
Dag allemaal,  

 

De logopedische behandelingen kunnen gelukkig WEL doorgaan! Maar niet in de praktijk.  

Vanwege de genomen maatregelen omtrent het coronavirus zullen de behandelingen in 

ieder geval tot 6 april 2020 online worden uitgevoerd.  

 

Tijdstip 

In principe zal de behandeling online plaatsvinden op de normale afgesproken vaste tijd. 
Mocht dit voor u niet uitkomen, dan willen we u vragen om via de mail tijdig door te geven 

welk tijdstip voor u dan WEL uit zou komen. Uw logopedist kan u vervolgens bellen om de 

behandeling te verzetten. 

 

Benodigdheden 

Voor een online behandeling heb je nodig: 

- een laptop/tablet/computer/telefoon of chromebook met webcam/camera  

- logopediespullen (logopediemapje, pen en papier, stiften/kleurpotloden, 

woordenbakje, blokjes en dergelijke) 

Zorg indien mogelijk voor een goed werkende internetverbinding, een volle batterij en een 

rustige ruimte. 

Hoe werkt het 

De Inspraak maakt voor de online behandelingen gebruik van het versleutelde programma 

ZOOM. Via uw email-adres zult u van uw behandelend logopedist een link ontvangen 

waardoor u kunt doorklikken naar de online behandelomgeving (LET OP: deze kan ook in de 

spam terechtkomen) 

NB: indien u voor de online behandeling de link graag op een ander mailadres ontvangt 

dan het mailadres dat bij ons geregistreerd staat, geef dit dan via de mail tijdig door aan 

uw logopedist; de mailadressen van de logopedisten staan onderaan dit bestand.  

 

Het stappenplan staat hieronder; voor laptop en computer volg 1) en voor tablet/ipad of 

telefoon volg 2).  

 

1) Stappenplan gebruik ZOOM voor de eerste keer op laptop of computer: 

- Open je mail en zoek de e-mail met als onderwerp: ‘‘Please join Zoom meeting in 

progress’; zoek ook in de SPAM! 

- Klik op de bovenste link in de mail => de download wordt gestart 

- Als het bestand volledig gedownload is, klik op het bestand in de map Downloads => 

het programma wordt geïnstalleerd:  

- elke keer als er om toestemming gevraagd wordt kies: JA / I agree / Ik ga 

akkoord 

- klik uiteindelijk op: ‘Join with computer Audio’  

 



Nu ben je in de online omgeving! 

 

2) Stappenplan gebruik ZOOM voor de eerste keer op tablet/ipad of telefoon: 

- Installeer de app Zoom Cloud Meetings 

 

- Open je mail op je tablet/ipad of telefoon en zoek de e-mail met als onderwerp: 

‘‘Please join Zoom meeting in progress’; zoek ook in de SPAM! 

- Klik op de bovenste link in de mail => het programma wordt geopend.  

- Stel een naam in 

- elke keer als er om toestemming gevraagd wordt kies: JA / I agree / Ik ga akkoord 

 

Nu ben je in de online omgeving en kan de behandeling starten! 

 

3) Als je ZOOM al eerder gebruikt hebt op je apparaat werkt het als volgt:  

- klik op de link in de mail => je wordt doorgesluisd naar ZOOM 

- kies indien mogelijk voor ‘Join with video’ 

 

Voor de liefhebber staat hieronder nog een link naar een youtube-filmpje waarin het 

programma ZOOM kort wordt besproken: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=it-LjLNER1Y 

 

Tot slot 

We zijn er blij mee dat de logopedische zorg op deze manier toch doorgang kan vinden! Het 

zal even wennen zijn voor jullie en voor ons. Maar vanuit ons team gaan we doen wat we 

kunnen om onze pijlers Kwaliteit, Plezier en Motivatie ook in de online behandeling zo goed 

mogelijk vorm te geven. 

E-mailadressen logopedisten: 

Anne van Nugteren anne@deinspraak.nl 

Anne-Marij van Woudenbergh annemarij@deinspraak.nl 

Annerieke Stienstra annerieke@deinspraak.nl 

Dukke Dijkstra dukke@deinspraak.nl 

Karin Venema karin@deinspraak.nl 

Madeleine van der Meer madeleine@deinspraak.nl 

De Inspraak - Praktijkondersteuner info@deinspraak.nl 

NB: bovenstaande informatie m.b.t. de online behandelingen is ook te vinden op de 

homepagina van de website onder de noemer: Online behandelingen.  
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