
  
Veelgestelde vragen cliënten en externe betrokkenen    
Update: 24 september 2020  
  
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. Voor meer informatie verwijzen wij u graag naar onze 
huisregels.    
 
In deze Q&A vind je vragen en antwoorden over:  

• Actuele informatie   
• Bezoekersregeling  
• Protocol bij (vermoeden van) corona  
• Thuiszorg  
• Dag- en ontmoetingscentra  
• In- en uithuizing  
• Ziekenhuisopname  
• Vrijwilligers  
• Preventiemaatregelen  
• Overig  
• Meer informatie  
   

Actuele informatie  
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.      
 
Bezoekersregeling    
Mag ik mijn vader/moeder/partner bezoeken?        
Bezoek is in principe welkom op onze woonzorglocaties, echter met inachtneming van de 
veiligheidsmaatregelen en het aantal besmettingen. Op de locatie wordt u geïnformeerd 
over de specifieke afspraken en maatregelen. Kennemerhart houdt zich aan de richtlijnen 
van de overheid.      
 
Hoe plan ik een bezoek in?  
Bij een bezoek (voorafgaand aan een gepland bezoek of bij een spontaan bezoek) bent u al 
gewend om uw gegevens te registreren. Deze registratie is enorm belangrijk; het helpt de 
locatie om het verkeer in de locatie in goede banen te leiden. Ook is het voor organisaties 
als Kennemerhart een verplichting voor het bron- en contactonderzoek van de GGD. Op 
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locaties is bij de receptie nu ook nog de mogelijkheid voor een papieren registratie, maar dat 
gaat binnenkort verdwijnen. Wij vragen u om vanaf nu weer altijd de 
website kennemerhart.planuwbezoek.nl te gebruiken. Vanaf uw PC of telefoon kunt u deze 
website bereiken en eenvoudig een afspraak plannen. Op de locatie zien bevoegden (zoals 
de receptionist) dagelijks wie geregistreerd heeft.  
 
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 Coronavirus.    
 
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 volgens de richtlijnen van het RIVM.    
 
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.  
 
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.         
 
 
 

https://kennemerhart.us20.list-manage.com/track/click?u=9dfbfeaea2e4250823feb281d&id=784bb09cb6&e=c73607a1ad


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. 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.   
 
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.   
 
Gaat mijn thuiszorg/wijkverpleging door?        
De thuiszorg gaat door als de cliënt geen coronagerelateerde 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?        
De dagbesteding en Oppeppers houden de algemene coronamaatregelen in acht. Zij stellen 
de groepsgrootte af op de ruimte en houden gepaste afstand tot elkaar, zowel op locatie als 
op pad.     
 
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.       
 
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.       
 
Ziekenhuisopname       
Wat gebeurt er in geval van een ziekenhuisopname van mijn dierbare?        
Dit vindt plaats in overleg met de arts en de afdeling.               
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Vrijwilligers     
Ik werk als vrijwilliger. Kan ik komen werken?         
Vrijwilligers zijn en blijven nodig voor onze cliënten. Aan vrijwilligers wordt gevraagd om één 
locatie 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.          
 
Preventiemaatregelen      
Wat kan ik doen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen?        
•Was uw handen regelmatig;        
•Hoest en nies in de binnenkant van uw elleboog;        
•Gebruik papieren zakdoekjes;        
•Schud geen handen;        
•Houd 1,5 meter afstand waar mogelijk;         
 

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.  
 

Meer informatie     
Voor meer informatie verwijzen we u naar de website van het RIVM.        
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