
Amersfoort, 7 april 2021 

 

Beste bewoners en andere betrokkenen van de Koperhorst, 

 

Aanleiding 

Gelukkig zijn we wat de coronabesmettingen betreft in een rustiger vaarwater 
gekomen. Er zijn momenteel geen bewoners positief getest. Wel is sinds 

afgelopen weekeinde het logement preventief in quarantaine na constatering van 
een besmetting bij een medewerker.  
Dinsdag 30 maart zijn de meeste bewoners voor de tweede keer gevaccineerd. 

Om die reden gaan we binnenkort na overleg en afstemming met de cliëntenraad 
starten met versoepelingen.  

We zoeken naar een evenwicht tussen levensplezier en veiligheid. Het risico op 
besmettingen is na vaccinatie aanzienlijk verlaagd, maar niet helemaal weg. Ook 

iemand die twee keer gevaccineerd is, heeft een (kleine) kans om alsnog besmet 
te raken en anderen te infecteren. Het ziekteverloop is dan over het algemeen 
wel milder. Vandaag de dag zijn nog niet alle vrijwilligers gevaccineerd, waardoor 

de gewenste dekkingsgraad onder deze groep nog niet is behaald. Daarnaast zijn 
niet alle medewerkers gevaccineerd. Ons voorstel is om stapsgewijs te 

versoepelen. 10 dagen na tweede vaccinatie starten we met onderstaande 
versoepelingen.  
 

  
Versoepelingen 

 
 Bezoekregeling.  

Vanaf 10 april wordt de bezoekregeling uitgebreid naar twee bezoekers 

per bewoner per dag. Dat geldt ook voor bewoners die één keer 
gevaccineerd zijn en een coronabesmetting hebben doorgemaakt. Voor de 

overige bewoners die nog niet twee keer gevaccineerd zijn, is ons 
dringende advies om het te houden bij 1 bezoeker per dag.  
Het bezoek op groepswonen en wonen met zorg kan weer een kop koffie 

of thee drinken in de eigen kamer. De gemeenschappelijke huiskamer blijft 
echter alleen toegankelijk voor bewoners en medewerkers. 

 Ontmoetingsruimte beneden.  
Alle bewoners zijn vanaf 12 april weer welkom om beneden een kopje 
koffie te komen drinken of via de bibliotheek naar de tuin te gaan.  

U kunt plaatsnemen aan een tafel die aangewezen is voor bewoners. Aan 
tafel zitten maximaal vier personen. Bewoners kunnen met een 

medewerker of vrijwilliger aan tafel gaan zitten, maar niet met een 
familielid of andere bezoeker van buitenaf. 
Ook wordt het voor bewoners weer mogelijk om beneden gezamenlijk te 

eten met maximaal vier personen aan een tafel.  
 

De regel om 1,5 meter afstand te houden blijft gehandhaafd. Medewerkers 

en vrijwilligers van de Koperhorst dragen nog steeds een mondkapje. 

  



 

Richtlijnen bezoekers blijven vooralsnog gehandhaafd 

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

 Bezoekers zijn verplicht om zich te registreren en handen te desinfecteren en 

een mondkapje te dragen.  

 U mag gerust met de bewoner lekker naar buiten gaan om te wandelen. 

 De winkel van de Koperhorst en het restaurant zijn nog niet vrijgegeven voor 

bezoek van buitenaf.  

 Indien u klachten heeft en niet getest bent: kom niet op bezoek.  

 Indien u klachten heeft en een negatieve uitslag van een coronatest dan mag 

u wel op bezoek komen.  

 Blijf als bezoeker op het appartement van de bewoner en ga niet in een 

gemeenschappelijke huiskamer zitten. 

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

 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.  

Vaccinatiebewijzen 
 

De vaccinatiebewijzen worden gescand en in uw dossier opgenomen. Vervolgens 
zorgen we ervoor dat het vaccinatiebewijs bij u als bewoner komt.  
 

Vervolg 

Er bereiken ons vragen over andere versoepelingen. Bijvoorbeeld over de opstart 

van activiteiten voor bewoners en de verkoop van kleding. In overleg met de 

cliëntenraad gaan we ons voorbereiden op verdere versoepelingen. Daarvoor 

wachten we de effecten van bovengenoemde versoepelingen af en nemen we 

landelijke richtlijnen in acht. 

Heeft u nog vragen? Schroom niet om de Koperhorst te bellen en te vragen naar 
de coördinerend verpleegkundige (313). 
 

We zijn heel blij dat we deze stappen kunnen zetten en wensen u veel plezier 
toe. 

 
 
 


