
Alle kennis. 
Alle aandacht.

Coronaveilig bezoek aan de
poliklinieken van Kempenhaeghe

Vermijd drukte
en beperk bezoek 

zoveel mogelijk

Schud
geen handen

Houd afstand
van elkaar

(minstens  1,5 meter)

 .

Desinfecteer
regelmatig uw handen

Hoest of nies in 
de elleboog

Gebruik papieren 
zakdoekjes en gooi 

deze weg na gebruik

Draag een
mondkapje

Volg de aan- 
gegeven route

Maximaal 5 
minuten van 

tevoren melden

Kempenhaeghe is in deze coronacrisis open voor consulten, onderzoek en 
opnames. We ze�en ons maximaal in om de patiëntenzorg veilig voort te 
ze�en. Voor wie dat kan, blijven we voorlopig kiezen voor een video- of 
teleconsult.

Kom NIET naar Kempenhaeghe als:

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

2) u (of uw begeleider) 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.

Hee� u vragen hierover? Neem dan contact met ons op. Doe dat ook als u in 
een ‘rood of oranje’ gebied in het buitenland woont. 

Kom in principe ALLEEN naar de polikliniek

De volgende uitzonderingen gelden:
• De patiënt is jonger dan 18 jaar en/of hee� een beperking: 
 één begeleider is welkom. 
• De patiënt is jonger dan 18 jaar en krijgt een uitslag van onderzoek: 
 twee begeleiders zijn welkom.
• De patiënt komt voor een eerste consult of uitslaggesprek na onderzoek:
 één begeleider is welkom.

Wij stellen u bij aankomst enkele vragen over uw gezondheidssituatie. Tijdens 
uw aanwezigheid in Kempenhaeghe zijn er beperkt eet- en drinkvoorzieningen 
en speelmogelijkheden voor kinderen beschikbaar. Neem eventueel zelf iets 
mee. Wij verzoeken u vriendelijk om Kempenhaeghe direct na uw afspraak te 
verlaten. 
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