
Veilig naar jouw/uw logopedist; dat doe je zo.  

Vanaf half mei kunnen we weer voorzichtig opschalen met het 

behandelen van patiënten in de praktijk, wel nog onder omstandigheden die anders zijn dan u 

gewend bent. Zo maken we in eerste instantie alleen nog afspraken op afstand, via de telefoon of 

een videoverbinding. Naar aanleiding van dat gesprek bepalen we de vervolgstappen. Als u, of 

iemand in uw gezin, symptomen heeft van Corona dan zullen we bijvoorbeeld beeldbellen of stellen 

we de behandeling  even uit.  

Voorafgaand aan fysieke afspraken stellen we de volgende triagevragen: 

1. Heeft u nu corona?  

2. Heeft u nu huisgenoten/gezinsleden met corona?  

3. Bent u genezen van corona korter dan 2 weken geleden? 

4. Heeft u één of meerdere van de onderstaande symptomen* ? 

5. Heeft u huisgenoten/gezinsleden met deze symptomen? 

6. Bent u in thuisisolatie? 

7. Woont u in een verpleeghuis of instelling voor mensen met  een verstandelijke beperking? 

 

* Symptomen kunnen zijn: 

• Neusverkoudheid, hoesten, kuchen of niezen 

• Loopneus 

• Keelpijn 

• Verhoging (tot 38 graden) of koorts 

• Kortademigheid 

• Moeheid 

• Hoofdpijn 

• Conjunctivitis (bindvliesontsteking van het oog/rood oog) 

• Je ziek voelen en/of diarree 

• smaak-en/of reukverlies 

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

• Wij zullen u ontvangen met een glimlach maar u de hand niet schudden. 

• We wassen/desinfecteren onze en uw handen voor de afspraak 

• Kom zoveel mogelijk alleen (als dat mogelijk is)- geen andere kinderen mee 

• Hoest en nies in uw elleboog 

• Houd 1,5 meter afstand 

• Bij mogelijke Corona-klachten blijft u thuis; ook al ontstaan de klachten net voor de afspraak! 

Bel de behandeling dan direct af. Deze wordt niet in rekening gebracht. 

Als het nodig is, maakt de logopedist gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen. In de praktijk 

houdt iedereen zo veel mogelijk 1,5 meter afstand van elkaar. We maken gebruik van een scherm 

tussen u en uw logopedist. Bij kinderen < 12 jaar, doen we dit in overleg. 

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

vertelt je welke logopedische  zorg mogelijk is. We vertrouwen erop dat je begrip hebt voor de 

maatregelen. Voor vragen kun je ten alle tijden bij ons terecht! 

Bedankt namens het team van Logopediepraktijk Putten. 

 

 


