
                                                   

 

                                                           

 
                                                          
 

Protocol voor cliënten of ouders van cliënten 
 
Hoe gaat Logopediepraktijk Haaksbergen van Dam & Kosters om met het Coronavirus?  
 
Zo zorgen we voor uw en onze gezondheid 
De gezondheid en veiligheid van onze cliënten, ouders en onze medewerkers heeft onze hoogste prioriteit.  
Daarom vinden de behandelingen zoveel mogelijk op afstand plaats middels telelogopedie. Indien 
noodzakelijk zal de behandelend logopedist in overleg met u overgaan tot fysieke behandeling. We volgen 
het RIVM op de voet. We hebben alle voorzorgsmaatregelen getroffen voor een veilig bezoek aan onze 
praktijk. 
 
Afspraken n.a.v. de richtlijnen van het RIVM  

• Wij vragen u thuis te blijven en een geplande afspraak af te zeggen bij verkoudheid, hoesten of 
koorts. Als de klachten 24 uur weg zijn kan de behandeling bij de logopedist fysiek vervolgd 
worden.  

• Als ouders of iemand binnen het gezin klachten ervaart zoals verkoudheid met 
ademhalingsproblemen en koorts neemt u contact op met uw behandelend logopedist en worden 
de mogelijkheden besproken. 

• Als behandelaars zelf klachten krijgen, blijven ze thuis.  

• Hoest en nies in de binnenkant van de elleboog. 

• Schud geen handen. 

• Gebruik papieren zakdoeken. 
 

Gebruik wachtkamer 

• Kom niet te vroeg naar de afspraak. Er is bijvoorbeeld geen speelgoed aanwezig om de wachttijd te 
verkorten.  

• De stoelen in de wachtkamer staan op 1,5 meter van elkaar. Wij vragen u, om de stoelen niet te 
verplaatsen en niet meer stoelen dan nodig te gebruiken. 

• Wilt u en uw kind bij binnenkomst de handen met zeep/ desinfecterende handgel wassen? 
Voorzieningen zijn hiervoor aanwezig. 

• Niet meer dan 1 begeleider per kind dus ook geen broertjes of zusjes meenemen. 

• Ga voor de logopedie thuis naar het toilet. Het toilet mag niet gebruikt worden. Alleen in uiterst 
noodgeval in overleg met de logopedist.  

• Wilt u als ouder in de wachtkamer wachten, wilt u dan uw eigen leesmateriaal meenemen 
 

      Gebruik behandelkamer 

• Wij schudden geen handen en blijven op ruime afstand of maken gebruik van een tussenscherm.  

• Het kind wast voorafgaand aan de behandeling de handen met zeep/desinfecterende handgel 
(indien dit nog niet gedaan is in de wachtkamer). 

• Alle gebruikte materialen worden vooraf en na afloop schoongemaakt met hygiëne doekjes.  

• Na afloop worden de tafel, stoelen en deurkrukken afgenomen met hygiëne doekjes.  

• Vanwege alle hygiëne maatregelen duurt een behandeling maximaal 20 minuten.       


