Samenwerking met huisartsen
In de Koperhorst is de huisarts van de cliënt de hoofdbehandelaar.
Met de 2 huisartsenpraktijken(Sagenhoek en Orion) in de wijk bestaat een
samenwerkingsovereenkomst die jaarlijks geëvalueerd wordt.
Wanneer een cliënt over een ZZP 4 of hoger beschikt, neemt de huisarts deel aan
de evaluatie van het zorgleefplan.
Wanneer de huisarts het nodig vindt om expertise in te schakelen, bijvoorbeeld
van een specialist Ouderen Geneeskunde, psycholoog of ergotherapeut , dan kan
dit zowel voor cliënten uit het verzorgingshuis als voor cliënten uit de wijk. Door
deze samenwerking kan tot op het laatste moment goede zorg aan cliënten worden
geboden. Cliënten worden gestimuleerd om voor één van de huisartsen te kiezen
waarmee de Koperhorst een samenwerkingsovereenkomst heeft. Het betreft een
advies, geen verplichting.
Er vindt elk kwartaal overleg plaats tussen de teamleiders zorg, de huisartsen en
de praktijkondersteuners van de huisartsengroep.
In de avond, ‘s nachts en in het weekend wordt in voorkomende situaties gebruik
gemaakt van de huisartsenpost.
De afdelingen Kleinschalig Wonen hebben afspraken over structurele begeleiding
van de teams, door de psycholoog en Specialist Ouderengeneeskunde. Dit wordt
door beide partijen als zeer zinvol ervaren.
Er vindt maandelijks casuïstiek bespreking plaats, begeleid door een psycholoog.
Ook de huisartsen zijn welkom
Samenwerking met het sociaal wijkteam
Elk kwartaal is er overleg met het sociale wijkteam Schothorst. De wederzijdse
expertise wordt gedeeld o.a rond dementiezorg. De lijnen over en weer zijn kort.
Samenwerking met de kerken in de wijk
Er wordt samengewerkt met de katholieke parochie en 3 protestantse
wijkgemeenten rondom de Koperhorst(Adventkerk, de Bron en de Hoeksteen)
Er vinden vieringen plaats in de kapel van de Koperhorst. Op elke eerste en
derde zaterdag van de maand om 16.30 uur een katholieke viering verzorgt door
een diaken of pastor.
Op elke 2e en 4e zaterdag van de maand om 16.30 uur een protestantse viering
verzorgt door één van de predikanten van de 3 hier bovengenoemde
protestantse kerken.
Naast katholieke en protestante vieringen worden er ook oecumenische
bijeenkomsten georganiseerd zoals het jaarlijks herdenken van overledenen
binnen de Koperhorst rond Allerzielen en het einde van het kerkelijk jaar, de
viering op goede vrijdag en de kerstnachtdienst.
Vanuit de verschillende kerken in de wijk worden bewoners van de Koperhorst
bezocht en het is mogelijk om een beroep te doen op een diaken, pastor of
predikant.
Samenwerking fysiotherapiepraktijk
De meeste cliënten van de Koperhorst zijn patiënt bij fysiotherapiepraktijk MTC.
Een vaste fysiotherapeut is op weekdagen in de middag aanwezig in de Koperhorst.
De fysiotherapeut is laagdrempelig aanspreekbaar. Er vindt regelmatig overleg

plaats met de zorgdienst. De fysiotherapeut verzorgt verschillende
bewegingsactiviteiten en brengt, mits de cliënt hiermee instemt, bij nieuwe
cliënten het risico op vallen in kaart.
Samenwerking Diëtiste
Wanneer een nieuwe hulpvraag m.b.t. voeding ontstaat, wordt deze door de
woonondersteuner of contactverzorgende aan de diëtiste gemeld. De contacten
lopen veelal via e-mail.
Samenwerking met de apotheek
Wij hebben een samenwerkingsovereenkomst met Apotheek Jansen. Zij leveren
dagelijks medicatie af in de Koperhorst en denken mee met veilig medicatiegebruik
Samenwerking Transferverpleegkunde Meander Medisch Centrum
Er bestaat een bijna dagelijks goed contact met de transferverpleegkundigen van
het Meander Medisch Centrum. De communicatie wat betreft de Kortdurend
Verblijfplaatsingen (afdeling logement) in de Koperhorst en de overdracht van
bestaande en nieuwe cliënten verloopt soepel en efficiënt.

