
 
 

 

Datum:  januari 2021 
 
Betreft:  verantwoord verlenen logopedische zorg in de 1e lijn tijdens de coronacrisis 
 
 
Belangrijk is dat we ons samen houden aan de hygiëneregels: 

- Geen handen schudden 
- Was je handen voor en na de afspraak 
- Kom alleen (als dat mogelijk is) 
- Hoest en nies in je elleboog 
- Houd 1,5 meter afstand van andere patiënten 
- Bij griep of andere luchtwegklachten kom je niet 

 
Voorafgaand aan elke afspraak stellen we u de volgende vragen:  

 Heb je de afgelopen 24 uur of op dit moment één of meerdere van de volgende (milde) 

klachten: neusverkoudheid*, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest, benauwdheid, 
verhoging, koorts en/of plotseling verlies van reuk of smaak?  

 Heb je op dit moment een huisgenoot/gezinslid met koorts en/of benauwdheidsklachten?  

 Heb je het coronavirus gehad (vastgesteld met een laboratoriumtest) en is dit in de 
afgelopen 7 dagen vastgesteld?  

 Heb je een huisgenoot/gezinslid met het coronavirus (vastgesteld met een laboratoriumtest) 
en heb je korter dan 10 dagen geleden contact gehad met deze huisgenoot/gezinslid terwijl 
hij/zij nog klachten had?  

 Ben je in quarantaine omdat je direct contact hebt gehad met iemand waarbij het 
coronavirus is vastgesteld?  

 Ben je de afgelopen 10 dagen in een code oranje gebied op vakantie geweest?  
 
* 
Dit geldt niet voor kinderen tot en met 12 jaar met neusverkoudheid, mits zij geen koorts hebben en/of benauwd zijn en/of 
(meer dan incidenteel) hoesten.   
Behalve als u kind voorgaande klachten heeft en contact heeft gehad met een patiënt met een bevestigde COVID-19 
besmetting of als er iemand in het huishouden van het kind is met koorts of benauwdheid dan komt u niet. 

 
Kunt u alle vragen met “nee” beantwoorden dan zal de afspraak in de praktijk plaatsvinden. 
Heeft u op een van de vragen een “ja” dan zal de afspraak via beeldbellen (WeSeeDo) 
plaatsvinden.  
 
Welke aanpassingen hebben wij gedaan en regels opgesteld om veilig logopedische zorg te kunnen 
bieden:  

1) Het heeft de voorkeur dat u alleen komt. Kan dit niet dan maximaal een ouder/ begeleider 
per kind mee in de behandelruimte. 

2) De Marke is een openbare ruimte en wij verzoeken u dringend om bij binnenkomst een 
mondkapje op te zetten. Dit geldt vanaf 13 jaar en ouder. 

3) Binnen de Marke kunt u bij binnenkomst uw handen desinfecteren. 
4) U kunt doorlopen naar de wachtkamer. Bij voorkeur via de trap. De wachtkamer is verplaatst 

naar de galerij. U kunt daar plaats nemen en wordt vervolgens door de logopedist 
opgehaald. 

5) Wilt u niet eerder dan vijf minuten van tevoren plaats nemen in de wachtruimte. 
6) Er is geen mogelijkheid voor het nemen van een kopje koffie/ thee of water. 
7) Er is geen speelmogelijkheid voor de kinderen. 
8) Er is geen leesmateriaal voor de ouders. 



 
 

 

9) U kunt gebruik maken van de linker toiletten. 
10) Binnen mfc de Marke zijn looproutes aangebracht. We vragen u om deze te gebruiken. 
11) Als u het pand verlaat verzoeken wij u om opnieuw uw handen te desinfecteren. Hiervoor is 

in de hal beneden mogelijkheid. 
12) Zelf zullen wij ons hygiëneprotocol in acht nemen door o.a.:  

a. voor elke behandeling de gebruikte oppervlakten te reinigen; 
b. voor elke behandeling onze handen te wassen;  
c. binnen de behandelruimte daar waar mogelijk de 1.5 meter regel in acht te nemen; 
d. het gebruikte materiaal te reinigen; 
e. ouders nemen op 1.5 meter plaats van de behandelaar; 
f. wanneer we u komen ophalen zullen wij een mondkapje dragen; 
g. bij cliënten van 13 jaar en ouder zullen wij binnen de 1.5 meter een mondkapje 

tijdens de behandeling dragen. 
De behandeling zal i.p.v. 30 minuten nu 25 minuten duren zodat er tijd is om de ruimte schoont te 
maken. 
 
Mocht u nog vragen hebben dan horen wij dat graag. 
 
 
Hartelijke groet, 
 
 
 
 
Marga Franken 
Geke den Otter 
 
 
 
 
 
 
 

 


