
    

WELKOM IN ONZE LOGOPEDIEPRAKTIJK! 
 
 

 
Vanaf 11 mei mogen we volgens de richtlijnen van het RIVM en de overheid weer voorzichtig opschalen met 
het behandelen van patiënten in de praktijk, wel nog onder omstandigheden die anders zijn dan u gewend 
bent.  
Als het voor uw zorg noodzakelijk is en het ook veilig en verantwoord kan, plannen we een behandeling in de 
praktijk. We blijven ook online logopedie aanbieden. 
 
Om te voldoen aan de nieuwe voorwaarden om CORONA (COVID -19) te bestrijden zijn er regels opgesteld.  
 
U blijft thuis bij: 

Neusverkoudheid 
 Loopneus 
 Niezen 
 Keelpijn 
 Hoesten 
 Verhoging en/of koorts 
   
U blijft thuis als: 
  - U bovenstaande klachten heeft gehad de afgelopen 24 uren 
 - U huisgenoten/gezinsleden heeft met koorts en/of benauwdheidsklachten 

- Er bij uzelf of een huisgenoot/gezinslid in de afgelopen 14 dagen CORONA is vastgesteld 
 
Algemene regels voor behandeling in de praktijk 

• Kom alleen. 

• Kom op tijd, niet veel te vroeg en niet te laat (we werken met andere tijden dan u misschien gewend 
bent, zodat u niet tegelijkertijd naar binnen hoeft) 

• Als u toch te vroeg bent wacht dan buiten of in de auto. U wordt opgehaald. 

• Was thuis uw handen voor en na de afspraak. 

• Bij onze balie ontsmet u uw handen. 

• Wij openen voor u de deuren. 

• Geen handen geven. 

• We houden 1,5 meter afstand tot elkaar. 

• Op onze tafels staan plexiglas-schermen. 

• Kinderen komen, als ze dat kunnen, alleen naar binnen. Het huiswerk zullen we dan schriftelijk of 
telefonisch doorgeven.  

• Het toilet wordt in principe niet gebruikt. Zorg er voor dat u thuis naar de wc gaat en uw handen wast 
voordat u naar onze praktijk komt. 

• Na elke afspraak zorgen wij ervoor dat de contactoppervlakten en materialen worden gereinigd. De 
behandeling zal daarom korter duren. 
 

Team logopediepraktijk Zuilen. 
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