
Amersfoort, 11 maart 2021 

 

 

Beste bewoners en andere betrokkenen van de Koperhorst, 

 

We zijn heel blij dat we sinds afgelopen weekeinde geen besmettingen 

meer hebben onder bewoners en er op dit moment ook geen bewoners in 

quarantaine zitten. We snakken allemaal naar versoepelingen. 

Tegelijkertijd willen we voorzichtig zijn om te voorkomen dat we toch 

weer besmettingen in de Koperhorst krijgen of het risico daarop 

vergroten.  

Vaccinatie bewoners 

De eerste vaccinatie dag is goed verlopen. We zijn voorbereid op de 

tweede vaccinatiedag. In de week van 29 maart tot en met 2 april zal de 

2e vaccinatie plaatsvinden. Zodra de exacte datum bij ons bekend is, laten 

we u dat weten. 

Een klein deel van onze bewoners kon nog niet gevaccineerd worden op 

de eerste dag. Ook hen hopen we snel duidelijkheid te kunnen geven. 

Donderdagavond 11 maart in Nieuwsuur wordt gesproken over het 

vaccinatiebeleid in woonzorgcentra. Mw. I.W.M. Vriens en enkele 

bewoners zijn geïnterviewd. Om half 10 op NPO2 kunt u de uitzending 

volgen. 

Bezoekregeling 

Afgelopen maandag tijdens de persconferentie heeft minister van 

Volksgezondheid Hugo de Jonge gesproken over aanpassingen van de 

bezoekregeling voor verpleeghuizen. Deze bezoekregeling kan aangepast 

worden 10 dagen nadat u voor de tweede keer gevaccineerd bent. Deze 

10 dagen is een gemiddelde periode die nodig is om er voor te zorgen dat 

de bescherming op het niveau is dat we graag willen bereiken. Ons 

streven is om dan een tweede bezoeker bij u als bewoner van harte 

welkom te heten. Uiteraard onder voorbehoud van onvoorziene 

omstandigheden die zich voordoen en deze verruiming van de 

bezoekregeling in de weg staan.  

Tot dat moment blijft de regel dat er per dag, per bewoner, maar één 

persoon op bezoek mag komen. Natuurlijk kan er, in overleg, bij 

calamiteiten, ernstige ziekte of andere zaken waar het gewenst is dat er 

vaker bezoek komt, een uitzondering gemaakt worden. Dit kan alleen in 

overleg met de coördinerend verpleegkundige (voor velen de 313). Zij 



bespreken dit en de afspraken worden vastgelegd in het zorgdossier van 

de betrokken bewoner.  

Overige versoepelingen 

We gaan ons, in overleg met de cliëntenraad, voorbereiden op mogelijke 

versoepelingen 10 dagen na de 2e vaccinatie. Zo denken we er over na 

bewoners weer beneden te kunnen laten eten met behoud van maximaal 

vier personen aan een tafel. Ook wordt nagedacht hoe we activiteiten 

kunnen opstarten voor eigen bewoners. Daarbij nemen we landelijke 

richtlijnen in acht. 

Richtlijnen bezoekers blijven vooralsnog gehandhaafd 

Als bezoeker houdt u zich aan de – reeds voor u bekende – richtlijnen:  

• Bezoekers zijn verplicht om zich te registreren, klachtenvrij te zijn, 

handen te desinfecteren en een mondkapje te dragen.  

• U mag de bewoner waar u op bezoek bent mee naar buiten nemen. 

Laat hen dan een mondkapje dragen. Ga geen boodschappen met hen 

doen.  

• 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 dan mag u wel op bezoek komen.  

• Blijf als bezoeker op het appartement van de bewoner en ga niet door 

het huis wandelen.  

• Houd de richtlijnen van het RIVM in acht, zorg voor de 1.5 meter 

afstand. 

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

vragen naar de coördinerend verpleegkundige. 

 

 

 

Evelien van Dijk 

bestuurder  


