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‘Rooming in’  
 
Als een kind wordt opgenomen in Kempenhaeghe, is er een mogelijkheid voor één ouder of 
verzorger om aanwezig te zijn bij dit verblijf, ook ‘s nachts. Deze mogelijkheid is er ook voor 
ouders / begeleiders van een volwassene met een verstandelijke beperking. Dit wordt ook wel 
‘rooming in’ genoemd. In dit leaflet vindt u informatie over rooming in.  
 
Reserveren rooming in 

Als u gebruik wilt maken van rooming in 
kunt u dit bij uw arts aangeven tijdens 
het maken van de afspraken over de 
opname. U kunt dit ook later nog 
regelen. Belt u dan voorafgaand aan de 
opname met de secretaresse van uw arts 
of informeer bij de verpleging van de 
afdeling. 
 
Eten en drinken 

Eén ouder of verzorger mag gebruik 
maken van de maaltijden die worden 
geserveerd. Koffie en thee kunt u zelf 
pakken. Volgt u om gezondheidsredenen 
of vanwege een levensovertuiging een 
speciaal dieet, overleg dan met de 
verpleging wat de mogelijkheden zijn. Er 
zijn in de omgeving van Kempenhaeghe 
ook eetcafés en restaurants. 
 

          Slaapkamer en persoonlijke 

verzorging 

Bij rooming in slaapt u in dezelfde kamer 
als uw kind of de cliënt. U kunt daarbij 
gebruik maken van de badkamer en 
toilet op de afdeling. Denkt u aan uw 
eigen toiletartikelen en (nacht)kleding? 
Kempenhaeghe zorgt voor beddengoed 
en badtextiel. Uiteraard kunt u ook een 
eigen dekbed, overtrek, en kussen 
meebrengen. 
  
 

 

 

 

Afstemming van de zorg  

Tijdens de opname is de zorgcoördinator 
de eerst verantwoordelijke voor het 
verpleeg-begeleidingsproces. Met hem of 
haar bespreekt u de mogelijkheden hoe 
u zelf kunt bijdragen aan de verzorging 
van uw kind gedurende de opname.  
 
Kosten 

Kempenhaeghe verzorgt gratis rooming 
in voor één ouder of verzorger.  
 

Gastenverblijf 
Indien u liever niet op dezelfde kamer wil 
slapen maar wel graag dicht in de buurt 
wil zijn, kunt u gebruik maken van een 
gastenkamer. Zie hiervoor de leaflets 
over de gastenverblijven in Heeze en 
Oosterhout. 
 
Meer informatie  

Wilt u meer informatie over rooming in? 
Neemt u daarvoor contact op met de 
betreffende opnameafdeling van 
maandag tot en met vrijdag tussen 
10.00 -21.00 uur.  
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