
Veilig naar de logopedist. Dat doe je zo. 

Beste cliënten en ouder(s)/verzorger(s), 

Ook wij mogen weer voorzichtig starten met het behandelen van cliënten in de praktijk, wel 

nog onder omstandigheden die anders zijn dan u gewend bent. Zo blijven de behandelingen 

die nu online gaan voorlopig nog zoveel mogelijk online.  

Op de praktijk worden cliënten gepland wanneer er een intake, afronding of testen moeten 

plaats vinden.  Voordat u op de praktijk mag komen, zullen wij u een aantal vragen stellen 

om de veiligheid zoveel mogelijk te waarborgen.  

 Heeft uw kind een of meerdere van de volgende symptomen: neusverkoudheid, 

hoesten benauwdheid of koorts (vanaf 38°C)? 

 Heeft uw kind de afgelopen 24 uur klachten gehad? 

 Heeft uw kind huisgenoten/gezinsleden met koorts en/of benauwdheidsklachten? 

 Is er bij uw kind of een huisgenoot/gezinslid in de afgelopen 14 dagen corona 

vastgesteld? 

Wanneer u naar de praktijk komt, moeten wij ons houden aan de richtlijnen vanuit het RIVM. 

Belangrijk is dan dat we ons samen houden aan de regels en hygiëneregels binnen de 

praktijk: 

 Geen handen schudden  

 Houd 1,5 meter afstand van andere  

 Ga thuis naar het toilet 

 U bent max. 5 minuten voor de afspraak aanwezig 

 Was uw handen voor en na de afspraak 

 Bij binnenkomst handen schoonmaken met alcoholspray 

 Er mag 1 ouder mee, wacht het liefst buiten 

 Hoest en nies in uw elleboog 

 Bij griep of andere luchtwegklachten kom je niet 

 Volg de looproutes binnen het pand 

De behandelkamers zijn aangepast en er zijn looproutes binnen het pand. Er zal een scherm 

op tafel staan ter bescherming van ieder. 

Samen doen we er alles aan om verspreiding van het coronavirus te voorkomen: de 

behandelend logopedist vertelt, welke logopedische zorg mogelijk is. We vertrouwen erop 

dat u begrip heeft voor de maatregelen. 
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