
Alle kennis. 
Alle aandacht.

Coronaveilig bezoek aan
opgenomen kinderen

versie: 27-01-2021

Vermijd drukte
en beperk bezoek 

zoveel mogelijk

Schud
geen handen

Houd afstand
van elkaar

(minstens  1,5 meter)

 .

Desinfecteer bij
binnenkomst uw
handen. Herhaal 

dit daarna regelmatig. 

Hoest of nies in 
de elleboog

Gebruik papieren 
zakdoekjes en gooi 

deze weg na gebruik

Draag een
mondkapje

(Dit is verplicht.)

Volg de aan- 
gegeven route

Maximaal 5 
minuten van 

tevoren melden

Kempenhaeghe is ten tijde van de coronacrisis open voor bezoek aan opgenomen 
kinderen. Het volgende geldt: 
  
Kom NIET naar Kempenhaeghe als:

1) u of uw huisgenoten verschijnselen hee� zoals:
• Verkoudheid / niezen
• Koorts (vanaf 38 graden)
• Hoesten / keelpijn
• Diarree
• Benauwdheid
• Verminderd reuk- en / of smaakvermogen

2) u recent in een ‘rood of oranje’ gebied in het buitenland bent geweest. Bij 
 terugkomst in Nederland hanteert u eerst tien dagen thuisquarantaine 
 voordat u naar Kempenhaeghe mag komen.

Respecteer de volgende bezoektijden:

Bij opnames langer dan een week: maximaal 1 bezoeker met eventueel
maximaal 1 kind jonger dan 13 jaar:

• woensdag- of vrijdagavond van 18.00 - 20.00 uur 
• zaterdag en zondag van 14.00 - 16.00 of van 18.00 - 20.00 uur.

Verder geldt op de kinderafdeling:

• Beide ouders/verzorgers mogen bij het opnamegesprek aanwezig zijn.
• In het opnamegesprek worden twee vaste dierbaren - vanaf 13 jaar - ‘benoemd’ 
 die het kind mogen bezoeken tijdens de opname. Als één van deze dierbaren 
 gebruik maakt van ‘rooming in’, telt deze persoon als één van deze twee dierbaren.
• Behalve voor ‘rooming in’ vindt het bezoek buiten of op de eigen slaapkamer 
 van het kind plaats. Het is niet toegestaan om buiten meer bezoekers voor het 
 kind te treffen. 
• De dierbare die gebruikt maakt van ‘rooming in’ haalt koffie/thee voor het 
 bezoek. (Of het opgenomen kind zorgt hiervoor als het kind hiertoe in staat is) 
• Eventueel afwisselen van ‘rooming in’ kan enkel in overleg met de verpleging.  
 Wissel buiten af zodat er zo weinig mogelijk mensen in het gebouw zijn. 

Eventuele uitzonderingen op het bovenstaande bespreekt u met de verpleegkundige 
en de behandelend arts van uw kind.

Dank voor uw medewerking aan deze afspraken. De afspraken zijn noodzakelijk 
om uw kind en andere patiënten veilig te helpen in deze corona tijd. Wij vertrouwen 
op uw begrip. 
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