
 

 

 

 

 
 
 
Op dit moment kunnen we cliënten in de praktijk behandelen, nog wel onder omstandigheden die 
anders zijn dan je gewend bent. Zo maken we de eerste afspraak in eerste instantie op afstand, via 
de telefoon of een videoverbinding. Naar aanleiding van dat gesprek bepalen we de vervolgstappen. 
Als jij, of iemand in jouw gezin, symptomen heeft van corona dan zullen we bijvoorbeeld beeldbellen 
of stellen we de behandeling  even uit. Als het voor jouw zorg noodzakelijk is en het ook veilig en 
verantwoord kan, plannen we wel een behandeling in de praktijk.  
 
Belangrijk is dan dat we ons samen houden aan de hygiëneregels: 
 

 Geen handen schudden. 
 Was je handen voor en na de afspraak. 
 Kom alleen (als dat mogelijk is). Uitgezonderd is de ouder die meekomt met hun kind. Het is 

dus niet toegestaan om andere familieleden/vriendjes/vriendinnetjes/etc. mee te nemen. 
Hierop wil ik aanvullen dat ik per cliënt zal gaan bekijken of het noodzakelijk is dat de 
ouder/verzorger aanwezig is in de behandelkamer. Waar mogelijk wil ik hier het contact met 
de ouder/verzorger gaan beperken door tijdens de behandeling te vragen de ruimte te 
verlaten. 

 Kom niet te vroeg, kom precies op tijd. Bent u eerder, wacht dan in de auto of buiten. Dit is 
belangrijk om contact met andere cliënten te beperken.  

 Het toilet is zoveel mogelijk (en in Beek en Donk volledig) gesloten. Alleen bij hoge nood is 
het mogelijk om gebruik te maken van het toilet. Zorg dus dat u of uw kind thuis nog even 
naar het toilet gaat. In Beek en Donk is er dus geen mogelijkheid om gebruik te maken van 
het toilet.  

 Hoest en nies in je elleboog. 
 Houd 1,5 meter afstand van andere cliënten en van de logopedist. 
 Bij griep of andere luchtwegklachten kom je niet en annuleer je de afspraak. Het is in dat 

geval wel mogelijk om de afspraak te veranderen in een online afspraak. ‘ 
 Ben je in een land met code oranje of rood geweest, dan moet je 10 dagen in 

thuisquarantaine en kom je ook niet. Annuleer de afspraak en verander de afspraak 
eventueel in een online afspraak. 

 Iedereen vanaf 13 jaar vraag ik dringend om een mondkapje te dragen in de wachtkamer 
en bij verplaatsing in de ruimtes. Dit geldt vanaf heden ook voor de locatie in Lieshout. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
Als het nodig is, maakt de logopedist gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen. Mogelijk 
vragen we jou ook om een mondkapje te dragen. In de praktijk houdt iedereen zo veel mogelijk 1,5 
meter afstand van elkaar. De logopedist zorgt daarnaast nog voor de volgende aanvullende 
maatregelen. 
 
De logopedist hanteert optimale hygiëne maatregelen: 

o Handhygiëne volgens de richtlijnen RIVM en gebruik van desinfecterende middelen 
o Desinfecteren van de behandelruimte en materialen na iedere behandeling van een 

cliënt. 
o Overdag zullen zeer frequent contactpunten zoals deurklinken, stoelen, etc. 

gedesinfecteerd worden. 
 Waar nodig wordt gebruik gemaakt van persoonlijk beschermende middelen zoals 

geadviseerd door het RIVM, te weten: 
o Mondkapjes 
o Professionele kleding  
o Handschoenen 

 De logopedist zal zich strak aan het tijdschema houden om te voorkomen dat behandelingen 
uitlopen en mensen in de wachtkamer langer moeten wachten, maar ook om de ruimte 
tussentijds te kunnen reinigen. 

 Bij het toepassen van behandelmethodieken zal telkens bekeken worden in hoeverre deze 
op een veilige manier toegepast kunnen worden. Het kan dus voorkomen dat niet alle 
behandeltechnieken uitgevoerd gaan worden.  

 
Samen doen we er alles aan om verspreiding van het coronavirus te voorkomen. We vertrouwen 
erop dat je begrip hebt voor de maatregelen. Voor vragen kunt u mij ook altijd bereiken op 06-
22332996 of info@logopedielaarbeek.nl. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Kyona van den Hurk 
 

 


