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Logeren in Kempenhaeghe 
 

Epilepsie kan een grote invloed hebben iemands leven. Zowel voor degene die epilepsie 

heeft, als voor zijn/haar omgeving kan de impact groot zijn. De dagelijkse zorg vergt soms 

veel tijd en aandacht. Bijkomende problematiek, zoals moeilijk verstaanbaar gedrag, 

fysieke en/of verstandelijke beperkingen of opvoedingsvraagstukken, kan daarnaast de 

draaglast van een iemand met epilepsie en zijn/haar naasten vergroten. Die druk kan zeer 

veelomvattend zijn. 

 
 

Wanneer logeren en voor wie? 

In zo’n situatie kan de logeeroptie van 

Kempenhaeghe ‘lucht’ geven om het 

thuisfront te ontlasten. Door tussentijds 

te kunnen ‘opladen’, zijn naasten langer 

in staat om mantelzorg te blijven bieden. 

 

De logeeroptie van Kempenhaeghe staat 

open voor kinderen en volwassenen met 

epilepsie, met en zonder aanvullende 

medische of gedragsmatige zorgvragen. 

De invulling van een ‘logeerpartij’ wordt 

nauwgezet voorbereid om te waarborgen 

dat de logé tijdens het verblijf in 

Kempenhaeghe de best passende zorg 

krijgt.    

 

Aanmelden en stappenplan 

Bent u geïnteresseerd? Stuur dan een 

bericht naar infocew@kempenhaeghe.nl 

of u belt met telefoonnummer 040-2279 

128. U kunt ook aan de behandelend 

neuroloog of verpleegkundig specialist 

vragen om u of uw kind of familielid via 

deze weg aan te melden. Het doorgeven 

van uw naam- en adresgegevens en een 

korte beschrijving van de situatie van de 

kandidaat-logé volstaat. Na ontvangst 

van het bericht of telefoontje stellen we 

het volgende stappenplan in werking:  

1 Uitnodiging voor een opname 

De kandidaat-logé ontvangt een 

uitnodiging voor een korte klinische 

opname. Zo bepalen we welke zorg 

en bewaking overdag en in de 

nacht nodig zijn tijdens het 

logeerverblijf in Kempenhaeghe.  

 

Mocht een kandidaat-logé nog niet 

onder behandeling zijn bij 

Kempenhaeghe dan is een 

verwijzing nodig. Zo kunnen we de 

medische verantwoordelijkheid 

voor de logé beleggen bij één van 

onze neurologen. U wordt in dat 

geval ook uitgenodigd voor een 

gesprek met de arts. 

2 Bepalen geschikte 

logeerlocatie 

Kempenhaeghe beschikt over een 

diversiteit aan woonvormen waar 

logeren kan plaatsvinden. 

 

Kinderen tot 18 jaar logeren 

meestal in één van de 

kinderwoonafdelingen in Heeze. De 

woningen zijn afgestemd op 

zorgvragen die kunnen spelen, ook 

als dat gaat om moeilijk 

verstaanbaar gedrag en/of 

meervoudige beperkingen.  

Voor volwassenen is logeeropvang 

beschikbaar in meerdere woningen 

in de Sterkselse woonwijk 

Kloostervelden of in woningen van 

Kempenhaeghe in omliggende 

dorpen. Afhankelijk van de vraag, 

de mogelijkheden van de logé, uw 

wensen en de beschikbare opties 

bepalen we in overleg welke locatie 

zich het beste leent voor de 

logeeropvang. 

 

3 Inplannen logeeropvang 

We zien logeren als maatwerk. Er 

kan in het weekend worden 

gelogeerd, in een vakantieperiode, 

gedurende een aantal (aaneen-

sluitende) dagen per maand of op 
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(vaste) doordeweekse dagen. U 

kunt hierin aangeven wat gewenst 

is.  

 

4 Logeercontract vastleggen 

Alle afspraken over de 

logeeropvang leggen we via het 

zorgservicebureau van 

Kempenhaeghe vast in een 

logeercontract. Dit contract wordt 

per kalenderjaar* bijgesteld. Ook 

spreken we af wie uw 

aanspreekpunt is en hoe 

bijvoorbeeld dagbesteding, 

onderwijs en  

 

Logeerafspraken 

Zodra er ruimte is op de afgesproken 

logeerlocatie krijgt u een uitnodiging 

voor een kennismaking ter plaatse. 

Vanaf de start van het logeren gelden 

een aantal afspraken:  

- In verband met onze 

personeelsplanning informeert u 

ons tijdig via een e-mail aan 

logeren@kempenhaeghe.nl over 

de aankomst- en vertrektijden 

van de logé. Dit geldt ook bij 

wijzigingen in de planning. 

Annuleringen vernemen we graag 

uiterlijk 72 uur voorafgaand aan 

de start van een logeerperiode. 

- U draagt zelf zorg voor het 

meenemen van hieronder 

genoemde spullen. Voorziet u 

alstublieft alles van de naam van 

de logé. Bij aankomst op de 

logeerlocatie brengt u de spullen 

naar de slaapkamer van de logé.  

o Dierbare spulletjes zoals 

knuffels, bepaald 

speelgoed, mobiele 

telefoon, etc. 

o Voldoende kleding, 

inclusief een reserve-set  

o Medicatie met aanwijzing 

voor dosering en 

reservemedicatie voor 

minimaal twee dagen  

o Medische apparatuur zoals 

voedingspomp, CPAP-

apparaat, NightWatch, etc. 

o Verpleegkundige 

materialen zoals 

sondevoedingssystemen, 

spuitjes, speciale pleisters, 

etc. 

o Dieetvoeding, 

incontinentiemateriaal etc.  

o Toiletartikelen  

 

Goed om te weten 

- Begeleiders van de logé 

rapporteren in het elektronisch 

patiëntendossier. Via het 

zorgportaal MijnKempenhaeghe 

kunt u deze rapportages lezen. U 

bespreekt en evalueert het 

logeren met uw contactpersoon.  

- Tijdens het logeren vindt geen 

onderzoek of behandeling plaats. 

Bij acute vragen raadplegen we 

uiteraard de dienstdoende arts.  

- Bij ziekte van de logé - 

bijvoorbeeld bij griep - kan het 

logeren niet doorgaan. Zo nodig 

vragen wij u om de logé op te 

halen. Informeert u de 

begeleiding als de logé recent 

ziek is geweest of in het geval er 

bijzonderheden zijn rondom de 

epilepsie. Informeert u bij grote 

veranderingen in de zorg uw 

contactpersoon. Zo nodig reikt u 

medische brieven van andere 

zorgverleners aan ten behoeve 

van het dossier van de logé.  

- Bij aankomst verifieert de 

begeleiding de medicatie van de 

logé. Als er tijdens het verblijf in 

Kempenhaeghe wijzigingen 

plaatsvinden in de medicatie, 

geeft u deze zelf door aan de 

behandelend neuroloog.  

 

Samen zetten we ons in voor een prettig 

logeerverblijf. We verwelkomen u of uw 

kind/familielid graag.  

Versie: juli 2021 

* Graag ontvangen wij uw wensen voor 

logeerdagen voor het daarop volgende jaar voor 1 

november. Uiterlijk 15 december krijgt u dan van 

ons een planning voor het volgende kalenderjaar.  
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