
Amersfoort 25 november 2020 
 

Update stand van zaken het Coronavirus  
 

Geachte familieleden en contactpersonen van de bewoners in de 
Koperhorst, 

  
Graag breng ik u op de hoogte van de huidige stand van zaken. 

 
De Flat 

 
13 en 14 november zijn er in totaal 27 huishoudens preventief in 

quarantaine gegaan aangezien er twee medewerkers in de flat, na klachten 
positief getest waren. Van deze bewoners zijn er 3 ten gevolgen van de 

coronabesmetting overleden, 10 bewoners zijn ook positief getest, waarbij 
enkelen milde verkoudheidsklachten hadden en er door opvolgend 

contactonderzoek nog  3 bewoners positief uit de test kwamen. Deze 3 
bewoners hebben een verlenging aan hun quarantaineperiode. Bij de 

overige bewoners is de quarantaineperiode weer opgeheven.  

 
18 november zijn er 8 huishoudens in quarantaine gegaan i.v.m. een 

positieve medewerker. 24 november zijn deze bewoners getest, 2 van deze 
bewoners is positief getest, deze bewoners hebben een verlenging van de 

quarantaineperiode.  
Overige huishoudens blijven in quarantaine tot en met 1 december. Voor 

deze niet positieve bewoners volgt 30 november een laatste testronde. Zijn 
deze uitslagen verder negatief en de bewoners vrij van klachten, dan wordt 

voor hen de quarantaine opgeheven.  
 

In de flat treffen steeds meer bewoners met verkoudheidsklachten, die 
positief testen op corona zonder dat er een link bestaat met de eerder 

benoemde positieve medewerkers. Dat zijn er inmiddels 8. De meesten van 
hen hebben lichte klachten.  

De medewerkers zijn inmiddels ook allemaal getest, iedereen zet zich in om 

hun werk goed te doen, al het verzorgende werk voeren zij uit tot en met 
30 november, in volledige PBM, tot alle uitslagen bekend zijn. Dat is zwaar, 

intensief en warm, groot respect voor de inzet!  
Zij maken mee, dat bewoners plotseling heel ziek worden en hen tussen 

hun vingers door, weg zien glippen, dat gaat ook hen niet in de koude kleren 
zitten.  

 
Groepswonen 6 de Smaragdvlinder 

Vanuit contactonderzoek is binnen deze groep, 24 november een 3e 
bewoner positief getest en hebben we besloten deze afdeling tijdelijk te 

sluiten. Alle bewoners worden in beschermde kleding verzorgd. Dit duurt 
tot en met 8 december. Mochten er de komende dagen meer bewoners 

klachten krijgen en positief testen dan blijft de afdeling langer een 
cohortafdeling. 



Bewoners en medewerkers die niet positief zijn worden 30 november 
getest. Aan het einde van de cohortperiode wordt er opnieuw getest.  

Als daar dan geen nieuwe positieve testen uitkomen en de positief geteste 

bewoners klachtenvrij zijn, wordt de cohort status afgeschaald. 
 

Bezoek 

Zowel bij de bewoners die in quarantaine verblijven als de bewoners op 
groepswonen 6 kan er in overleg bezoek komen.  Als bezoeker zult u, net 

als wij, in volledig beschermde kleding het bezoek afleggen. U kunt hiervoor 
de Koperhorst bellen en vragen naar de 313. Daar kunnen dan verdere 

afspraken mee gemaakt worden.  
 

Voor groepswonen 6 is er een mailadres verstuurt, bezoeken daar zijn op 
afspraak met de cohort coach. 

 
Kom niet met verkoudheidsklachten of als u zelf maar even twijfelt 

aan uw gezondheid op bezoek en houdt afstand. Hoe moeilijk dit 
soms ook is! 

 

We zijn ons heel bewust dat in quarantaine zijn belastend is voor iedereen. 
Veel sterkte! 

 
Heeft u nog vragen? Schroom niet om de Koperhorst te bellen en te vragen 

naar de coördinerend verpleegkundigen op toestel 313. 
 

I.W.M. Vriens, Bestuurder 


