
Praktijk voor Logopedie en Stemcoaching N.J.A. van den Heuvel 

Betreft: Maatregels omtrent corona, griep en verkoudheid  

Beste cliënten, 

Middels deze brief willen wij u informeren over de maatregels die wij in dit gebouw en 
binnen deze praktijk hanteren. 
Wij moeten dit beleid voeren, omdat kwetsbare mensen naar onze praktijk komen. 
Daarom zijn de regels die wij hanteren strenger dan momenteel op de basisscholen wordt 
gehanteerd. Alleen zo kunnen wij hen en onszelf beschermen en kunnen we onze praktijk 
open houden.  

Regels: 

• Bij binnenkomst van onze gang, desinfecteert iedereen de handen. 
• Houdt 1 ½ meter afstand. 
• Hoest of nies in uw elleboog. 
• Wanneer wij niet 1 ½  meter afstand tot elkaar kunnen houden, draagt u een mondkapje 

en zullen wij dit ook doen. 
• Bij kinderen onder de 13 jaar mag een ouder of begeleider mee naar binnen. 
• Kijk in de bijgeleverde tabel om te bepalen of u en/of uw kind wel of niet naar de praktijk       

kan komen.  
• Wanneer er geen oppas is voor broertjes of zusjes, overleg met uw logopediste of het    

broertje of zusje mee naar de praktijk mag komen. Kijk dan ook voor dit kind naar de 
bijgeleverde tabel. 

• Heeft u of uw kind klachten en is de uitslag van de beslisboom dat u niet naar de praktijk 
mag komen, meldt u dan af bij de praktijk. Dit kan telefonisch of per e-mail. Twijfelt u, 
overleg dan met uw logopediste. U kunt dan ook met uw logopediste overleggen of de 
behandeling online wel kan doorgaan. Dit zal niet altijd mogelijk zijn, omdat niet alle 
behandelingen online gegeven kunnen worden.   

Verkoudheid / griep maar geen Corona: 

• Wanneer u verkouden bent of wanneer uw kind verkouden is, kunt u niet naar de praktijk 
komen. 

• Bij keelpijn of een loopneus kunt u niet naar de praktijk komen. Dat geldt ook wanneer 
een van uw huisgenoten verkouden is of griep heeft. Ook wanneer er geen sprake is van 
Corona.  

• Als uw kind toch verkouden naar de praktijk komt, kan de logopedie niet doorgaan en zal 
de logopedist contact met u opnemen en vragen om uw kind op te halen. Als uw kind 
alleen naar huis  kan, zal de logopedist uw kind naar huis sturen en u dit melden.  

Wij hebben besloten om ook bij verkoudheid een strenger beleid te voeren, omdat er in dit 
gebouw, in onze gang en in onze praktijk kwetsbare mensen komen. Verkoudheid en griep 
wordt snel overgedragen op een ander en dat willen we voorkomen. Wij hopen op uw 
begrip.  



Onze acties: 

• De wachtruimte en het toilet worden elke dag meerdere keren ontsmet. 
• Na elke behandeling worden de tafel, de stoelen, het scherm, behandelmateriaal en de 

deurklinken van de praktijk ontsmet. Daarvoor gebruiken wij de laatste 5 minuten van de 
behandeling. 

• Ook wassen en ontsmetten wij onze handen na elke behandeling.  
• Wij zullen onze afspraken afmelden wanneer wij verkoudheidsklachten hebben.  

Samen kunnen we ervoor zorgen dat iedereen veilig naar logopedie kan komen. 

Hartelijk dank voor uw medewerking! 

Namens alle medewerkers van Praktijk voor Logopedie en Stemcoaching N.J.A. van den 
Heuvel, 

Nicky van den Heuvel 
Thea Swinkels 
Sanne Boogert


