
 

 

 

 

Veilig naar de logopedist, dat doet u zo. 

Naar aanleiding van de strengere coronamaatregelen is de praktijk extra alert op de 

veiligheidsvoorschriften om besmetting te voorkomen.  

Het kan voorkomen dat het behandelen van patiënten in de praktijk of bij u thuis plaatsvindt onder 

omstandigheden die anders zijn dan u gewend bent. De behandeling kan plaatsvinden in de praktijk 

maar het kan ook voorkomen dat er afspraak wordt gemaakt voor een behandeling op afstand, via 

een videoverbinding. Dit gebeurt in overleg met de logopedist wanneer de logopedist, u of een 

gezinslid gezondheidsklachten heeft. Geeft u dit zo tijdig mogelijk door via de e-mail of telefoon (liefst 

24 uur van te voren), dan zoeken we samen naar een passende oplossing, zodat de logopedische 

zorg gewoon door kan gaan.  

De duur van de behandelingen in de praktijk is verkort naar 25 minuten, zodat u zo min mogelijk 

andere patiënten tegenkomt. 

Belangrijk is dan dat we ons samen houden aan de hygiëneregels: 

• Geen handen schudden; 

• Desinfecteer uw handen voor en na de afspraak; 

• Kom alleen of laat uw kind alleen komen (als dat mogelijk is); 

• Hoest en nies in uw elleboog; 

• Houd 1,5 meter afstand van de logopedisten en andere patiënten; 

• Kom uiterlijk 5 minuten voor de behandeling en wacht zoveel mogelijk buiten. Er zijn maximaal 

2 huishoudens in de wachtkamer toegestaan; 

• Bij griep of andere luchtwegklachten komt u niet; 

Als het nodig is, maakt de logopedist gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen. We vragen u 

ook om een mondkapje te dragen in de wachtkamer of behandelkamer. Dit is in lijn met het dringende 

advies van het kabinet om in publieke binnenruimtes een mondmasker te dragen. 

 

Samen doen we er alles aan om verspreiding van het coronavirus te voorkomen: uw logopedist vertelt 

welke logopedische zorg mogelijk is. We vertrouwen erop dat u begrip heeft voor de maatregelen. 

Heeft u nog vragen? Neemt u dan gerust contact met ons op. 

 

 


