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Nieuwsbrief 
Voorwoord 
Afgelopen week heeft u een brief ontvangen waarin u  

kon lezen dat een medewerker positief getest was op Corona. 
Desbetreffende medewerker maakt het naar omstandigheden 

goed, en verblijft thuis.  
De bewoners die door het contact met desbetreffende 

medewerker momenteel in thuisisolatie verblijven, 
maken het goed, en vertonen tot op heden geen 

ziekteverschijnselen.  
Bij de eerste twee bewoners is de isolatie alweer voorbij. 

Na 6 mei, geldt dit voor iedereen.  Uiteraard is het  
niet makkelijk voor hen om de woning niet uit te mogen  

komen, maar het kan helaas niet anders. 

 
Omdat we vragen krijgen over ons beleid rondom het gebruik 
van het gebruik van beschermde maatregelen wil ik ze 
hieronder toelichten: 

We werken met de richtlijnen vanuit het RIVM, die U in 
onderstaande cursieve tekst kunt lezen. 

Daar kunt u lezen dat het gebruik van persoonlijke 

beschermingsmiddelen niet nodig is als er geen reden toe is.  
 

Al onze medewerkers is verzocht zichzelf in acht te nemen en 
hebben de opdracht bij het minste snufje of kuchje thuis te 

blijven en te bellen, als deze klachten tenminste 24 uur 
aanhouden nemen we de test af die via een directe lijn 

met het ziekenhuis onderzocht wordt.  
 

Daar waar er sprake is van een bewoner die hoest , niest of 
luchtwegklachten heeft, wordt direct overgegaan op besmet 

verplegen. Dit betekend, dat de bewoner in kwestie door 
medewerkers verzorgd wordt die volledig beschermde kleding 

dragen.  
Tevens wordt diegene onderzocht door de huisarts en die 

bepaalt of het zinvol is dat er een test afgenomen wordt.  

 
Tot slot stellen we alle medewerkers – die op eigen verzoek 

willen werken met mondmaskers- deze ter beschikking. 
Dit geldt ook voor bewoners - die ondanks dat het niet 

noodzakelijk is -verzorgd willen worden door een medewerker 
met mondmasker. 

 



 
 

Uitgangspunten PBM in verzorging/verpleeghuisomgeving 
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Het uit voorzorg gebruiken van PBM bij patiënten die 
geen (verdenking op) COVID-19 hebben is niet nodig. 

Zorgmedewerkers dienen altijd de algemene 
hygiënerichtlijnen te volgen: 

 Geen handen geven. 

 Regelmatig handen wassen. 
 Hoesten en niezen in de elle boog. 

 Papieren zakdoekjes gebruiken. 
 

Daarnaast volgen de medewerkers de hygiënerichtlijnen 

voor hun beroepsgroep en specifieke beroepsmatige 
handelingen. 

Vanwege het nieuwe coronavirus kan het nodig zijn om 
persoonlijke beschermingsmaatregelen (PBM) toe te passen: 

A. Ter bescherming van de medewerker bij een 

hoestende/niezende patiënt verdacht voor COVID-19 
Is er sprake van persoonlijke verzorging of lichamelijk 
onderzoek? Zo ja, wel PBM nodig. 

PBM ter bescherming van de medewerker bij een 

hoestende/niezende patiënt bestaat uit 
een spatwaterdicht chirurgisch mondneusmasker type IIR, 
bril, schort en wegwerphandschoenen voor de medewerker . 

PBM is niet nodig wanneer de afstand tot de patiënt meer dan 

1,5 meter is.  
Dit geldt ook voor het snel iets aangeven aan een patiënt of 
iemand te hulp schieten. 

B. Ter bescherming van de patiënt bij een 
hoestende/niezende medewerker verdacht voor COVID-19 

Een hoestende/ niezende medewerker verdacht  
voor COVID-19 kan getest worden en blijft totdat de uitslag 
bekend is bij voorkeur thuis.  

I.W.M. Vriens 

 
 

 
 

 
 

https://lci.rivm.nl/richtlijnen/covid-19


 
 

Koningsdag 
Koningsdag werd dit jaar 
omgedoopt tot woningsdag. 

Vanaf de parkeerplaats klonk 
om tien uur het Wilhelmus 

gespeeld door een groep 
muzikanten. Vanzelfsprekend 

werd er genoten van oranje 
tompoezen tijdens de koffie. 

 
De verzorgende medewerkers 

ontpopten zich als 
professionele spelleiders, door 

oudhollandse spelletjes 
te organiseren op de afdeling.  

 

In de middag waren er maar 
liefst twee optredens.  

John ter Weyden zong Hollandse herkenbare liedjes.  
 

Daarna traden dwarsfluitisten Roos en Satcha op.  
 

Zoals u kunt lezen zijn er regelmatig buitenoptredens. 
Om zoveel mogelijk bewoners hiervan te kunnen laten 

genieten, kiezen we afwisselend voor verschillende plekken 
rondom het gebouw.   

 
 



 
 

                                             

                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Muzikale gift  
Een wijkbewoonster die niet bij naam genoemd wil 
worden had speciaal voor de bewoners van de Koperhorst 

een draaiorgel ingehuurd. Afgelopen dinsdag klonken  
de vrolijke klanken vanaf buiten over het terrein van de  
Koperhorst. 

 

 

 

 

Raambellen 
Het raambellen is een groot succes. De mogelijkheid is  

er om dagelijks te raambellen tussen 12:00 en 17:00 uur. 
Om teleurstellingen te voorkomen vragen wij u wel 

om een afspraak te reserveren. U kunt telefonisch 
reserveren via het algemene nummer. De receptioniste  
verbindt u dan door met de afdeling Welzijn. 

 

Vier en vijf mei 

Omdat wij dit jaar geen fysieke  
herdenking in de zaal kunnen 

houden, zal er bij alle bewoners 

dit weekend een boekje worden  
bezorgd waarin uitgebreid stil  

wordt gestaan bij het herdenken  
van de gevallenen, en het vieren 

van 75 jaar vrijheid. Dit boekje is 
samengesteld met medewerking 

van twee bewoners. Wij zullen  
u digitaal ook een exemplaar 
sturen. 

 



 
 

 


