
 

13 november 2020 

 

Update corona binnen de Koperhorst 

 

Geachte bewoners en familieleden. 

Langs deze weg willen we u, zoals u gewend bent, op de hoogte stellen hoe 

het nu is binnen de Koperhorst. 

Dit keer hebben we nu ook goed nieuws. We zien dat het aantal 

besmettingen binnen de Koperhorst aan het afvlakken is en bewoners weer 

herstellen. Daar zijn we blij mee! 

Het verdrietige nieuws is, dat er in de afgelopen twee weken 5 bewoners 

overleden zijn mede ten gevolge van de corona besmetting en hun al 

kwetsbare gezondheid. 

2de etage, Citroenvlinder en Parelmoervlinder 

Vanaf 20 oktober vormen beide groepen een cohortafdeling. We zien daar 

de bewoners opknappen en er zijn sinds een week geen nieuwe 

besmettingen bijgekomen. Dat betekent dat, als deze trend zich zo doorzet, 

we de cohortafdeling mogelijk kunnen gaan afbouwen. Dit zal als volgt 

gebeuren: 

Komend weekeinde ( 14-15 november ) worden de bewoners, die tot op 

heden geen klachten ontwikkeld hebben getest, evenals de medewerkers. 

Zijn de uitslagen negatief dan worden voor hen en de bewoners die hersteld 

zijn, vanaf maandag 16 november de maatregelen van het besmet 

verplegen en het – zover als mogelijk was- op het appartement blijven, 

opgeheven. Zijn er echter nog bewoners met klachten, die nog niet geheel 

opgeknapt zijn en die niet in quarantaine op hun appartement kunnen 

verblijven, dan kan de cohortafdeling pas opgeheven worden als de laatste 

bewoner 48 uur zonder klachten is. Na het besluit dat de afdeling weer open 

mag zal deze eerst zeer grondig ontsmet worden.  

Een dag later is bezoek weer welkom, wel onder voorwaarden: De eerste 

14 dagen is er 1 vaste ( dus steeds dezelfde) bezoeker per dag toegestaan, 

op een vast moment. Na 14 dagen – mits er toch besmettingen ontstaan- 

mogen er weer verschillende personen op bezoek komen maar het blijft wel 

1 per keer, zoals nog voor de gehele organisatie geldt. 

 

 



Ijsvogelvlinder 

Vanaf het moment dat Parelmoervlinder en Citroenvlinder geen 

cohortafdeling meer zijn zal daar de bezoekersregeling weer gaan gelden 

die voor het gehele huis geldt nl. 1 wisselende bezoeker per keer. 

Wonen met zorg 6de  en 7de etage 

Vanaf 11 november zijn de afdelingen wonen met zorg op de 6de  en 7de 

etage uit quarantaine. Geen van de bewoners, die preventief in quarantaine 

waren hebben klachten ontwikkeld. Ze zijn 11 november allen negatief 

getest. De bewoner met klachten blijft wel in quarantaine op het eigen 

appartement. 

Wonen met zorg 4 

Op wonen met Zorg 4 zijn nog 2 bewoners preventief in quarantaine tot 19 

november. 

Flat 

In de flats zijn sinds 10 november 5 adressen in quarantaine aangezien zij 

in contact geweest zijn met een medewerker, die aan de hand van klachten 

getest is en positief bleek, de betreffende bewoners, familie en 

medewerkers zijn direct geïnformeerd. 1 van deze bewoners is n.a.v. 

klachten vandaag positief getest.   

Afgesloten quarantaines 

Alle bewoners die door het huis heen de afgelopen 2 weken in preventieve 

quarantaine zaten zijn er weer – gezond en wel- uit. 

Preventie maatregelen bewoners 

Zodra we weten dat een bewoner in aanraking gekomen is met een positief 

geteste persoon, gaan zij direct 14 dagen in quarantaine en worden door 

de medewerkers verzorgd in volledig beschermende kleding. Ze hoeven niet 

ziek te worden, maar we doen het preventief. Het is om te voorkomen, dat 

-als blijkt dat zij toch besmet zijn- zij in de tussentijd geen anderen hebben 

kunnen besmetten. Voordat de quarantaine verloopt wordt men voor de 

zekerheid getest.  

Concreet betekent dit, dat in de afgelopen tijd, maar ook nu nog met enige 

regelmaat bewoners 14 dagen in quarantaine zijn. Niet leuk voor hen, maar 

wel voor de veiligheid van velen en dat wordt gelukkig altijd gerespecteerd. 

We zien wel dat de Koperhorst mee gaat met de landelijke golf en we 

hebben het gevoel dat ook hier bij medewerkers en bewoners met 

coronaklachten iets minder wordt. 

 



Hoe meer we met elkaar, bewoners, medewerkers en bezoekers, ons 

houden aan de hygiëne maatregelen, het afstand houden en het juist 

dragen van mondkapjes, hoe minder mensen er besmet kunnen worden. 

 

Medewerkers 

Op dit moment zijn er 18 medewerkers positief getest op corona en zijn 

thuis. Er zijn erbij die flink ziek ( zijn) geweest en er zijn er ook bij die 

nauwelijks klachten hebben. Positief geteste medewerkers zonder klachten 

blijven 14 dagen thuis en mogen daarna weer komen werken. Gelukkig zien 

we ook weer medewerkers terug komen. Daarnaast zijn er 5 medewerkers 

thuis omdat er een gezinslid positief getest is. Voordat zij uit hun 

quarantaine komen worden ze eerst getest. 

Hebben medewerkers en of bewoners een positieve testuitslag gehad dan 

heeft het geen zin meer om ze nogmaals te testen. Nadat ze uitgeziekt zijn 

en geen klachten meer hebben test je tussen de 8 en 12 weken nog positief 

zonder dat je dan besmettelijk bent ( informatie van de GGD) 

 

Preventie maatregelen medewerkers 

Tijdens het werk dragen alle medewerkers een mondkapje. Daar waar ze 

bewoners helpen die positief op corona getest zijn helpen ze hen in volledig 

beschermende kleding.  

Ook met medewerkers zijn afspraken gemaakt: Heb je klachten? Ben je 

verkouden? Dan worden ze direct getest. Tot de uitslag van de test mogen 

ze niet komen werken. Hebben medewerkers een positief geteste 

huisgenoot of zijn ze direct in aanraking geweest met een positief geteste 

persoon, dan gaan ze ook 14 dagen in quarantaine en worden aan het eind 

van de quarantaine, voordat ze weer komen werken, voor de zekerheid 

getest.  

 

Preventie maatregelen bezoek 

Er is geen bezoek toegestaan als een bewoner in quarantaine zit, tenzij er 

een maatafspraak gemaakt is met de coördinerend verpleegkundige. 

Voor de afdelingen die uit de cohort komen of in quarantaine zijn geweest 

wordt gezoek gefaseerd opgestart. Eerst 14 dagen 1 vaste bezoeker per 

dag, op een vast moment en daarna over op de algemene afspraken. 

Bezoekers vragen we met klem om bij enige verkoudheidsklachten NIET 

op bezoek te komen. Dit ter bescherming van de bewoners en ter 



voorkoming dat we het bezoek moeten gaan terug draaien voor de gehele 

Koperhorst.  

 

Decembermaand 

Nu we het aantal besmettingen langzaam terug zien lopen kunnen we 

voorzichtig gaan denken op welke wijze we mogelijk de decembermaand 

samen een gezellige en warme invulling kunnen geven.  

 

I.W.M. Vriens, Bestuurder 

  


