
Veelgestelde vragen cliënten en externe betrokkenen   

Kennemerhart volgt alle richtlijnen en nieuwste updates van het RIVM. Elke dag toetsen wij 
onze maatregelen en protocollen en passen aan als dat nodig is. Dit betekent dat onze 
informatie dagelijks kan worden aangepast. Kennemerhart heeft hierbij nauw contact met de 
GGD en de GHOR (Geneeskundige hulpverleningsdienst in de regio).   

Gezonde verstand. Dát is pas gezond! 
Het virus is er, ook nu richtlijnen versoepeld worden, nog steeds. Door ons samen aan 
afspraken te houden, voorkomen we dat richtlijnen weer verscherpt moeten worden. En dat 
we weer terug bij af zijn. Alleen samen kunnen we ervoor zorgen dat we nieuwe 
besmettingen voorkomen.   
 
SAMEN HOUDEN WE CORONA BUITEN DE DEUR #samengezondverstand 
 
Updates    
Hoe worden cliënten en verwanten geïnformeerd over nieuwe maatregelen?       
Op de website van Kennemerhart via www.kennemerhart.nl/corona worden dagelijks 
updates gegeven. U kunt u vragen ook stellen via corona-extern@kennemerhart.nl of 088 
0404104. De teamleiding kan u ook informeren.     

Bezoek/contact met dierbare    
Mag ik mijn vader/moeder/partner bezoeken?       
Vanaf 15 juni is bezoek in alle verpleeghuizen van Kennemerhart welkom, echter, met 
inachtneming van de veiligheidsmaatregelen. Cliënten en familieleden zijn middels deze 
brief geïnformeerd. De teamleiding van het verpleeghuis kan informatie geven over de 
specifieke afspraken en maatregelen op de locatie. Kennemerhart houdt zich te allen tijde 
aan de richtlijnen van de overheid. Op de site van branchevereniging Actiz vindt u een vraag 
en antwoordlijst rondom de bezoekregeling van verpleeghuizen.  
 
Hoe worden cliënten geïnformeerd over (aanpassingen in) de bezoekregeling?       
Onze zorgmedewerkers op de locaties proberen zo goed mogelijk aan cliënten uit te leggen 
wat de actuele bezoekersregeling inhoudt en waarom deze maatregelen worden 
genomen.       

Mijn vader/moeder/partner bereikt komende week een bijzondere leeftijd. Mag deze 
gevierd worden?       
Zie de informatie over bezoeken.       

Mag ik een ernstig zieke/stervende bezoeken?       
Dit is een uitzondering op de bezoekersregeling die is ingegaan. De arts stelt de urgentie en 
de teamleider maakt afspraken over bezoek. Op vragen van de familie over praktische zaken 
zoals beschikbare faciliteiten kan de teamleider u helpen.       

Wat is het beleid inzake leveranciers?       
Leveranciers betreden geen woonzorglocaties, maar leveren af bij de leveranciersingang.       
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Worden er (bouw)werkzaamheden door externen verricht?       
Nee, als het geen spoed betreft voeren we niet uit. Betreft het spoed dan wordt het wel 
uitgevoerd en waar het mogelijk is buiten de locaties.    

Hoe weet ik hoe het met mijn dierbare gaat?       
Onze medewerkers zullen de komende periode er alles aan doen om ervoor te zorgen dat de 
dagen van uw dierbare zo goed mogelijk verlopen. Vooral het contact tussen bewoners 
en hun naasten is in deze dagen belangrijk. We zijn er volop mee bezig om dit te realiseren. 
U wordt door uw locatie hierover geïnformeerd.  Maakt u gebruik van Caren Zorgt? In dat 
geval kunt u meelezen hoe het met uw familielid gaat. Onze zorgmedewerkers werken het 
zorgdossier dagelijks bij.  Wij vragen uw begrip om het bellen naar de afdelingen zo veel 
mogelijk te beperken in verband met de momenteel hoge werkdruk in de zorg.       

Hoe kan ik mij opgeven voor Caren Zorgt?       
Onze medewerkers zullen de komende periode contact met u opnemen en de mogelijkheid 
om voor uw naaste Caren Zorgt voor u aan te vragen met u bespreken. U kunt ook zelf 
contact opnemen met onze Cliëntservice, bereikbaar via telefoonnummer 023 5 214 214. 
Wij zullen ons best doen om Caren Zorgt ook voor u beschikbaar te maken.       

Ik lees mee met Caren Zorgt, maar de updates in het dossier worden minder frequent 
bijgehouden, hoe kan dit?       
Vanwege de huidige omstandigheden en drukte kunnen onze zorgmedewerkers niet 
frequent rapporteren zoals u gewend bent. De belangrijkste prioriteit ligt op dit moment bij 
het verlenen van zorg voor cliënten en met name voor cliënten met een (vermoeden van) 
besmetting van het coronavirus.        

Welke alternatieve mogelijkheden zijn er om in contact te blijven met een 
dierbare/bewoner van Kennemerhart?       
Onze medewerkers doen er alles aan doen om ervoor te zorgen dat u goed contact houdt 
met uw dierbare. Gelukkig zijn er alternatieve manieren zoals videobellen, raambezoeken, 
het bezoeken van de flexvisits, het sturen van een brief, een kaartje of een bloemetje. Op 
onze woonzorglocaties zijn er tablets waarmee de cliënt kan beeldbellen. Zie hier voor meer 
tips om contact te houden met uw dierbare. 
 
Kunnen bewoners spullen van externen ontvangen zonder gevaar voor corona-overdracht, 
denk aan kaartjes, post en bloemen?      
Kennemerhart gaat zorgvuldig en op hygiënische wijze om met de post. Op de locaties waar 
een verruiming van de bezoekersregeling geldt, is het mogelijk om post direct te geven aan 
de bewoner.        

Mogen familieleden boodschappen leveren aan hun dierbare/bewoner 
van Kennemerhart?        
Op de locaties waar een verruiming bezoekersregeling geldt, is het mogelijk om 
spullen/boodschappen direct te geven aan de bewoner. Als een woonzorglocatie een sluis 
heeft, mogen de boodschap ook hierin worden afgegeven. Als de locatie geen sluis heeft en 

https://www.kennemerhart.nl/nieuws/bewoners-coronaproof-aan-de-koffie-met-familie-op-bevrijdingsdag/
https://dementieacademie.online/wp-content/uploads/2020/03/Dementie-academie_praatplaat-voor-mantelzorgers_contact_corona-1.pdf


er nog geen verruiming van de bezoekersregeling is, worden de boodschappen voor de deur 
afgeleverd. Indien u aanbelt, haalt de receptioniste het naar binnen. 

Als de familie erop staat en besluit de bewoner toch mee te nemen?  
Dat kan, maar alleen als het veilig en verantwoord is. Zijn er bijvoorbeeld waarborgen voor 
24-uurs toezicht en kunnen medische, verpleegtechnische en verzorgende handelingen door 
de familie of door professionals thuis worden verricht? Indien de cliënt gedwongen is 
opgenomen, met een art. 21 Wzd-indicatie, een RM of een IBS, geldt een extra toets: deze 
cliënten zijn gedwongen opgenomen om ernstig nadeel voor henzelf of hun omgeving te 
voorkomen. Daarom zal Kennemerhart moeten toetsen of de familie - al dan niet samen met 
door hen ingeschakelde professionals - in staat kunnen worden geacht om het ernstig nadeel 
te voorkomen.  

Zolang het genomen Kabinetsbesluit van kracht is, kan de cliënt niet worden teruggebracht 
naar het verpleeghuis. De cliënt (of zijn vertegenwoordiger) is samen met zijn familie zelf 
verantwoordelijk voor de continuïteit van zorg.  
Daarna zal bezien moeten worden of er plek is in het verpleeghuis.      

Hier vindt u meer informatie over de aangescherpte regeling over bezoek.  

Zie hier voor meer tips om contact te houden met uw dierbare.  

    

Protocol bij (vermoeden van) corona    
Wat is het beleid als het gaat om een verdenking van corona op een locatie?         
Bij ernstige verdenking gaan we uit van corona tot het tegendeel bewezen 
wordt. Kennemerhart volgt het coronaprotocol. Kennemerhart volgt het coronaprotocol en 
werkt samen met de GGD.        

Wat gebeurt er bij een besmetting van het coronavirus en waar een besmet persoon 
verblijft?        
Kennemerhart neemt dan in overleg met de GGD alle benodigde maatregelen en er zal 
worden gestart met het coronaprotocol. Bij een besmetting van coronavirus wordt de 
betreffende afdeling afgesloten. We passen isolatie toe zodat cliënten die besmet zijn (of 
voor wie een verdenking van besmetting geldt) niet in contact komen met gezonde cliënten. 
Kennemerhart neemt geen nieuwe cliënten op die worden verdacht besmet te zijn met het 
Corona virus. Deze cliënten gaan naar een regionale COVID-unit (dus niet Kennemerhart).   

Hoe worden de bewoners verzorgd die op een verpleegafdeling verblijven waar er sprake 
is van corona?      
De zorg op de woonzorglocaties en in de thuissituatie gaan op de normale manier door. Bij 
bewoners die geen klachten hebben, wordt zorg op de reguliere manier verleend. 
Medewerkers houden zich hierbij aan de preventiemaatregelen volgens het coronaprotocol. 
Deze is gebaseerd op de richtlijnen van het RIVM. Als u gebruik maakt van Caren Zorgt, kunt 
u meelezen hoe het met uw dierbare gaat. Bij cliënten met een verdenking op Corona draagt 
de medewerker persoonlijke beschermingsmiddelen, zoals een mondmasker en 
handschoenen, volgens de RIVM richtlijn.  
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Welk protocol volgen de medewerkers van Kennemerhart op bij het verlenen van zorg in 
tijden van corona?      
Alle medewerkers en vrijwilligers werken aan de hand van een coronaprotocol dat is 
opgesteld op basis van de richtlijnen van het RIVM. Klik hier voor meer informatie.     

Hoe geeft Kennemerhart invulling aan het coronaprotocol op een PG-woning 
(Psychogeriatrische zorg) waar bewoners gewend zijn om door elkaar te lopen?      
Op basis van onderzoek bij andere PG-woningen (zoals in Brabant) leert de ervaring dat dit 
geen risico met zich meebrengt. De cliënten kunnen door de ziekte goed en geïsoleerd 
verpleegd worden op hun kamer. De specialist ouderengeneeskunde en het zorgteam 
zoeken per individuele casus naar een zo'n goed mogelijke oplossing. Kennemerhart volgt 
hierbij de richtlijnen van het RIVM.      

Hoe lang moet een cliënt met vastgestelde corona klachtenvrij zijn voor eind protocol?      
Kennemerhart houdt zich, net zoals het RIVM voorschrijft, aan 24 uur klachtenvrij.        

Hoe worden de contactpersonen op de hoogte gehouden als (een vermoeden van) corona 
is vastgesteld?  
Als op een locatie een (vermoeden van) Corona is vastgesteld dan worden de 
contactpersonen van de betreffende woning of afdeling telefonisch en per brief op de 
hoogte gesteld.  

Worden de zorgmedewerkers van Kennemerhart getest op COVID-19?   
Zorgmedewerkers in onze regio kunnen zich laten testen op het coronavirus via de 
prikstraat/drive-in van de GGD. Het gaat om het testen van zorgmedewerkers met klachten 
die tijdens hun werk direct in contact komen met ouderen bij wie twijfel heerst of zij besmet 
zijn met het coronavirus. Kennemerhart heeft de afgelopen periode veelvuldig getest en dit 
wordt, met ondersteuning van de GDD, nog verder uitgebreid.    

Behandelingen en faciliteiten    
Vinden (eerstelijns)behandelingen plaats aan huis en op de woonzorglocaties?       
Bij situaties waarbij zorg niet uitgesteld kan worden, wordt de behandeling in overleg met de 
behandelaar aan huis van een cliënt geleverd of weer opgestart in de woonzorglocatie 
(indien er geen Coronabesmetting is).      

Kan mijn moeder/vader/partner gebruik maken van bijvoorbeeld de pedicure, 
mondhygiëniste of kapper?       
Voor alle bewoners is het mogelijk om weer gebruik te maken van de pedicure, kapper en 
mondhygiëniste. 

Gaan de (welzijns)activiteiten in de woonzorglocaties door?       
Locatiebrede activiteiten voor cliënten gaan niet door. Activiteiten op afdelingsniveau en 
individueel niveau worden afgestemd met de teamleiding.       

Is het restaurant geopend voor bewoners?       
Onze restaurants in de woonzorglocaties zijn voor externen gesloten. Voor bewoners is het 
restaurant soms beperkt open.   

https://www.actiz.nl/nieuws/dossier-coronavirus-voor-zorgorganisaties


Is het winkeltje in de woonzorglocatie geopend?       
De winkeltjes op de woonzorglocaties die door SIG worden bemenst zijn op dit moment nog 
gesloten. De winkeltjes op de woonzorglocaties van A.G. Bodaan, Huis in de Duinen 
en Meerleven zijn open.      

Thuiszorg    
Wat is het beleid rondom thuiswonende cliënten die huishouding 
van Kennemerhart ontvangen en klachten hebben?        
Als cliënten klachten hebben die lijken op corona, moeten zij contact opnemen met de eigen 
huisarts. De huisarts onderzoekt of de klachten risicovol zijn. Bij een groot risico wordt de 
ondersteuning in huishouding in overleg met cliënt en diens familie gestopt. Landelijk zijn 
er onvoldoende persoonlijke beschermingsmiddelen om medewerkers te kunnen 
beschermen.          

Gaat mijn thuiszorg/wijkverpleging door?       
De thuiszorg gaat door als de cliënt geen corona-gerelateerde klachten heeft (zie vraag 
hierboven). De medewerkers van Kennemerhart nemen preventiemaatregelen in acht bij het 
verlenen van zorg aan huis en werken volgens de richtlijnen van het RIVM.        
 
Dag- en ontmoetingscentra    
Zijn de dag- en ontmoetingscentra open?       
Kennemerhart Oppeppers heeft haar deuren weer langzaam geopend. Vooralsnog richten 
we ons op kleine groepen en uiteraard met de nodige voorzorgsmaatregelen. Het streven is 
om de komende periode meer deelnemers te kunnen gaan begroeten. Deelnemers van de 
dagbesteding ontvangen hierover bericht. Lees ook meer in dit persbericht. 
  
In- en uithuizing    
Mijn dierbare verhuist naar een woonzorglocatie van Kennemerhart. Hoe is 
de inhuizing georganiseerd?       
Onze cliëntadviseurs informeren u hierover, zij beschikken over de meest actuele 
informatie.      

Mag familie mee naar binnen wanneer een cliënt verhuist naar een locatie 
van Kennemerhart?        
Nee, tenzij er een zeer zwaarwegende reden is dat dit noodzakelijk is. Dit vindt plaats in 
overleg met de arts.       

Wat is het beleid inzake overlijden en het opruimen van de kamer?     
Er zijn maatregelen genomen om het besmettingsgevaar zo klein mogelijk te maken. De 
branchevereniging voor zorgorganisaties ActiZ en LOC (waar onder andere de landelijke 
vereniging cliëntenraden zitting in heeft) zijn overeen gekomen dat bepaalde afspraken in de 
Algemene Voorwaarden daarom komen te vervallen. Kennemerhart volgt hierin de 
landelijke richtlijnen. Onze zorgmedewerkers informeren u over het opruimen van de kamer 
of het appartement en begeleiden u daarbij.      

https://www.kennemerhart.nl/nieuws/deuren-dagbesteding-kennemerhart-weer-langzaam-open/
https://www.actiz.nl/homepage
https://www.loc.nl/


Ziekenhuisopname      
Wat gebeurt er in geval van een ziekenhuisopname van mijn dierbare?       
Dit vindt plaats in overleg met de arts en de afdeling.           

Aanleunwoningen    
Gelden de maatregelen die voor de woonzorglocaties worden getroffen ook voor de 
aanleunwoningen Janshof, Buitenhof en Rijperduin?       
Nee, cliënten wonen hier in hun eigen huis. Uiteraard dient iedereen de richtlijnen van het 
RIVM te volgen.        

Vrijwilligers    
Ik werk als vrijwilliger. Kan ik komen werken?        
Vrijwilligers zijn en blijven nodig voor onze cliënten. Aan vrijwilligers wordt gevraagd om 
alleen die locaties te bezoeken waar zij werkzaam zijn. Mocht u als vrijwilliger in de 
risicogroep vallen gezien uw leeftijd, dan adviseren wij u om thuis te blijven. Dit geldt ook als 
u verkoudheidsklachten heeft.  We adviseren om zo min mogelijk gebruik te maken van het 
openbaar vervoer.      

Ik werk als vrijwilliger bij Kennemerhart. Mag ik naar het buitenland?        
Wij vragen de richtlijnen van het RIVM op te volgen. Wanneer vrijwilligers naar het 
buitenland reizen vragen wij aan hen om bij terugkomst, ook al hebben ze geen klachten, 
zich twee weken niet beschikbaar te stellen als vrijwilliger.        

Overig 
Is er een risico op verspreiding van het virus via de ventilatiesystemen in de 
verpleeghuizen?   
Mogelijk heeft u in de media gelezen over de bijdrage van ventilatiesystemen aan 
zogenoemde ‘aerogene verspreiding’, of wel verspreiding van virussen via het 
ventilatiesysteem. Op basis van de huidige inzichten stelt het RIVM dat aanpassingen van 
ventilatiesystemen niet nodig zijn. Wij volgen het advies om goed te blijven ventileren en op 
die manier de lucht te verversen voor een prettig en gezond binnenklimaat. 
 
Doet Kennemerhart ook mee aan wetenschappelijk onderzoek in opdracht van het RIVM? 
Ja, Kennemerhart doet mee aan een landelijk wetenschappelijk onderzoek waarmee in kaart 
wordt gebracht hoeveel cliënten klachten van Covid-19 (het Coronavirus) vertonen en 
hoeveel positief getest zijn. Dit onderzoek is heel belangrijk voor het te voeren beleid van de 
regering en omdat het gebruikt kan worden voor een eerlijke verdeling van bedden en 
hulpmiddelen. Het RIVM is de opdrachtgever van het onderzoek, dat wordt uitgevoerd in 
samenwerking met onderzoeksinstituut Nivel. In deze folder vindt u meer informatie over 
het gebruik van geanonimiseerde behandelgegevens van cliënten die betrekking hebben op 
besmetting en symptomen van Covid-19. 

Preventiemaatregelen     
 Wat kan ik doen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen?       

•Was uw handen regelmatig;       

https://www.kennemerhart.nl/wp-content/uploads/2020/04/Deelname-wetenschappelijk-onderzoek-COVID19.pdf


•Hoest en nies in de binnenkant van uw elleboog;       

•Gebruik papieren zakdoekjes;       

•Schud geen handen;       

•Houd 1,5 meter afstand waar mogelijk;       
     
Meer informatie    
Voor meer informatie verwijzen we u naar de website van het RIVM.       

 
 
Update: 19 juni 2020  
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