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Wij zien om ons heen dat het aantal coronabesmettingen
weer aan het toenemen is.
Voor ons betekent dit dat we extra alert zijn bij mensen met
verkoudheidsklachten. Zowel de bewoners als de medewerkers die
verkoudheidsklachten hebben worden zo spoedig mogelijk getest.
Vanaf het begin van de verkoudheid tot aan de uitslag van de test
worden de bewoners verzorgd met beschermende kleding en
verzocht om niet het appartement af te gaan.
Als medewerkers worden getest, mogen zij niet werken totdat de
uitslag bekend is. Is de testuitslag negatief dan worden de
maatregelen weer opgeheven. Bewoners worden dan nog wel extra
gecontroleerd en begeleidt tot men geheel klachten vrij is. Met de
medewerkers wordt gekeken hoe ernstig de verkoudheid is. Dan is
het of thuis uitzieken of, bij lichte verkoudheidsklachten werken met
een mondkapje tijdens de verzorging van de bewoners tot ze niet
meer verkouden zijn. Ook aan bewoners, die verkouden zijn, wordt
gevraagd om tijdens de dagelijkse zorg een mondkapje te dragen.
Aan de bezoekers wil ik met klem vragen, houdt u zich aan de
regels van het RIVM en blijf thuis als u verkouden bent!
We hebben vorige week in Amersfoort, bij een collega instelling
gezien hoe snel een besmetting om zich heen kan grijpen zonder
dat je het in de gaten hebt!
En hebt u twijfels: draag binnen de Koperhorst een mondkapje.
U kunt er bij de receptie om vragen!

Laten we ook goed de sociale afstand in de gaten houden. Het is vaa
moeilijk , maar toch, let erop en spreek elkaar erop aan.
Ondanks de toename in Nederland wil het niet zeggen dat we weer
stil gaan zitten en terug gaan naar de situatie in het voorjaar.
We zijn serieus aan het onderzoeken op welke wijze en vanaf
wanneer we de wijkbewoners weer – zij het nog beperkt- kunnen
verwelkomen in de Koperhorst. Zo zijn we aan het kijken hoe we
weer maaltijden aan kunnen bieden in de Koperhorst.
Dat kan niet samen met de bewoners van de Koperhorst, daar
hebben we nu geen plaats voor, maar wel bv. aan het einde van de
middag.
Ook de kerk, de kapper, het biljart, de bibliotheek en ga zo maar
door, alles wordt nu onder de loep genomen om te kijken wat is wel
en wat is niet verantwoord om per 1 oktober weer op te gaan
startten.
Op de huiskamers met het bezoek koffiedrinken zit er nog niet in.
Wel kan de bewoner weer met maximaal 2 bezoekers in het café
terecht om daar wat te drinken, met inachtneming van de sociale
afstand van 1.5 meter.

Hier geldt wel : Vol is vol, en er mogen geen mensen met
verkoudheidsklachten komen, ook al bent u negatief getest.

Ten overvloede, nogmaals de adviezen aan de bewoners van de
Koperhorst:
 Gaat u boodschappen doen, draag in de winkels en op drukke
plaatsen in de stad een mondkapje.
 Voelt u zich niet zeker, draag dan altijd een mondkapje als u
de straat op gaat. U kunt in de winkel mondkapjes kopen.
 Gaat u met bezoek mee in de auto of naar winkels draag een
mondkapje.
 Zorg voor de 1.5 meter afstand
 Mijdt plekken waar meerdere mensen samen komen zoals
uitgebreide familiefeestjes of andere grootschalige
bijeenkomsten.

Voor de bezoekers geldt:
 Bent u, of iemand uit uw gezin op vakantie geweest in een
oranje gebied, blijf 14 dagen thuis en kom hier niet op bezoek
 Bent u verkouden en niet getest: kom niet op bezoek.
 Bent u verkouden en wel getest en is daar uitgekomen dat u
geen corona heeft: draag dan tijdens het bezoek een
mondkapje, ter voorkoming dat degene waar u bij op bezoek
komt verkouden kan worden en daardoor weer kwetsbaarder
wordt.
 Neemt u uw vader of moeder mee buiten de Koperhorst, laat
ze in ieder geval een mondkapje dragen in de auto en op
straat.
 Houdt de richtlijnen van het RIVM in acht , zorg voor de 1.5
meter afstand en als u de Koperhorst binnen komt
desinfecteer uw handen en registreer u!

Gedachtenisviering

In de maand november herdenken we jaarlijks alle bewoners die
overleden zijn binnen de Koperhorst. Ook dit jaar willen we dit weer
organiseren. Echter door de corona kunnen we dit niet binnen de
Koperhorst doen, de ruimte is daar te klein voor.
Om die reden zullen we dit jaar uitwijken naar de Heilige Kruis kerk
aan de Liendertseweg weg ( een brug verder op de ringweg).
Deze bijeenkomst vindt plaats op 11 november.
Alle contactpersonen van de overleden bewoners van het afgelopen
jaar krijgen hier een persoonlijke uitnodiging voor.

Cliëntenraadpleging

Elk jaar zijn willen we de ervaringen van onze bewoners ophalen
rondom het wonen en de zorgverlening binnen de Koperhorst door
middel van een cliëntenraadpleging. Dit laten we uitvoeren door een
onafhankelijk onderzoeksbureau FACIT. In Juni zijn de bewoners
met een thuiszorg indicatie uit beide flats telefonisch geïnterviewd.
Vanaf 21 september worden alle bewoners met een
zorgzwaartepakket of volledig pakket thuis geïnterviewd om hun
ervaringen te delen met ons.

Voor de bewoners die wonen op een afdeling van wonen met zorg
of in de flat wonen wordt dit in de vorm van groepsgesprekken
gedaan. We hanteren natuurlijk de corona maatregelen hierin.
Alle bewoners hebben hiervoor inmiddels een brief ontvangen. En
bijgevoegd een antwoordbrief om door te geven of ze aan het
gesprek deel willen nemen.
Hierop kan ook aangegeven worden waarom men niet deelneemt
aan het groepsgesprek en of er andere wensen zijn om in de
toekomst hun ervaringen op een ander manier op te halen.
Voor de bewoners die op Groepswonen wonen doen we het dit keer
anders. In het verleden werd de contactpersoon uitgenodigd, deze
vertegenwoordigde dan de bewoner. Dit keer laten we de bewoner
zelf aan het woord. Hij of zij wordt thuis, op het eigen appartement,
bezocht door een medewerker van onderzoeksbureau FACIT.
De medewerker van FACIT is getraind in narratief (verhalend/
vertellend) onderzoek bij mensen met een dementie of breinschade.
Zij haalt de ervaring en beleving van de bewoner naar boven uit
diens verhaal en gedragingen. Op de dagen dat FACIT deze
gesprekken komend doen wordt s’ morgens eerst besproken met de
medewerker van de afdeling op welk tijdstip dit gesprek het beste
uitkomt voor de bewoner of dat het juist niet uitkomt en een ander
dag gewenst is. Voor de Koperhorst is dit de eerste keer dat we de
gesprekken op de manier laten uitvoeren.
Het past helemaal binnen onze visie dat een ieder er toe doet, en
erbij hoort. Een ieder heeft een stem en mag vertellen hoe iemand
zich voelt en wat goed gaat maar vooral hoe het beter kan.
We willen dat alle bewoners hier leven en wonen op een manier die
bij hen past.
Mochten er nog vragen zijn over de cliënten raadpleging kan u
contact opnemen met Ada van de Veen (De Koperhorst) of met het
onderzoeksecretariaat van Facit, telefoonnummer 0251-860226.
U kunt ook een e-mail sturen naar onderzoek@facit.nl o.v.v.
onderzoek Koperhorst.
I.W.M. Vriens, bestuurder

Oproep
De afgelopen week zijn we weer verwend met zomerse
temperaturen. Je zou bijna vergeten dat het al
half september is.
Achter de schermen zijn we ons al aan het voorbereiden
op de decembermaand. Helaas hebben we moeten besluiten
dat de jaarlijkse kerstmarkt geen doorgang zal vinden
i.v.m. de Coronamaatregelen.
Maar uiteraard zullen er
alternatieve activiteiten zijn
voor de bewoners.
In de tuin van de Koperhorst staat
een houten tuinhuisje.
Hoe leuk zou het zijn als dit in
de decembermaand kan
worden omgetoverd tot
een kerststal met dieren.

Wij zien op zoek naar iemand
die bereidt is om dit tegen een
kleine vergoeding voor ons te
realiseren. Dus kent u iemand,
of heeft u zelf dieren die u
hier een week zou kunnen
onderbrengen en verzorgen,
dan horen wij dit graag.
Aanmelding of informatie
bij w.pol@koperhorst.nl

Zora
Afgelopen week kwam onze robotvriendin Zora
langs op de woongroep de IJsvogelvlinder
Voor degene die Zora niet kennen. Zora is een kleine
robot die kan praten en bewegen.
Er staan verschillende spelletjes op geprogrammeerd.
Daarnaast kan er muziek op worden gezet, waarop
Zora vrolijk meedanst. Als Zora binnenkomt verschijnt
er altijd een lach op ieders gezicht.
Als u meer over de achtergrond en oorsprong van Zora wilt weten,
verwijs ik u naar onderstaande links.

informatie Zora
Zora bij ouderen op bezoek

Waardeert u onze zorg?
Geef uw mening op www.zorgkaartnederland.nl

