
Amersfoort, 20-5-2020 

 

Geachte bewoner, 

 

Bijgaande ontvangt u de nieuwe bezoekersrichtlijnen. 

Premier Rutte heeft gisteren in de persconferentie aangegeven dat er een 

versoepeling voor het bezoek komt in verpleeghuizen.  

Voor u betekent dit ook een versoepeling: 

1. Vanaf maandag 25 mei mag u, als u dit wilt, twee maal per week bezoek 

ontvangen van één vast persoon. Er moet wel via de receptie een afspraak 

gemaakt worden wanneer en hoe laat het bezoek komt. Hoe dat gaat kunt 

in lezen verderop in bijgesloten protocol. 

2. Vanaf maandag 25 mei mag u, als u dit wilt, weer door de voordeur naar 

buiten.  

Ik vraag u wel om hier zorgvuldig mee om te gaan. We leven hier 

samen met veel kwetsbare ouderen.  

 Houdt minimaal 1.5 meter afstand van elkaar.  

 Bezoek ontvangen in uw flat is nog wel beperkt omdat we 

gezamenlijk een voordeur delen. 

 Dokters en ziekenhuisbezoek poliklinisch is geen probleem wel 

melden bij 313. 

 Houdt de richtlijnen van het RIVM aan. 

 Wij adviseren u om voorlopig nog niet zelf boodschappen te doen, 

vraag dat nog aan uw familie. 

 Wij adviseren u om niet op bezoek te gaan naar plaatsen waar 

kinderen onder de 12 jaar zijn of meer dan 5 personen bij elkaar 

inclusief uzelf.  

Heeft u verkoudheidsklachten blijf dan thuis en meldt het bij de 

verpleegkundigen. 

We hopen met elkaar dat, ondanks alle versoepelingen en we nu buiten 

naar binnen gaan halen, we corona vrij blijven. Daarom roep ik u met klem 

op om de richtlijnen goed in acht te houden. 

Gaat u buiten de Koperhorst op stap dan kunt u, als u dat wilt, bij ons een 

mondkapje vragen. 

 

I.W.M. Vriens, bestuurder 



Bezoekersprotocol voor de Seniorenwoningen en Zorg- en Service 

woningen ( Paladijnenweg 277 tot en met 501) vanaf 25 mei 

Om veiligheids- en organisatorische redenen zal het op bezoek komen 

gefaseerd ingevoerd worden.  

Belangrijk uitgangspunt is dat de keuze van een bewoner om bezoek te 

ontvangen niet op ten koste mag gaan van de veiligheid van een andere 

bewoner of van de zorgprofessional. Om die reden  zal het aantal 

bezoekers per bewoner en per dag worden beperkt.  

Het plan is besproken en goedgekeurd cliëntenraad en de 

ondernemingsraad. 

 

De bewoners 

 Voor u geldt alleen een begin tijd om ervoor te zorgen dat niet alle 

bezoekers tegelijk binnen komen. 

 Per aanvangstijd mogen per flatsoort op 3 adressen een bezoeker 

komen.  

 Indien er een bewoner toch besmet raakt met COVID-19 mag er 

geen bezoek meer plaats vinden bij de betrokken bewoner en 

degene met men in contact is geweest, totdat de klachten over zijn.  

 De bewoner die zorg van ons ontvangt heeft zelfstandig de keuze 

gemaakt of hij bezoek wenst te ontvangen en wordt dit vastgelegd 

in het zorgleefplan van de bewoner.  

 Is het voor een bewoner moeilijk om zelf de keuze te bepalen dan 

gaat de verzorging in overleg met de contactpersoon. Dit wordt 

vastgelegd in het zorgleefplan.  

 

De bezoeker  

 Blijft thuis bij (milde) ziekteverschijnselen passend bij corona bij 

zichzelf of diens huisgeno(o)t(en).  

 Houdt zich aan de richtlijnen voor hygiëne van het RIVM en volgt 

deze op. 

 De bezoeker maakt geen afspraak  op de momenten dat het bekent 

is dat de bewoners zorg ontvangt. Weet u niet hoe laat dit is, dan 

kunt u overleggen  met de verzorging. 

 Heeft een bezoek afspraak gemaakt met receptie.  

 Maakt zich bij binnenkomst bekent ( een ID –bewijs kan handig zijn) 

en parafeert de bezoekerslijst. Hiermee geeft u aan dat u de 

richtlijnen van het RIVM en onze richtlijnen kent en zult navolgen. 

 Past handdesinfectie toe bij binnenkomst van de Koperhorst en kan, 

als hij dat wil om een mondkapje vragen.  

 Houdt anderhalve meter afstand van alle zorgprofessionals en 

andere aanwezigen.  

 Komt alleen voor het bezoeken van de bewoner, vragen aan de 

zorgprofessional worden telefonisch of per mail gesteld.  



 Loopt van de ingang rechtstreeks naar het appartement de te 

bezoeken bewoner en verlaat de Koperhorst rechtstreeks na afloop 

van het bezoek. 

 Het is niet mogelijk om gebruik te maken van het restaurant.  

 Mocht de vaste bezoeker klachten krijgen, dan mag het bezoek 

overgedragen worden aan een andere persoon. Deze persoon dient  

dan wel uit een ander huishouden te komen.  

 

Aanvang bezoek:  

 9.30uur;  

 10.45 uur;  

 13.30 uur; 

 14.45 uur;  

 16.00 uur;  

 18.30 uur;  

 19.45 uur tot maximaal 21.30 uur; 

Per flatgebouw mogen er 3 bezoekers per keer komen. De eindtijd mag 

zelf bepaald worden echter liever niet weg gaan op de momenten dat een 

nieuw tijdsblok begint 

Reservering voor het bezoek 

 Bezoekers voor de flats kunnen telefonisch via de receptie een 

aanvangstijd reserveren. 

 U maakt in een keer voor 3 weken de afspraak. 

 Voor eerste reservering kunt u bellen tussen 10.00 en 21.00 uur.  

 Ter controle ligt er bij de receptie een dagelijkse bezoekerslijst en 

wij vragen het bezoek deze te paraferen. 

 


