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Beste,
Het ziet ernaar uit dat de coronamaatregelen stilaan versoepelen en dat er beetje bij beetje wat meer
mogelijk zal zijn. Dat is hoopvol nieuws.
Ondertussen zijn velen onder jullie al gestart met telelogopedie. We danken jullie voor jullie
vertrouwen om samen met ons deze nieuwe vorm van logopedie een kans te geven. In de nabije
toekomst geniet logopedie op afstand nog steeds onze voorkeur. Het tarief en de terugbetaling
hiervoor zijn dezelfde. De afgelopen weken zijn voor ons al zeer leerrijk geweest; we kunnen nu met
een gerust hart zeggen dat we ook online kwaliteitsvolle therapieën kunnen leveren.
Een aantal behandelingen komen echter niet in aanmerking voor telelogopedie. Deze therapieën
kunnen gefaseerd terug opgestart worden vanaf 18 mei in de praktijk na overleg met je logopediste.
Dit vraagt heel wat organisatie en duidelijke afspraken in het belang van ons allemaal. Hieronder
volgen belangrijke richtlijnen bij het bezoek aan onze praktijk:
1. Bewaar afstand als je de praktijk betreedt
Wij streven ernaar om het basisprincipe van social distancing zoveel mogelijk te bewaren. We
rekenen erop dat iedereen de nodige afstand houdt. Wij vragen om in de praktijk zo weinig mogelijk
zaken aan te raken.
2. Zorg voor een mondmasker
Ook voor ons zal het even wennen zijn, maar voortaan werken wij achter een plexischerm. Op
momenten dat je niet achter het scherm zit, willen we vragen dat je een mondmasker draagt, bv.
wanneer je de praktijk binnen- en buitenloopt. Kinderen onder de 12 jaar moeten geen mondmasker
dragen.
3. Ga voor de therapie naar het toilet
Het toilet blijft toegankelijk maar we beperken graag het gebruik ervan. Na elk toiletbezoek moet dit
volgens de voorschriften opnieuw gedesinfecteerd worden. Ga dus thuis nog even naar toilet voor je
naar de praktijk komt.
4. Respecteer het begin- en einduur
We proberen contact met anderen zoveel mogelijk te beperken. Kom daarom niet vroeger naar de
praktijk dan nodig is. Tussen 2 behandelingen door zal de praktijkruimte gedesinfecteerd worden.
Hiervoor zullen we de therapie tijdig moeten afsluiten.

5. Wacht buiten of in de auto
Het gebruik van de wachtkamer wordt zoveel mogelijk beperkt. Wacht dus liefst niet in de
wachtkamer, maar blijf nog even in de auto zitten of maak een wandelingetje. Fietsers en voetgangers
kunnen bij regenweer schuilen onder het afdak aan de voordeur. Wij zullen een seintje geven als het
lokaal gedesinfecteerd is en je binnen mag komen.
6. Zorg voor een goede handhygiëne
Bij de inkom zal je een handgel zien staan. Ontsmet je handen voor je het therapielokaal binnen gaat.
7. Voel je je verkouden? Blijf thuis
Als je verkouden bent of je voelt je niet goed, annuleer dan de afspraak. Als je de afgelopen weken zelf
COVID-19 hebt doorgemaakt of als iemand in je nabije familie of vriendenkring de laatste 14 dagen
symptomen als ernstige vermoeidheid, hoesten, niezen, koorts, geur- en smaakverlies heeft gehad,
verwittig ons dan telefonisch.
8. Breng je eigen schrijfgerief en flesje water mee
Om de verspreiding van het virus zoveel mogelijk tegen te gaan, vragen wij om zelf pennen en papier
(of een schriftje) mee te brengen. Stem- en orthodontiepatiënten brengen zelf een flesje water mee.
Zeker voor orthodontiepatiënten is een flesje water noodzakelijk om de slikbeweging te kunnen
trainen.
9. Kom alleen binnen
Om contact met anderen tot een minimum te beperken vragen we om alleen naar de therapie te
komen. Uitzonderingen zijn enkel mogelijk in overleg met je logopediste. Voor jongeren is het handig
via een smartphone opnames te maken tijdens de behandeling zodat deze thuis getoond kunnen
worden om op een correcte manier verder te werken.

We begrijpen dat deze manier van werken een hele aanpassing is. Maar we zijn er zeker van dat dit
gaat lukken met de inzet van ons allemaal. Voel je je onzeker of onveilig om toch opnieuw therapie op
te starten, laat het ons dan weten. We hebben daar alle begrip voor en doen ons best om de opvolging
voor iedereen haalbaar te maken.

We wensen jullie en jullie naasten een goede gezondheid. Zorg goed voor jezelf en voor elkaar.

Hartelijke groeten
De logopedisten van De StemStudio,
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