
Maatregelen en informatie omtrent Covid
Update:   2 maart 2022  

Wanneer onze regering vanwege Covid-19 maatregelen aankondigt is het belangrijk dat u mijn 
website in de gaten houdt. Een eventuele sluiting geldt niet voor logopedie.

Logopedie is een medisch contactberoep en daarom bent u nog steeds van harte welkom in mijn 
praktijk. Heeft u de behandeling toch liever digitaal? Dan kan dat uiteraard.

Mijn praktijk is vanaf 10 januari 2022 gevestigd aan: Jeroen Boschstraat 25 in Dronten.

Ik houd mij aan de richtlijnen van het RIVM en mijn beroepsvereniging NVLF. Ik volg het protocol 
voor de paramedische beroepen.

– Alle logopedische zorg kan in de praktijk worden gegeven. Digitale zorg (beeldbellen of
   telefonisch) is in overleg mogelijk.

– Bij binnenkomst geef ik geen hand maar u bent van harte welkom!

– U hoeft geen mondkapje te dragen tenzij u dat zelf prettig vindt.

– Wel vind ik het fijn wanneer u de 1,5 meter afstand in acht wil houden.

– De adviezen van het RIVM m.b.t. hoesten/kuchen/niezen in de elleboog gelden ook bij mij.

– Heeft u of een gezinslid specifieke klachten die gerelateerd kunnen worden aan Covid, zoals
   verkoudheid, hoesten, keelpijn, niezen, benauwdheid of koorts, dan zal de logopedische 
   behandeling niet in de praktijk kunnen plaatsvinden. In dat geval behandel ik door
   gebruik te maken van digitale middelen. 

– Twijfelt u voorafgaand aan de behandeling? Dan vind ik het fijn wanneer u mij belt om te
   overleggen.

– Als ik, of één van mijn gezinsleden, bovenstaande klachten heeft behandel ik uitsluitend digitaal.

– Ik reinig regelmatig het tafeloppervlak, deurklinken, het toilet en het behandelmateriaal.

– Heeft u Covid of klachten die erop lijken en u heeft logopedische hulp nodig omdat er anders
   onomkeerbare schade aan uw gezondheid kan optreden; dan is het mogelijk om u thuis te
   behandelen, waarbij ik volledige bescherming zal dragen.

– Ik neem nieuwe cliënten aan.

Op de volgende pagina nieuws voor cliënten die recent in het buitenland zijn geweest.
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Gezondheidsklachten na Covid-19?

Stemklachten:  https://www.youtube.com/watch?v=26uDCWTqjPI

Op vakantie in het buitenland geweest? Voor u gelden onderstaande richtlijnen:

Bent u in een land of gebied geweest die nu (of in de afgelopen 2 weken) oranje of rood gekleurd 
is, dan vindt de logopedische behandeling de eerste 2 weken digitaal plaats.

Geef dit alstublieft aan mij door zodat ik de behandeling zo goed mogelijk aan kan laten sluiten.
Hieronder de link om uw vakantiebestemming op te zoeken.

https://www.nederlandwereldwijd.nl/documenten/vragen-en-antwoorden/vragen-en-
antwoorden-reisadviezen-coronavirus

Uiteraard gelden de reeds bekende richtlijnen m.b.t. klachten van uzelf of uw huisgenoten ook nog
steeds.

 ** Bedankt voor uw begrip ** 
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