
HEROPSTART FYSIEKE AFSPRAKEN IN DE PRAKTIJK 

   

Beste klant,          Berlaar, 4/5/2020 

De overheid bouwt sinds kort de maatregelen voor COVID-19 systematisch af. 
Bedrijven mogen stilaan heropstarten, steeds meer winkels mogen hun deuren 
openen. Ook wij hernemen de logopedische begeleiding in de praktijk. 
Ondersteuning op afstand via videochat blijft voorlopig mogelijk. Wanneer u naar 
één van de praktijken komt, vraag ik u  om volgende maatregelen nauwgezet op 
te volgen om de verspreiding van corona blijvend tegen te gaan.   

#1 Wacht in je auto tot het uur van afspraak. Bel stipt aan. Kom je in de praktijk 
in Hove? Loop dan rechtstreeks door naar het logopedielokaal. Zo kan het 
virus zich niet verspreiden in de wachtkamer. 
 

#2 Was je handen met water en zeep of ontsmet ze bij het binnenkomen. 
 

#3 Ouders, gelieve buiten te wachten. Enkel bij een eerste contact kan één 
ouder het kind eenmaal begeleiden.  

 
#4 Ik begroet u niet meer met een handdruk, maar wees even welkom: we 

houden 1,5 m afstand. 
 

#5 Raak zo weinig mogelijk aan. Ik zal voor u de deuren openen. Er is 
ontsmettingsgel beschikbaar in de praktijk. Voel u vrij hiervan gebruik te 
maken tijdens de sessie. 

 
#6 Breng je eigen materiaal mee, zoals: notitiepapier, een balpen, een flesje 

water om te drinken, je oefenmateriaal … 
 

#7 Gelieve geduld te hebben: voor/na elke sessie ontsmet ik de tafel, de stoel, 
het plexiglas… kortom, wat door uw voorganger aangeraakt is. Ook 
verlucht ik het lokaal. 

 
#8 Ook hier gebeurt de heropstart in fasen. Dat betekent dat de fysieke 

contacten en behandelingen zoals manuele facilitatie van de larynx nog 
even uitgesteld worden.  

 
#9 Een mondmasker opzetten kan. Voor stemtherapie of uitspraaktraining is 

dit niet ideaal. Zelf zal ik een spatmasker dragen. 
 

#10 Sessies via videochat blijven mogelijk en genieten de voorkeur van de 
overheid. 

Dank voor uw begrip en uw medewerking. 

Ayla Benoy 


