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Beste ouders, 
 
 
Na advies vanuit onze beroepsvereniging, in samenspraak met de regering en de nationale veiligheidsraad, hebben 
we met de collega’s kunnen beslissen om onze praktijk onder strikte voorwaarden geleidelijk terug te openen.  
 
Individuele logopedische therapieën en begeleidingen kunnen opnieuw doorgaan op voorwaarde dat onderstaande 
richtlijnen steeds worden toegepast: 

• Blijf thuis bij koorts of een verkoudheid-symptomen, ook wanneer u deze symptomen in de voorbije 2 
weken had of bij ziekte van een familielid of coronabesmetting. Gelieve tijdig de therapie te annuleren! 

• Breng zeker eigen schrijfgerief en graag ook eigen zakdoeken mee! 

• Vermijd steeds het gebruik van de wachtruimtes. Aangezien onze wachtruimtes klein zijn, kunnen we hier 
niet overal en te allen tijde een afstand van 1,5 meter garanderen. Daarom is het niet toegelaten om tijdens 
de therapiesessies gebruik te maken van de wachtruimtes. 
o We vragen juist voor aanvang van de therapie aanwezig te zijn. Indien u eerder komt, vragen we u 

buiten of in de auto even te wachten. 
o We vragen ook om kinderen beneden aan de buitendeur af te zetten en vragen ouders dus om buiten te 

wachten (in de auto, even wandelen,…). 
o We vragen bovendien ook dat de kinderen slechts door 1 persoon tot aan de deur worden 

gebracht/afgehaald om het aantal mensen voor de praktijk zo veel mogelijk te beperken. 
o Op het einde van de therapie gaan wij met uw zoon/dochter mee tot aan de buitendeur. 

• Ga thuis naar het toilet, niet in de praktijk! Tijdens onze sessies kunnen wij immers het gebruik van het toilet 
niet controleren en dus ook de nodige reiniging niet voorzien. 

• Probeer zo weinig mogelijk deuren en deurklinken aan te raken. De deuren van de therapielokalen blijven 
daarom open staan. 

• Respecteer de nodige handhygiëne! Bij het binnen komen en buiten gaan van het therapielokaal zullen we de 
kinderen vragen hun handen te wassen/ontsmetten (de nodige zeep en alcoholgel is hiervoor voorzien). Zelf 
passen wij ook een zeer strikte handhygiëne toe en zijn er voor ons handschoenen voorzien. 

• Uit veiligheid voor iedereen hebben wij een spatscherm op elke bureau voorzien en zijn er mondmaskers 
beschikbaar voor de therapeuten (voor de momenten waarop 1,5 meter afstand niet gegarandeerd kan 
worden). Indien jullie dit wensen, mag uw zoon/dochter ook een eigen mondmasker meebrengen en dragen. 
Maar we verplichten dit aan niemand. 

• Spelmateriaal dient bijna altijd gedeeld te worden en blijft daarom voorlopig in de kast. Enkel materiaal dat 
niet moet worden doorgegeven tijdens een sessie, wordt momenteel nog gebruikt. Tussen 2 sessies wordt dit 
materiaal steeds gereinigd. 

• Tussen alle therapiesessies zullen wij zorgen voor een reiniging van onze werkplek. 
Onze collega’s zullen erop toezien dat deze maatregelen steeds strikt toegepast worden en vragen deze dan ook te 
respecteren. 
 

       

       

 
In samenspraak zijn afspraken op afstand via Zoom/Skype/… eveneens een optie. De mogelijkheden hiertoe worden 
eerst rechtstreeks besproken met de eigen therapeut (Tinneke, Kim, Fien of Mieke).  
 
 
Vriendelijke groeten, 
Het team van De Taalschat 
 


