
 
 
 
Putten, 15-3-2020 
 
Beste (ouders van) cliënten, 
 
Het Coronavirus houdt ons allemaal bezig. Om verspreiding te voorkomen zijn steeds meer 
maatregelen nodig. De scholen en kinderdagverblijven worden gesloten. Een van de adviezen is 
thuiswerken. Wij willen daar als logopediepraktijk Putten gehoor aan geven. Wij voelen ons 
verantwoordelijk voor elkaar, maar ook voor úw gezondheid en dat van al onze ‘medelanders’. 

Daarnaast speelt het economisch belang ook een rol. Wij willen u ná deze Corona-uitdaging graag 
weer fysiek verwelkomen, daarom is het van belang dat wij ons werk, de zorg voor u, juist ook nú 
kunnen voortzetten! 

Daarom is besloten dat alle logopedische afspraken vanaf maandag 16 maart op een andere manier 
zullen plaatsvinden. Om de zorg door te laten gaan hebben we gekeken naar andere oplossingen. 

Welke? 

Vanaf maandag 16 maart gaan we de logopedische behandeling zoveel mogelijk via telelogopedie 
geven. Telelogopedie wordt net als 'gewone' logopedie vergoed vanuit de Basisverzekering, maar 
onder een andere prestatiecode. Op de normale afgesproken tijd zullen we via de email (check ook je 
spambox, wanneer je niets in je postvak lijkt te hebben) contact met je opnemen. Dit zal gebeuren 
via videobellen met ‘Whereby’.  

Voor ons logopedisten is dit ook nieuw; samen zetten we onze schouders eronder en zullen we kijken 
hoe we de telelogopedie zo praktisch en goed mogelijk kunnen invullen. We gaan er met elkaar het 
beste van maken. 
We hopen op deze manier bij te dragen aan het verminderen van de verspreiding van het Coronavirus!  
Voor vragen kun je altijd bij ons terecht.  
 
Hoe werk het? 
Op de normaal afgesproken tijd van de behandeling zit u klaar achter laptop, tablet of mobiel en 
klikt u op de link die verderop in de mail wordt genoemd. 
Wanneer u met stap 4,5 en 6 akkoord gaat, geeft u toestemming voor videobellen! Indien u hiervoor 
geen toestemming wilt geven, overlegt u dit vooraf met uw logopedist. We kijken dan samen naar 
alternatieve oplossingen 
 
Verdere instructie volgt hieronder.   
Als dat wordt gevraagd, vul dan de voornaam van degene die wordt behandeld in. 
Het is fijn als je op de afgesproken tijd klaar zit met alle spullen die je voor de behandeling nodig hebt. 
Het is noodzakelijk om een goed werkende internetverbinding te hebben en wanneer je via de 
computer/laptop/ tablet/mobiel contact gaat leggen, voor een werkende microfoon en luidspreker. 
Zorg voor een volle batterij en een rustige ruimte en zorg voor een pen en papier. 
 
Werkwijze whereby videobellen 

1. U ziet onderaan deze mail een paar linkjes.  
2. Klik onderaan de mail op de link die achter de naam van uw behandelend logopedist staat. 
3. Nu opent zich de browser van Wherby.com.  



U gaat nu toestemming geven 
4. Klik op de blauwe knop onderaan (request permissions).  
5. Sta microfoon en camera toe (eventueel moet u nog een pop-up toestaan). 
6. Klik daarna op ‘join meeting’ of ‘knock’ (nu is de verbinding open).  
7. Nu duurt het een seconden of 10 alvorens je elkaar ziet. 
8. De behandeling kan beginnen. 
9. Als de behandeling klaar is klikken jullie beiden op het ‘handje’  of de ‘stopknop’en wordt de 

verbinding verbroken. 
Eventueel worden oefeningen en verdere afspraken via de mail verzonden.    

 
Met vriendelijke groeten, 
 
Josephine Bosman, logopediste en praktijkeigenaar https://whereby.com/logopediepraktijk-putten 
Carla Faber, (preverbaal) logopediste/mimetherapeut https://whereby.com/logopedieputten-carla 
Lisa van de Beek, logopediste https://whereby.com/logopediepraktijk-putten-lisa 
Gerdiene de Ruiter, logopediste https://whereby.com/logopediepraktijk-putten-gerdiene 
Lianne Stolk, logopediste https://whereby.com/logopediepraktijk-putten-lianne 
 

            

  Josephine             Carla                Gerdiene           Lianne               Lisa 
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