
Welke maatregelen hebben  we nu genomen?  

 We zijn gesloten voor familie, bezoekers en alle andere 
buitenstaanders. Met de nieuwe richtlijnen van het kabinet 

verwachten we dat dit mogelijk tot 1 juni ook zo zal blijven. Na 6 april 
horen we hier meer over. 

 Bewoners mogen de Koperhorst niet meer verlaten. Ook het eten in 
het restaurant is opgeschort.  

 ’s Morgens en ’s middags wordt er nog wel beneden koffie gedronken 

door bewoners uit de flat. Zolang we dit verantwoord vinden, blijft 
het mogelijk. Heel belangrijk is dat u oplet dat u 1,5 meter afstand 

van elkaar houdt. De zaal is nu zo ingericht dat dit ook kan. Houdt u 
zich er ook aan! 

 Wijkbewoners mogen momenteel niet binnenkomen in de Koperhorst.  
 De Koperwiek is gesloten; voor de flatbewoners die de Koperwiek 

bezoeken is een schema gemaakt, waarbij ze individuele aandacht 
krijgen. Zo ontlasten we de mantelzorger. 

 Het logement is afgesloten van de rest van de organisatie. Ze hebben 
een eigen in- en uitgang. Op die wijze kunnen we mensen, die corona- 

vrij zijn, vanuit het ziekenhuis wel bij ons verder laten opknappen. 
 Met enkele vrijwilligers zijn afspraken gemaakt en zij komen hier nog. 

Het grootste deel van de vrijwilligers blijft thuis. 
 Heeft iemand een verkoudheid met griepverschijnselen dan gaan wij, 

preventief en ter bescherming van ons allemaal over tot besmet 

verplegen. Dit betekent dat de verzorgster/verzorger binnen komt in 
beschermende kleding en mondkapjes. Zodra de klachten 48 uur 

afwezig zijn, of de huisarts in overleg met het verpleegkundig team 
aangeeft dat het niet meer nodig is stoppen we er weer mee.  

 Met een enkele mantelzorger is een afspraak gemaakt dat ze nog wel 
mogen komen. Voorwaarde is dat ze een onmisbare rol in de 

dagelijkse verzorging van hun echtgeno(o)t(e) hebben. 
 Familie kan boodschappen of was in de sluis bij de voordeur zetten 

en wij zorgen dat het bij de bewoner komt. 
 In de flat bezorgen we de warme maaltijden aan huis voor hen die 

dat willen. 
 Alle bewoners kunnen in de winkel boodschappen bestellen. Voor 11 

uur bestelt dan is het de volgende dag aanwezig. Dit kunnen ook 
artikelen zijn buiten ons standaard assortiment. 

 Vanaf 28 maart hebben we een besloten tuin gecreëerd waar 

bewoners die in de flat wonen met maximaal 10 tegelijk, verspreid 
over de tuin een wandeling kunnen maken of in de zon zitten. Het is 

NIET de bedoeling dat familie of andere bekenden over het hek 
klimmen de tuin in. Als dit gebeurt zullen we de tuin voor iedereen 

weer moeten sluiten! Voor de bewoners van wonen met zorg en 
groepswonen is dit nog niet mogelijk omdat we groepen bewoners 

nog gescheiden willen houden  
 

Wat zijn de richtlijnen van het kabinet en het RIVM? 



Waarom is het besluit genomen om bezoek in verpleeghuizen te 
verbieden? 

 Het besluit is genomen om de kans zo klein mogelijk te maken dat 
kwetsbare mensen in het verpleeghuis het virus krijgen. 

 Het besluit is in lijn met het advies van (RIVM-)deskundigen over het 
beperken van contacten en in het bijzonder het beperken van bezoek 

aan kwetsbare personen. 
 Het coronavirus verspreidt zich snel over de wereld. Ook in Nederland. 

 De kans dat kwetsbare ouderen in verpleeghuizen besmet raken 
wordt steeds groter. De situatie in Noord-Brabant en Limburg heeft 

laten zien dat een beperking van het bezoek aan verpleeghuizen 
noodzakelijk was om het groeiend aantal besmettingen in te dammen. 

 Als veel medewerkers tegelijk ziek worden zijn er te weinig 
zorgverleners om de bewoners te verzorgen. 

Wie heeft het besluit genomen? 

 Het besluit om verpleeghuizen te sluiten is genomen door het kabinet. 
 Zij hebben het besluit genomen op basis van adviezen van experts  

en het RIVM in overleg met de vertegenwoordigers van de 
zorgorganisaties . 

 Verenso (Vereniging van specialisten ouderengeneeskunde) – is tot 
het advies gekomen om alle verpleeghuizen te sluiten omdat het in 

het belang is voor de veiligheid van bewoners en medewerkers. 
 Alle partijen begrijpen dat de genomen maatregelen grote gevolgen 

hebben. Zo kunnen partners, kinderen of andere naasten niet meer 
op bezoek bij hun geliefde in het verpleeghuis. Juist in een periode 

waarin mensen elkaar hard nodig hebben. 

 Het sluiten van de verpleeghuizen voor bezoek leidt echter toe dat de 
kans dat mensen in het verpleeghuis besmet raken zo klein mogelijk 
is. 

Wat betekent de aangepaste bezoekregeling voor zelfstandige woningen 

verbonden met het verpleeghuis? 

 Als de zelfstandige woningen gebruik maken van dezelfde ingang als 
het verpleeghuis, of alleen te betreden zijn via een 

gemeenschappelijke ruimte, dan geldt de aangepaste bezoekregeling 
daar ook.  Hier in de Koperhorst is dat het geval. 

 Mogen cliënten de Koperhorst nog uit voor een wandeling? 

 In- en uitgaan van het verpleeghuis moet tot minimum beperkt 

worden. Elke beweging van cliënten buitenshuis vormt een risico voor 
besmetting en is zeer onwenselijk. Het gaat hierbij niet alleen om de 

bescherming van u zelf, maar ook om de kwetsbare medebewoners. 



 Het naar buiten gaan is wel mogelijk bijvoorbeeld een afgesloten 
binnentuin of ruimte alleen toegankelijk  voor bewoners en 

medewerkers (afgesloten van de buitenwereld, conform de RIVM 

richtlijnen). 
 Als u naar buiten gaat houdt tenminste 1,5m afstand van elkaar. 

 Vermijd contact met mensen van buiten de Koperhorst, dus ook uw 
familie. 

Wat wordt bedoeld met een uitzondering voor mensen die stervende zijn? 

 Mensen die in de terminale fase zijn kunnen wel bezoek ontvangen. 
Hiervoor is een uitzondering ook gemaakt door het kabinet. De 

coördinerend verpleegkundige maakt, in overleg met de familie en 
het team, per keer hier afspraken over. 

 Ook hierbij geldt dat het bezoek wel beperkt moet blijven.  

Kunnen mensen die zijn overleden nog opgebaard worden in 
verpleeghuis? 

 Zolang de maatregelen van kracht zijn is het advies om de overledene 
zo snel mogelijk over te dragen aan een mortuarium. Dit om de kans 

op verspreiding en besmetting te verkleinen. 
 Zie ook RIVM Vragen en antwoorden postmortale zorgverlening 

Wijkbewoners 

 U kunt ons bellen en voor een of meerdere dagen een maaltijd 

bestellen. Wij brengen u die graag. 

 Heeft u boodschappen nodig en kan of wilt u niet over straat. De 

vrijwilligers van de wijkmobiel wil u graag helpen. U kunt de 

Koperhorst bellen voor een afspraak.  

 Heeft u behoefte aan dagelijks een praatje? Wij zijn bezig met het 

opzetten van ene telefooncirkel. U kunt u opgeven bij de receptie van 

de Koperhorst. 

 Mist u de bibliotheek? Naast de ingang van de Koperhorst staat een 

goed gevulde boekenkast. Daar mag u vrij een boek uit halen om te 

lezen of inzetten als u er een over heeft om zo een ander weer een 

plezier mee te doen.  ( bewoners in de Koperhorst kunnen binnen 

boeken uit de kast in de hal halen ) 

 

 

 

 

 

https://www.rivm.nl/coronavirus/covid-19/informatie-voor-professionals/postmortale_zorgverlening

