
Amersfoort 15 april 2020 
 
Update: 
 

Maatregelen aangaande het Coronavirus  
 
 
Geachte Bewoners en Familie,  
 
We zijn nu al een maand gesloten voor familie, bezoekers, wijkbewoners en andere 
buitenstaanders. Dit is wederkerig: ook bewoners mogen niet meer de voordeur uit. 
Dit geldt voor iedereen die binnen de Koperhorst woont ook voor de bewoners in de 
flats.  De reden is de richtlijn van het RIVM die geldt dat, als een wooncomplex met 
zorg dezelfde voordeur heeft als het verpleeghuis, de maatregelen gelden voor het 
gehele complex. Aangezien dit bij de Koperhorst zo is, is de deur dus voor iedereen 
gesloten.  
 
Wij beseffen ons terdege, dat dit voor niemand een fijne situatie is, zeker als het lang 
gaat duren. Toch kunnen we niet anders. In de Koperhorst wonen veel kwetsbare 
mensen bij elkaar.  Wij hebben ons te houden aan de richtlijnen van de overheid, die- 
hoe hard ze ook mogen aanvoelen- wel de juiste zijn. 
De laatste dagen krijgen wij vaak vragen over hoe wij met de medewerkers om gaan 
die klachten hebben. Letterlijk krijgen we te horen: “jullie zijn nu degene die de 
besmetting binnen brengen”.  
Hoewel ik deze opmerking kan begrijpen vanuit het gevoel: “Waarom mogen mijn 
kinderen niet komen en waarom mag ik niet naar mijn ouders toe?”  
Ik hoop dat u begrijpt dat deze opmerkingen bij ieder die hier werkt en zichzelf thuis 
sociaal eveneens beperken en er het beste van maken, hard over komen.  
 
Tot op heden zijn er 8 bewoners getest, waarvan 1 bewoner 2 keer en allen waren 
negatief.  Er is 1 medewerker getest, waarvan de uitslag ook negatief was. 
Vanuit overheidswege is het testbeleid voor medewerkers -mét typische klachten- 
sinds deze week toegankelijker gemaakt. We zijn hier blij mee omdat we nu, 
wanneer het nodig is, ook direct kunnen handelen. Het ondersteunt ook de 
preventieve ingrepen die we vanaf het begin hebben genomen om bijvoorbeeld 
medewerkers bij milde klachten direct vrij te stellen van werk. In de afgelopen maand 
zijn 11 medewerkers vrijgesteld geweest van werk omdat ze of, in aanraking geweest 
waren met iemand die een corona besmetting had, of lichte klachten hadden. 8 
medewerkers zijn ziekgemeld met griepverschijnselen. Als zij 48 uur klachtenvrij 
waren mochten zij weer komen werken. De meesten zijn 4 tot 8 dagen afwezig 
geweest. Sommige medewerkers werken met een mondkapje, omdat zij zelf 
kwetsbaar zijn. Zij zijn niet besmet, maar kiezen hiervoor en wij leveren dan deze 
middelen aan.  
 
Om, binnen de mogelijkheden van de maatregelen, de bewoners het leven zo prettig 
mogelijk te maken hebben we de gelegenheid gecreëerd om toch naar buiten te 
kunnen gaan. We hebben de toegangen tot de tuin afgesloten, zodat er een 
afgesloten tuin gerealiseerd is waardoor kleine groepjes bewoners tegelijk gebruik 
van kunnen maken. We merken dat dit door de bewoners erg gewaardeerd wordt en 
men zich, over het algemeen, goed aan de afspraken houdt. 



 
Echter na de paasdagen bleek dat er meerdere incidenten van fysiek contact in de 
tuin tussen familieleden en bewoners zijn geweest.  
In onze afweging tussen de tuin sluiten of het plaatsen van hogere hekken op de 
plekken waar het te aantrekkelijk is om elkaar te weerstaan hebben we voor het 
laatste gekozen.  
Geen populair besluit, maar omdat we risico’s niet onnodig willen vergroten en we de 
bewoners wel van de tuin willen laten genieten zijn we hiertoe over gegaan. 
We hopen dat dit nu afdoende is en we, vooralsnog, niet over hoeven te gaan tot een 
totale sluiting van de tuin.  
 
Om toch meer in contact met elkaar te komen, naast de telefoon en beeldbellen, is er 
naast de hoofdingang bij de ramen, een contactpunt gecreëerd. 
Wij gaan dit faciliteren tot een  ‘contact-raam’. 
Als u de Koperhorst belt en vraagt naar toestel 313  kunt u een afspraak maken 
wanneer u van deze gelegenheid gebruik wilt maken. Wij zullen dat aan de bewoners 
doorgeven zodat ze er op dat tijdstip dan ook zijn. Kunnen ze niet zelf komen dan 
zorgen wij ervoor dat zij er zijn. Als u er bent belt u de Koperhorst en wordt u 
doorverbonden met de raamtelefoon, zo kunt u elkaar beter kunt spreken en horen, 
uw verhaal kan delen.  
 
Wij spreken de wens uit om deze tijd samen goed door te komen, in prettige 
harmonie.  
 
I.W.M. Vriens 
bestuurder 
 
 
 


