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VEILIG NAAR DE LOGOPEDIST: PROTOCOL M.B.T. CORONAVIRUS 
 
Gezondheid en veiligheid voorop. 

Wij volgen de richtlijnen van het RIVM en zetten uw gezondheid, de gezondheid van uw kind en de 

gezondheid van de logopedist voorop. 

Een behandeling op de praktijk is alleen mogelijk indien deze voor iedereen veilig kan verlopen.  

 

Richtlijnen m.b.t. veiligheid: 

• Als u neusverkouden bent, hoest, last heeft van benauwdheid of koorts, of als een van uw 

huisgenoten of gezinsleden deze klachten heeft, dan vragen we u thuis te blijven. We zullen dan een 

afspraak maken via beeldbellen. 

• De behandeling kan op de praktijk plaatsvinden als u 24 uur klachtenvrij bent. 

• Als er bij uzelf of een huisgenoot / gezinslid in de afgelopen 14 dagen corona is vastgesteld, dan 

vragen we u thuis te blijven. We zullen dan een afspraak maken via beeldbellen 

• Als u zelf en uw gezinsleden / huisgenoten klachten vrij zijn, kan er een afspraak op de praktijk 

worden ingepland voor u 

 

Wij vragen u het volgende: 

• Kom a.u.b. niet te vroeg, maar hooguit 5 minuten voor aanvang van uw behandeling 

• Kom alleen. Kinderen onder 16 jaar mogen onder begeleiding van 1 ouders komen. Neem a.u.b. 

geen broertjes of zusjes mee. 

• Was uw handen (en die van uw kind) voorafgaand aan de behandeling met water en zeep en was 

uw handen ook weer na de behandeling met water en zeep 

• Neem plaats in de wachtkamer op de aangeven plekken, totdat de logopedist de deur voor u opent. 

De logopedist zal u binnen laten en de deur weer zelf sluiten. Ook bij weggaan zal de logopedist de 

deur voor u openen en deze weer sluiten. 

• Verlaat het gebouw meteen na de behandeling. 

 

Informatie m.b.t .de behandeling: 

• Wij schudden geen handen  

• Wij maken gebruik van een plexiglasscherm op tafel 

• We behandelen iets korter dan u gewend bent, zodat we tussendoor tijd hebben om de tafel en 

gebruikte spullen te ontsmetten 

• Het is fijn als kinderen hun eigen potloden, stiften, lijm en schaar meebrengen 

• Maakt u gebruik van LaxVox bij uw stembehandeling dan vragen wij u om uw eigen fles en slang 

mee te nemen 

• Komt u voor Manuele Facilitatie van de Larynx (massage van het strottenhoofd), wil u dan een grote 

handdoek meenemen? 

 

Overig: 

• Houdt 1,5 meter afstand 

• Schud geen handen  

• Was uw handen met water en zeep 

• Hoest en nies in uw elleboog 

• Gebruik papieren zakdoekjes  

• Blijf thuis als u klachten heeft 
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