
DE INSPRAAK        LOGOPEDIE & DYSLEXIE    

Beleid Coronavirus De Inspraak vanaf 16 maart 2020 
 
Zondag 15 maart heeft het kabinet aanvullende maatregelen genomen in de aanpak van het 
coronavirus. Scholen, kinderdagverblijven, eet- en drinkgelegenheden en sport- en fitnessclubs 
sluiten tot 6 april.* In navolging van dit advies zal ook de Inspraak uitsluitend nog online 
behandelingen gaan uitvoeren tot 6 april.  
 
*https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/03/15/aanvullende-maatregelen-onderwijs-horeca-sport 
 
Logopedisten 
Voor ons team geldt het volgende: 

- alleen als het nodig is ben je aanwezig op de praktijk voor het uitvoeren van online 
behandelingen of voor het ophalen van therapiemateriaal en/of dossiers 
 

De volgende aandachtspunten gelden in de praktijk: 
- was je handen regelmatig 
- schud geen handen / hoest,nies in je elleboog / gebruik tissues of een papieren zakdoek 
- maak je eigen werkruimte (veel gebruikte oppervlakten) schoon bij binnenkomst en bij 

vertrek door gebruik van keukenpapier en schoonmaakspray 
 
Cliënten 
Voor onze cliënten geldt het volgende: 
 

1) Alle logopedische behandelingen zullen online worden voortgezet. 
2) De behandeling vindt in eerste instantie plaats op de normale afgesproken tijd. In overleg 

met uw logopedist kunt u voor de volgende week een andere behandeltijd afspreken.  
3) Uw behandelend logopedist mailt u van tevoren alle informatie die u nodig hebt voor het 

klaarzetten van de online behandelomgeving.  
4) Bij ziekte gelden de gebruikelijke regels:  
- u kunt een afspraak vóór 16:00 uur op de dag ervoor afzeggen, indien u een afspraak later 

afzegt kunt u kiezen voor een online inhaalafspraak binnen 30 dagen of voor het betalen 
van een factuur 

 
Informatie logopedie online 
Voor de online behandelingen maken we gebruik van ZOOM. 
 
Uw logopedist zal via uw mailadres u een uitnodiging sturen voor deze online behandeling. Neem 
bij vragen en/of opmerkingen contact op met uw logopedist.  
 
Via de link naar onderstaand filmpje  kunt u alvast kennismaken met het programma ZOOM: 
https://www.youtube.com/watch?v=it-LjLNER1Y 
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