
Alle kennis. 
Alle aandacht.

Coronabeleid Kempenhaeghe:
Bezoek aan opgenomen patiënten 

Kempenhaeghe Heeze | Sterkselseweg 65 | 5591 VE Heeze | T (040) 227 90 22 
Kempenhaeghe locatie Oosterhout | Muldersteeg 6 | 4901 ZG Oosterhout | T (0162) 481 800

Nu vanaf 23 maart 2022 op landelijk niveau bijna alle coronamaatregelen 
vervallen, schalen we ook in Kempenhaeghe maatregelen af. Maar net als 
andere organisaties in de zorg blijven we nog voorzichtig met het doel - 
soms kwetsbare - patiënten te beschermen.

Tijdens het opnamegesprek bespreekt de verpleegkundige met u de 
bezoekregeling die van toepassing is op de afdeling waar u wordt opgenomen. 

Bezoek een opgenomen patiënt NIET als: :

u of één van uw huisgenoten verschijnselen hee� die op een coronabesme�ing 
kunnen wijzen zoals:
• Verkoudheid / niezen
•  Koorts (vanaf 38 graden)
• Hoesten / keelpijn
•  Diarree
•  Benauwdheid
•  Verminderd reuk- en / of smaakvermogen

Respecteer de geldende bezoektijden.
 
Bezoekrichtlijnen
• In Heeze en Oosterhout bij opnames langer dan 24 uur: maximaal twee bezoekers
• Bij opnames van 24 uur of korter: Géén bezoek.
• Indien mogelijk; graag twee vaste bezoekers afspreken gedurende de opname.
• Het bezoek vindt plaats op de eigen slaapkamer, buiten of in het restaurant/bistro.

Bezoektijden voor kinderen: maximaal 2 bezoekers en eventueel broertje(s) en /of 
zusje(s)
• maandag tot en met vrijdag van 18.00-20.00 uur
• woensdag van 14.00-16.00 uur 
• zaterdag en zondag van 14.00-16.00 of van 18.00-20.00 uur

Bezoektijden voor volwassenen
• maandag t/m vrijdag van 18.30 - 20.30 uur
• woensdag van 14.00-17.00 
• zaterdag en zondag van 14.00-16.00 of van 18.30 – 20.30 uur

Bezoektijden Epilepsie Monitoringsafdeling (opname 2) Heeze
• dinsdag van 18.30-20.00
• woensdag van 14.00-15.00 of van 18.30-20.00 uur
• donderdag van 18..30-20.00 uur
• zaterdag en zondag van 14.00-16.30 uur

 Wij bedanken u voor uw begrip en medewerking
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Blijf thuis bij klachten. Laat uzelf
testen,ook als u al gevaccineerd bent

Desinfecteer regelmatig uw handen

Houd nog 1,5 meter afstand tot 
anderen waar dat kan.

LET OP:
Draag een mondkapje, daar

waar 1,5 meter afstand tot anderen
niet mogelijk is.

Schud geen handen.


