
 
Corona & logopedie in de praktijk: veiligheid voorop!  
In overleg met de logopediste kan worden besloten om de logopedische behandelingen in de praktijk 
te laten plaatsvinden. Om dit veilig te kunnen doen is het van belang dat u voorafgaand aan elke 
behandeling nagaat of u klachten heeft. Daarnaast gelden er aangepaste regels in het gebouw.  

 
Voorafgaand aan elke behandeling  
Bedenk voordat u naar de praktijk gaat bij elke behandeling of dit veilig is. Hiervoor kunt u deze 
vragen gebruiken:  

Heeft u of uw kind één of meer van de volgende (ook 
milde!) symptomen? 

Neusverkoudheid ja nee 
Hoesten ja nee 
Benauwd ja nee 
Koorts (boven 38 graden) ja nee 

Heeft u of uw kind de afgelopen 24 uur COVID-19 symptomen (corona symptomen) gehad? ja nee 
Zijn er huisgenoten/gezinsleden met symptomen van koorts en/of benauwdheid? ja nee 
Is er bij u, uw kind, of een huisgenoot/gezinslid de afgelopen 7 dagen corona vastgesteld? ja nee 

 

Ø Als u op alle vragen NEE heeft beantwoord is het veilig om naar de praktijk te gaan.  
Ø Als u op één of meer vragen JA heeft gezegd moet de logopediebehandeling worden 

afgezegd. Dit kan het beste per mail. U krijgt geen rekening voor deze afgezegde afspraak.  

Aangepaste regels in de praktijk  
• Kom alleen als u geen (ook geen milde!) klachten heeft. Mail uw logopediste bij twijfel of zeg de 
behandeling af. U kunt in deze gevallen ook kiezen voor een behandeling met video-bellen in plaats 
van een behandeling in de praktijk. 
• Kom precies op tijd en niet te vroeg. Het is belangrijk dat er niet te veel mensen in het gebouw zijn. 
• Er mag één begeleider/ouder per kind mee naar de praktijk. Broertjes of zusjes mogen niet 
meekomen.  Kinderen worden bij voorkeur alleen behandeld in de behandelkamer. Bespreek met uw 
logopedist wat het beste is voor uw kind: u wacht in de wachtkamer of u gaat mee naar de 
behandelkamer. 
• Het ICARE-gebouw waar de praktijk is gevestigd is een openbaar gebouw waarvoor vanaf 14 
oktober 2020 een mondkapjesplicht voor volwassenen geldt. Dit betekent dit dat u als u naar de 
praktijk gaat een mondkapje nodig heeft: in de hal, de wachtkamer, het toilet en ook in de 
behandelkamer als u met uw kind meegaat. Wanneer volwassenen individueel behandeld worden 
mag het mondkapje af in de behandelkamer (alleen in overleg met de logopediste). 
• Desinfecteer uw handen en die van uw kind bij binnenkomst bij het apparaat aan de muur, recht 
tegenover de hoofdingang of bij het apparaat dat in de wachtkamer staat.  
• Houdt 1½ meter afstand van anderen in het gebouw.  
• In de wachtkamer kunt u op 1½ m afstand van elkaar zitten. Wilt u buiten wachten als de ruimte 
bezet is of als het erg druk is in het gebouw?  
• De logopedist haalt u/uw kind op uit de wachtkamer. Ga niet zelf naar de behandelkamer.  
 

Bedankt uw medewerking! 

 


