
Informatie voor familie en verzorgers van kandidaat-bewoners

Wegwijs in het Centrum voor 
Epilepsiewoonzorg 

Alle kennis. 
Alle aandacht.





Woonzorg op maat 
voor mensen met epilepsie 

Het Centrum voor Epilepsiewoonzorg van Kempenhaeghe boogt op jarenlange 
ervaring met het bieden van woonzorg voor mensen met een complexe vorm van 
epilepsie en bijkomende beperkingen. In de zorgverlening is nadrukkelijk ruimte 
voor de invloed die epilepsie op iemands dagelijks functioneren, gedrag en stemming 
kan hebben. Het welzijn van de bewoners staat hoog in het vaandel. Dit betekent een 
huiselijke sfeer en activiteiten op maat. Met respect, zorgvuldigheid en tijd. Daarnaast 
zijn de beste zorg in epilepsie en in slaapstoornissen direct voorhanden via het 
Academisch Centrum voor Epileptologie en het Centrum voor Slaapgeneeskunde van 
Kempenhaeghe. Bewoners kunnen dus rekenen op kennis én aandacht.  

Van de mensen met een verstandelijke beperking hee� ruim een kwart epilepsie. 
Naarmate iemands verstandelijke beperking ernstiger is, neemt de kans op epilepsie 
toe. Het Centrum voor Epilepsiewoonzorg hee� de expertise en de voorzieningen in 
huis om de samenhang tussen de epilepsie, de verstandelijke beperking en bijkomende, 
vaak ingewikkelde problematiek te duiden. Die duiding kan leiden tot nieuw, vaak 
verrassend zicht op mogelijkheden en kansen voor mensen met complexe zorgvragen. 

  

Bundeling van kennis

Rondom elke bewoner staat een behandel-
team op maat. Het behandelteam telt minimaal 
een algemeen arts, een orthopedagoog, een 
neuroloog, een woonbegeleider en een activi-
teitenbegeleider. Zo nodig komen daar een 
fysiotherapeut, een ergotherapeut, een logopedist, 
een diëtist, een maatschappelijk werker en een 
geestelijk verzorger bij.  Allen zijn vanuit hun 
eigen vakgebied gespecialiseerd in epilepsie. 

 

Samen komen ze tot een zo optimaal mogelijke 
behandeling en begeleiding van de bewoner.  

Deze benadering vanuit meer perspectieven is 
kenmerkend voor Kempenhaeghe. Daarbij hee� 
elke bewoner een hoofdbehandelaar. Dat is een 
orthopedagoog.  



van bewoners. Bijvoorbeeld door hen te 
ondersteunen bij keuzes op het gebied van
dagbesteding, ontspanning, sociale contacten 
en praktische keuzes zoals die van de maal-
tijden en de inrichting van de kamers. De 
eigen regie van bewoners staat waar mogelijk 
hoog in het vaandel. Ook behandeling en 
begeleiding zijn onderwerp van eigen keus. 
Er wordt steeds gezocht naar de juiste balans 
tussen risico en bescherming: ‘Gewoon waar 
dat kan, bijzonder waar dat nodig is’.

Respect voor eigen keus

In de omgang met bewoners komt respect
voor hun eigen keus en vrijheid tot uiting. 
We gaan uit van mogelijkheden, niet van 
beperkingen: de bewoner zien als mens, niet 
als patiënt. In een sfeer van betrokkenheid 
en vertrouwen verkennen hulpverleners 
samen met bewoners de mogelijkheden en 
verleggen daarbij vaak grenzen. Via de 
methode Active Support worden bewoners 
individueel uitgedaagd en begeleid naar een 
volgende stap. Medewerkers stimuleren waar 
dat kan de zelfredzaamheid en zelfstandigheid 





Open samenwerking met
ouders en familie

Elke bewoner hee� een persoonlijk begeleider
die de zorgactiviteiten op elkaar afstemt en
contact onderhoudt met familie en medebe-
handelaars. Behandelaars en medewerkers 
staan open voor inbreng van bewoners, hun 
familie en vertegenwoordigers. Zij hechten veel 
waarde aan hun stem. 

Vragen, suggesties of opmerkingen over de 
dagelijkse levenssfeer of over meer beleids- 
matige zaken kunnen altijd aangereikt worden 
bij hen. 

Iedere bewoner hee� een individueel zorgplan.
Dit komt altijd samen met u als familielid en/of 
vertegenwoordiger tot stand. Het zorgplan 
omschrij� de op de individuele bewoner 
gerichte voorgenomen zorg op basis van zijn/
haar persoonsbeeld en perspectief. Zorgvragen 
worden uitgewerkt in concrete doelen, acties 
en verantwoordelijken en betrokkenen. Twee 
keer per jaar bespreekt het behandelteam het 
zorgplan. U bent daarbij van harte welkom. 



Woonvormen

Het Centrum voor Epilepsiewoonzorg biedt een 
verscheidenheid aan woonvormen voor een 
diversiteit van bewoners. Er zijn woningen en 
woongroepen waar zeer intensieve zorg in een 
zeer beschermde omgeving wordt geboden en 
woonvormen waar de zorg meer is gericht op 
begeleiding. Er zijn ook mogelijkheden voor 
deeltijdopname en logeeropvang. In alle 
groepen - ook in buitenhuizen - geldt dat zeven 
dagen per week 24 uur per dag zorg en bege- 
leiding nabij is.

• Kinderen en jongeren
Op het hoofdterrein van Kempenhaeghe in 
Heeze wonen kinderen en jongeren. Er is een 
veilig pedagogisch klimaat met aandacht voor 
de individuele mogelijkheden van elk kind. Naar 
eigen vermogen leren kinderen omgaan met hun 
epilepsie en ontwikkelen ze hun zelfstandigheid. 

De moderne woningen zijn toegerust op de 
epilepsie en op opvoedingszorgvragen. Elke 
woning hee� een eigen team van woonbegeleiders 
die beschikken over speci�eke kennis. Denk 
daarbij aan kennis van kinderen met ernstige 
meervoudige beperkingen, van kinderen met 
een lichte verstandelijke beperking en van 
kinderen met een verstoorde sociaal emotionele 
ontwikkeling. Of van kinderen met een matige 
verstandelijke beperking bij wie de epilepsie bij 
gewone dagelijkse activiteit (schommelen, koken, 
een rondje �etsen) meer en ander toezicht vraagt. 
Ook het vergroten van de kennis van de kinderen 
zelf over epilepsie krijgt passende aandacht. De 
meeste kinderen wonen in groepsverband, maar 
er zijn ook mogelijkheden voor kinderen die 
moeilijk samen met anderen kunnen wonen. 

EPILEPSIE

De meeste kinderen verblijven doordeweeks 
in Kempenhaeghe en volgen speciaal 
onderwijs op De Berkenschutse, het aan 
Kempenhaeghe gelieerde onderwijsexpertise-
centrum. Ze brengen dan (een deel van) de 
weekenden en vakanties bij hun ouders door. 
Altijd wordt in overleg met ouders bekeken 
wat de beste individuele aanpak is. Die kan 
variëren van enkel ouderlijk  bezoek op de 
woonafdeling tot aan verblijf thuis gedurende 
meer nachten per week.   

• Volwassenen in 'buitenhuizen'
De 'buitenhuizen' zijn woningen in wijken in 
naburige dorpen (Heeze, Someren, Asten, Leende) 
en in Oosterhout. Hier worden bewoners onder- 
steund bij 'zo gewoon mogelijk wonen' en parti- 
cipatie in de maatschappij. Er zijn verschillende 
varianten: eenpersoonsappartementen, twee- 
persoonshuishoudens en ook eengezinswoningen 
waar meer mensen wonen. Alle woningen voeren 
een zelfstandig huishouden. Waar mogelijk 
leveren bewoners actief hun bijdrage. De zorg 
varieert van 24-uurs-bereikbaarheid tot 24-uurs- 



begeleiding. Elk buitenhuis legt op basis van de 
behoe�en van de bewoners eigen accenten in de 
begeleiding. Vooral op het vlak van sociale parti- 
cipatie en keuzevrijheid zijn vanuit de buitenhuizen 
speciale methodieken ontwikkeld die ook buiten 
Kempenhaeghe waardering oogsten. 

• Wonen in Kloostervelden 
In de zorgclusters in Kloostervelden in Sterksel 
wonen mensen met verschillende zorgvragen en 
veelal met een matige tot ernstige (verstandelijke) 
beperking. Een deel hee� ernstige meervoudige 
beperkingen, er is een groep mensen met moeilijk 
verstaanbaar gedrag en er zijn ouderen die soms 
al tientallen jaren op het van oorsprong instellings- 
terrein wonen. De bewoners hebben gemeen dat  
verhuizen naar een naburig dorp hen geen meer- 
waarde biedt. 

Om hen in een beschutte omgeving toch 
levendigheid te bieden hee� Kempenhaeghe 
het voormalige instellingsterrein Providentia 
omgevormd tot de huidige 'gewone wijk' 
Kloostervelden met een hoog voorzieningen-
niveau. Bewoners van Kempenhaeghe wonen 
met hun nieuwe buren samen volgens het 
concept van omgekeerde integratie. De zorg- 
woningen zijn gebouwd in 2015 en 2016 en 
zijn van alle gemakken voorzien. De mogelijk-
heden variëren van zo zelfstandig mogelijk 
wonen in een studio of appartement tot leven 
in woongroepen.

Het hart van de wijk wordt gevormd door het 
klooster Providentia en het aanpalende Dokter 
Ruttenpark. In de wijk zijn voorzieningen zoals 
een bistro/restaurant, een ontspanningsruimte, 
een winkelgalerij, een kapel, sport- en spelvoor-
zieningen (waaronder een �tnessruimte), dag- 
bestedingsmogelijkheden, een activiteitencentrum, 
diverse buitenspelen, een boerderij en een 
atelier/galerie. Dit maakt dat de wijk Klooster-
velden de uitstraling hee� van een klein dorp.  
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Dagbesteding

Alle bewoners van het Centrum voor Epilepsie-
woonzorg nemen deel aan dagbesteding. 
Dagbesteding draagt op verschillende manieren 
bij aan de kwaliteit van bestaan. Dagbesteding 
biedt structuur en ritme, activeert deelnemers 
en biedt daardoor zingeving, voldoening en 
ontspanning. Dagbesteding bevordert deelname 
aan sociaal verkeer en draagt bij aan de algehele 
ontwikkeling. Zo draagt dagbesteding bij aan het 
gevoel van eigenwaarde.

Dagbesteding vindt plaats gedurende maximaal 
negen dagdelen per week. Activiteitenbegeleiders 
prikkelen deelnemers, en dagen hen uit tot het 
ontdekken van nieuwe talenten en vaardigheden 
of het behouden ervan. Zij zetten daartoe een of 
meer concepten in:
• arbeid
• ambachtelijk werk
• ontwikkelingsgerichte activiteiten

• belevingsgerichte activiteiten
• bewegingsactiviteiten
• creatieve activiteiten

Activiteitenbegeleiders stemmen het aanbod 
voor een bewoner af in overleg met zijn/haar 
behandelaars en woonbegeleiders. 

Vrije Tijd

Voor elke bewoner is er tijd en aandacht  voor 
vrije tijd. Vrije tijd kan door de deelnemer zelf 
worden ingevuld of onder begeleiding van 
woonbegeleiders, medewerkers van de afdeling 
Vrije tijd, familie en vrijwilligers. Het Centrum 
voor Epilepsiewoonzorg biedt een vrijetijdsaan-
bod waarvan elke bewoner gebruik kan maken. 
Het aanbod bestaat uit:
• thema-activiteiten rond kerst, oud en nieuw, 
 sinterklaas, vakantieweken en carnaval
• belevingsactiviteiten waaronder aaihonden, 
 belevingstheater, theater- en muziekactiviteiten
• sportactiviteiten als sportclub, wandelclub, 
 bewegen op muziek, biljarten
• sfeeractiviteiten zoals jaarlijkse kermis, 
 kienen en motorweekend 
• creatieve activiteiten van een woensdag
 avondactiviteit tot het kookcafé



Verwijzing

De gespecialiseerde woonzorg valt onder de 
gehandicaptenzorg en wordt dus ge�nancierd 
via de Wet langdurige zorg (Wlz).Dat betekent 
dat er een indicatie nodig is van het Centrum 
Indicatiestelling Zorg (CIZ). Een kandidaat-
bewoner dient daarnaast onder behandeling 
te zijn (of te komen) van een neuroloog van 
Kempenhaeghe. De indicatie hee� de vorm van 
een toe- gekend zorgpro�el (ZP).

In bijna alle gevallen wordt deze aangevuld met 
een toeslag voor Gespecialiseerde Epilepsie Zorg. 
Voor kinderen kunnen ook andere toeslagen aan 
de orde zijn. De balie Advies & Informatie van 
Kempenhaeghe kan u ondersteunen bij het 
aanvragen van de indicatie.

Na toekenning van de indicatie overlegt u met
een hoofdbehandelaar van het Centrum voor 
Epilepsiewoonzorg welke woonvorm en/of 

 

dagbesteding het beste past bij de kandidaat-
bewoner. In die overweging worden persoonlijke 
wensen en medische gegevens betrokken. 

Plaatsing is a�ankelijk van beschikbaarheid en 
van de mate van urgentie. Mogelijk komt een 
kandidaat-bewoner op een wachtlijst. Hiervoor 
kunt u contact opnemen met het Zorgservice-
bureau van het Centrum voor Epilepsiewoonzorg.

Kennis ontwikkelen en delen

Naast het verlenen van zorg, verricht het Centrum 
voor Epilepsiewoonzorg wetenschappelijk onder- 
zoek en draagt het kennis over via bijvoorbeeld 
symposia voor professionals. Ook vervult het 
centrum consulentschappen voor andere instel- 
lingen in de gehandicaptenzorg. Zo draagt het bij 
aan verdere verbetering van de zorg voor mensen 
met een verstandelijke beperking en epilepsie. 



Goed om te weten

• Balie Advies & Informatie: Het verblijf in Kempenhaeghe van uw familielid brengt mogelijk
 vragen met zich mee op het gebied van inkomen, uitkering aanvragen, verzekering, kosten-
 vergoeding of rechtsbijstand. Met vragen van sociaal-juridische aard kunt u van dinsdag tot en 
 met vrijdag zonder afspraak terecht bij de balie Advies & Informatie in het hoofdgebouw van
 Kempenhaeghe in Heeze, T (040) 227 91 93, E maatschappelijkwerk@kempenhaeghe.nl.

• Tips en suggesties: U kunt uw ideeën, verbeterpunten, tips en suggesties aangaande de
 zorgverlening van Kempenhaeghe vanzelfsprekend melden bij onze medewerkers.

•  Omgaan met klachten: Medewerkers van Kempenhaeghe zetten zich in om u of uw kind of
 familielid zo goed mogelijk te helpen. Waar mensen werken, kunnen echter fouten worden 
 gemaakt of misverstanden ontstaan. Bespreekt u het probleem eerst met de betre�ende medewerker 
 en (zo nodig) zijn/haar leidinggevende. Vindt u dit moeilijk of levert het gesprek niet het ge- 
 wenste resultaat op, dan kunt u terecht bij de klachtenfunctionaris. Deze is van dinsdag tot en 
 met vrijdag zonder afspraak bereikbaar bij de balie Advies & Informatie in Heeze, T (040) 227 
 91 93, E klachtenfunctionaris@kempenhaeghe.nl. De klachtenfunctionaris kan u informeren 
 over verschillende mogelijkheden voor klachtenbehandeling.

•  Medezeggenschap: De cliëntenraad behartigt de belangen van patiënten en bewoners van
 Kempenhaeghe. De raad overlegt met de raad van bestuur en gee� gevraagd en ongevraagd  
 advies over onderwerpen die voor patiënten en bewoners van belang zijn. De rechten en 
 plichten van de raad zijn vastgelegd in de wet. De centrale doelstelling van de cliëntenraad is 
 medewerkers, patiënten, bewoners en hun familie optimaal bewust te maken van de mede-
 zeggenschap van de patiënt en bewoner en de ruimte voor hun vrije keus. De cliëntenraad van 
 Kempenhaeghe hee� een eigen website: www.clientenraadkempenhaeghe.nl. De bewoners zelf 
 laten hun stem horen via bewonersraad. Periodiek vergadert de bewonersraad onder leiding 
 van enkele begeleiders. Alle bewoners die op een vergaderavond aanwezig zijn, vormen op dat 
 moment de bewonersraad. Aan de vergaderingen neemt een lid van de cliëntenraad deel, zodat 
 onderwerpen uit de bewonersraad worden meegenomen in de cliëntenraad en vice versa.

• Privacy, zorgverleningsovereenkomst: Kempenhaeghe hee� een privacyreglement 
 opgesteld dat de patiëntgegevens beschermt. Kempenhaeghe behandelt overeenkomstig de Wet 
 geneeskundige behandel overeenkomst (WGBO, 1 april 1995). Voor bewoners wordt bovendien 
 een zorgverleningsovereenkomst opgesteld. Dit is een raamovereenkomst waarin zaken als 
 informatieverstrekking, omgaan met klachten en kosten van de zorg aan de orde komen.



Meer informatie

Op www.kempenhaeghe.nl vindt u meer 
informatie over het woon- en dag-
bestedingsaanbod van Kempenhaeghe.

Hebt u vragen over de gespecialiseerde
woonzorg van Kempenhaeghe voor
mensen met epilepsie en een (verstandelijke)
beperking? Neemt u dan contact op met
het Zorgservicebureau van het Centrum 
voor Epilepsiewoonzorg T (040) 227 91 28,
E zorgservicebureau@kempenhaeghe.nl

Disclaimer: Aan de informatie in deze brochure kunnen geen rechten worden ontleend. Auteursrechten voorbehouden.

Centrum voor Epilepsiewoonzorg
Kempenhaeghe
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Kempenhaeghe
Sterkselseweg 65
5591 VE Heeze
T (040) 227 90 22
E info@kempenhaeghe.nl
W www.kempenhaeghe.nl

Postadres Heeze:
Postbus 61
5590 AB HEEZE

Postadres Oosterhout:
Postbus 250
4900 AG Oosterhout

Kempenhaeghe 
Locatie Hans Berger Kliniek
Muldersteeg 6
4901 ZG Oosterhout
T (0162) 481 800
E info@kempenhaeghe.nl
W www.kempenhaeghe.nl


