bij afwijkingen 
krijgt u hiervan een melding. Toegenomen of afgenomen eetlust kan een teken zijn van 
een onderliggend gezondheidsprobleem.
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Instellingen

Door te klikken op het wieltje rechts bovenin uw scherm, gaat u naar de instellingen.

  
Hier kunt u na het gebruik van de Casemanager-tool uitloggen, zodat anderen deze 
persoonlijke gegevens niet kunnen inzien. 

Daarnaast is het mogelijk om via ‘Accountinstellingen’ uw wachtwoord te wijzigen.

Voorbeeld Casemanager Tool

Liever online?
Maak gebruik van de onderstaande link om online de uitleg te bekijken van de 
Sensara CaseManager Tool. 

https://www.pingvp.com/v/a4XERYi3J9



Bijlage: De CaseManager Tool
De alarmen en wat ze betekenen

Inactiviteit/activiteit

Eten

n Korte periode inactief
n Verdachte inactiviteit
n Afgelopen week minder
       activiteit

De inactiviteitsalarmen geven aan dat er enige of geruime tijd 
geen beweging in de woning is opgemerkt. Dit hoeft niets te 
betekenen, maar het is mogelijk dat de bewoner is gevallen en 
niet kan opstaan.

Controleert u in de tool waar de bewoner het laatst is waarge-
nomen. Bij twijfel over de gesteldheid van de bewoner adviseren 
we u contact met hem/haar op te nemen.

n Recent veel minder gegeten
n De laatste dagen niet 

       ontbeten

De bewoner heeft de afgelopen dagen beduidend minder 
gegeten. Dit kan leiden tot ondervoeding. 
Vragen om de bewoner te stellen:
n Vraag waarom hij/zij minder eet.
n Vraag of hij/zij trek in iets specifieks heeft.
Controleer ook of er voldoende geschikt eten in de koelkast is.

n Zeer weinig bezoek in 
       afgelopen week
n Minder bezoeken in
       afgelopen week

De bewoner heeft de afgelopen week vrijwel geen bezoek in 
huis gehad. Dit is een indicatie van sociale isolatie, wat risico’s 
met zich meebrengt zoals een versnelde ontwikkeling van 
dementie. We adviseren u de bewoner vaker te bezoeken en 
andere familieleden/vrienden/buren te stimuleren om ook vaker 
langs te gaan.

Alarmen:

Alarmen:

Alarmen:

Bezoek

Toiletbezoek

n Gisteren geen toiletbezoek
n Gisteren weinig toiletbezoek
n Gisteren veel toiletbezoek
n Afname van toiletbezoek
n Toename van toiletbezoek

De bewoner heeft vaker of minder vaak dan gewoon het toilet 
bezocht. Dit kan duiden op een blaasontsteking of uitdroging. 
Wij adviseren u de toilet-en keukenactiviteit de komende 
periode regelmatig in de tool te controleren.

Neem bij zorgwekkende veranderingen contact op met een 
dokter.

Alarmen:



Toiletbezoek

n Dwaaldetectie

De bewoner heeft de woning verlaten binnen een tijdvak dat u 
heeft ingesteld voor dwaaldetectie. We adviseren u contact met 
de bewoner op te nemen en als dit niet lukt, langs te gaan om te 
controleren wat er aan de hand kan zijn.

Alarmen:

Dwalen

Bedtijd

Huis verlaten

Loopsnelheid

Het systeem

n Gisteren afwijkende bedtijd
n Afgelopen week langer
       geslapen
n Afgelopen week korter
       geslapen
n Recent slechter geslapen
n Veel langer in bed

De bewoner ligt de laatste tijd langer of korter in bed dan 
normaal. Vragen die u zou kunnen stellen zijn:
n Voelt hij/zij zich de laatste tijd vermoeid?
n Is er een verandering in zijn/haar dagelijkse routine?
n Is er een verandering in zijn/haar eetpatroon?

Controleer de komende tijd vaker het slaapgedrag in de tool.
Blijft het patroon aanhouden, dan adviseren we u een dokter te 
raadplegen.

Alarmen:

n Nog niet thuis
n Verlaat 's avonds het huis
n Afgelopen week minder 
       buiten

De bewoner:
n is niet thuisgekomen op de gebruikelijke tijd in de avond. 
Neem contact op met de bewoner of eventueel bekenden.
n heeft gedurende de avond het huis verlaten. Vraag de 
bewoner waarom hij/zij het huis heeft verlaten.
n is de afgelopen week weinig buiten geweest. Probeer een 
reden te bedenken om wat vaker naar buiten te gaan.

Alarmen:

n Afgelopen week langzamer
       gelopen

De bewoner heeft de afgelopen periode beduidend langzamer 
gelopen. Dit kan duiden op fysieke achteruitgang. Wij adviseren 
u de bewoner hiernaar te vragen en mogelijke hulpmiddelen te 
bespreken.  

Alarmen:

n Geen verbinding met sensor
n Geen verbinding met systeem
n Verbinding hersteld
n De sensor is niet correct
       geïnstalleerd
n Batterij sensor bijna leeg
n Signaal sensor is zwak

Bij een van deze alarmen kunt u contact opnemen met Sensara 
support via

n Telefoon: 010-764 08 03
n E-mail: support@sensara.eu

Alarmen:


