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1 Zijn woonafdelingen van Kempenhaeghe gewoon open? 

 

Antwoord: 

 

In het Centrum voor Epilepsiewoonzorg van Kempenhaeghe volgen we de coronarichtlijnen van 

het RIVM en van Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN). Op dit moment mogen per 

groepswoning vier bezoekers tegelijkertijd aanwezig zijn.  

 

2 Welke maatregelen hanteert Kempenhaeghe om verspreiding van het coronavirus te 

vermijden? 

 

Antwoord: 

 

Ook nu de coronamaatregelen stap-voor-stap versoepelen, blijven we – ook nog na vaccinatie – 

de geldende en inmiddels bekende hygiëne-instructies hanteren zoals het houden van 1,5 meter 

afstand, het desinfecteren of wassen van handen, het gebruiken van mondkapjes en medische 

beschermingsmiddelen. Ook blijven onze medewerkers thuis bij gezondheidsklachten en 

controleren we bezoekers daarop.  

 

Bezoek aan cliënten is toegestaan onder de voorwaarden van de geldende bezoekregeling die is 

gebaseerd op de richtlijnen van de VGN, zie voor details vraag 4.  

 

Verder blijven we ons dagbestedings- en vrijetijdsaanbod nog zo veel mogelijk op de eigen 

woonafdeling van de cliënt verzorgen.  

 

3 Wordt er binnen Kempenhaeghe zelf getest op corona? 

 

Antwoord: 

 

Kempenhaeghe voert zelf geen testen uit. Als er bij een cliënt sprake is van een verdenking op 

een coronabesmetting start de procedure die de GGD hiervoor hanteert. Kempenhaeghe 

beschikt over test-kits zodat cliënten niet naar de zogeheten ‘teststraten’ hoeven te reizen. De 

testuitslag wordt circa een dag later gemeld.  

 

 

4 Mag ik op bezoek komen bij een cliënt? 

 

Antwoord: 

 

Ja een bezoek is mogelijk. Het volgende geldt (conform de landelijke richtlijnen):  

 

o Per groepswoning kunnen per 5 juni 2021 maximaal vier bezoekers tegelijkertijd aanwezig 

zijn. Afstemming met de woonbegeleiding over het inplannen van bezoek blijft voorlopig dus 

nog nodig. Bezoek kan plaatsvinden in de eigen kamer van uw naaste, buiten en ook in de 

gezamenlijke ruimtes. 

 

o Het maximaal aantal bezoekers dat we per woning kunnen toelaten, zal de landelijke 

richtlijnen blijven volgen.  

 

o Bezoek kan bestaan uit familieleden, naasten, maar ook uit cliënten van andere 

woonafdelingen. 

 

o Als er op een woonafdeling aanleiding is om af te wijken van het geldende bezoekbeleid, 

verneemt u dat via de woonbegeleiding. Afwijken kan bijvoorbeeld nodig zijn bij een 

(vermoeden) van een coronabesmetting.  



 

o Algemene coronavoorzorgsmaatregelen (zoals thuisblijven bij klachten, afstand houden ten 

opzichte van andere bewoners en medewerkers en ook handhygiëne) blijven van kracht. 

 

o Het dragen van een neusmondmasker door medewerkers én bezoekers blijft noodzakelijk 

totdat de situatie in Nederland het niveau ‘waakzaam’ heeft bereikt. Momenteel zitten we nog 

op het niveau ‘zeer ernstig’.  

Let op: ‘Oranje of rood gebied’  

Bent u recent in een ‘oranje of rood gebied’ geweest, bijvoorbeeld in verband met vakantie? Dan 

dient u na terugkomst eerst de geldende thuisquarantaine in acht te nemen, voordat u uw kind 

of familielid bezoekt in Kempenhaeghe of ophaalt voor huisbezoek.  

5 Mag een cliënt met ‘verlof’(= thuisbezoek)? 

 

Antwoord: 
 

Cliënten mogen op ‘verlof’ (= thuisbezoek). Uit oogpunt van veiligheid en gezondheid gelden 

afspraken over:  
 

O Locatie 

Het verlof is bedoeld voor thuisbezoek. We hanteren daarbij één vast adres. Ook thuis geldt de 

regel van ‘vier bezoekers in huis’. Conform het landelijke beleid kan een cliënt ook tijdens 

thuisverlof een horeca- recreatie- of sportvoorziening bezoeken. Uiteraard met in achtneming 

van algemene voorzorgsmaatregelen.   

 

O Planning van het verlof 

Met de begeleiders van de cliënt bespreekt u: 

• Hoe vaak u het verlof wil organiseren 

• Of het voor één dag is of voor enkele dagen 

• Of het doordeweeks valt of in het weekend 

We hanteren hiervoor geen richtlijnen. Probeer het verlof zodanig te plannen dat het voor alle 

partijen uitvoerbaar is. 

 

O Coronacheck 

Vóór het thuisbezoek informeert de begeleider bij het thuisfront van de cliënt of er geen 

huisgenoten met klachten zijn die op een coronabesmetting kunnen wijzen. Ook mag er geen 

recent contact geweest zijn met iemand met deze klachten of met een corona-infectie. In dat 

geval moet het thuisbezoek worden uitgesteld. Ook bij terugkomst, is er een coronacheck.  

O ‘Oranje of rood gebied’  

Bent u recent in een ‘oranje of rood gebied’ geweest, bijvoorbeeld in verband met vakantie? Dan 

dient u na terugkomst eerst de geldende thuisquarantaine in acht te nemen, voordat u uw kind 

of familielid bezoekt in Kempenhaeghe of ophaalt voor huisbezoek.  

O Hygiëne 

De inmiddels gebruikelijke corona-hygiëneregels gelden ook thuis. 

 

 

6 Zijn cliënten van het Centrum voor Epilepsiewoonzorg van Kempenhaeghe 

gevaccineerd?  

 

Antwoord: 

 

Ja al onze clienten vanaf 18 jaar voor wie toestemming is verleend, zijn gevaccineerd.  

 

In dit kader is het goed om te weten dat beleid en richtlijnen inzake persoonlijke 

beschermingsmiddelen, hygiëne en afstand houden voorlopig blijven gelden. Vaccinatie van 

individuen heeft daarop geen invloed. Uiteindelijk bepaalt de vaccinatiegraad die in Nederland 

bereikt gaat worden wat het effect van de vaccins gaat zijn op de ‘besmettelijkheid’ en wanneer 



we voorzorgsmaatregelen veilig kunnen ‘los laten’. Kempenhaeghe volgt hierin het beleid van de 

overheid.  

 

 

7 Zijn medewerkers van het Centrum voor Epilepsiewoonzorg van Kempenhaeghe 

gevaccineerd?  

 

Antwoord: 

 

Het Centrum voor Epilepsiewoonzorg van Kempenhaeghe valt onder de gehandicaptenzorg. 

Medewerkers die werken in de woonzorg, dagbesteding en paramedische hulpverlening ten 

behoeve van onze cliënten vallen onder de eerste groepen die binnen de zorg zijn gevaccineerd.  

 

8 Wat gebeurt er met cliënten die mogelijk toch nog besmet raken? 

 

Antwoord: 

 

Zodra de testprocedure start, wordt de cliënt in isolatie verzorgd en benaderd met volledige 

persoonlijke beschermingsmiddelen. Dat gebeurt in beginsel op de eigen woonafdeling als de 

gezondheidsklachten van de cliënt dat toelaten. Een cliënt met een bevestigde corona-

besmetting kan zo nodig worden overgeplaatst naar een kamer voor coronazorg in het 

opnamecentrum van Kempenhaeghe in Heeze.  

 


