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#samensterk 
 

Hierbij een nieuwe Logisch! nieuwsbrief. Via deze 
weg willen we jullie graag op de hoogte brengen 
over hoe wij omgaan met Corona in de praktijk, 
online of bij een behandeling aan huis. 
 
 
 

 
 

 

Maatregelen in de 
praktijk: 

 
 
Voorafgaande aan uw afspraak wacht u 
buiten of in de auto; 
 
Bij binnenkomst draagt u een mondkapje. 
Zodra u heeft plaatsgenomen in de 
behandelruimte, mag u deze afdoen; 
 
Voor elke afspraak wast de logopedist en 
de cliënt en de eventuele 
ouder/begeleider hun handen met water 
en zeep; 
 
Wij geven elkaar geen handen; 
 
Er gaan maximaal twee mensen met de 
logopedist mee de behandelruimte in; 
 
Er wordt 1,5 meter afstand gehanteerd 
met kinderen >13 jaar en volwassenen; 
 
Op onze tafels staan grote plexiglas 
schermen, waardoor het voeren van een 
gesprek of het meekijken van de ouder bij 
het kind op een verantwoorde manier kan 
verlopen; 



 

 

-19! 
 

STOTTEREN is niet leuk. Eigenlijk kun je bijna nooit zeggen wat je voelt en 
bedoeld. Dit kan ervoor zorgen dat je het geloof in jezelf verliest. In dit 
boekje wordt uitgelegd dat wat je denkt over jezelf en hoe je denkt, ook te 
maken kan hebben met stotteren. Wanneer je weet hoe het stotteren bij jou 
werkt, kun je er anders mee omgaan. Je zult je daardoor in ieder geval 
rustiger voelen en meer ontspannen, waardoor het spreken gemakkelijker 
gaat. 
 
Dit boekje is speciaal geschreven voor stotterende kinderen tussen 7 en 11 
jaar (Titel: Stotterkit, hoe werkt het bij jou? Auteur: Carla van Wensen) 
 
 
DYSLEXIE, ervaar zelf hoe het is! Dit spelletje laat zien met welke problemen veel dyslectische 
kinderen dagelijks te maken hebben, waardoor het begrijpen van een tekst erg lastig wordt:  
https://www.zwijsen.nl/inspiratie/ervaar-zelf-hoe-het-om-dyslexie-te-hebben  
 

 
 

Ontstaan er verder nog vragen n.a.v. deze nieuwsbrief? Neem dan gerust contact met ons op! 
Gerie, Ine, Ivonne, Marin, Linda en Tanya, info@logischcentrum.nl  0229  576483 / 0229  576432

 
Na de behandeling reinigt de logopedist de ruimte en gebruikte materialen. 
 
Hoest en nies in uw elleboog en gebruik een tissue; 
 
Kinderen <6 jaar met verkoudheidsklachten zijn alleen welkom in de praktijk wanneer er thuis geen 
andere gezinsleden koorts- en/of benauwdheidsklachten hebben; 

 
Heeft iemand binnen het gezin koorts- en/of benauwdheidsklachten, dan blijft iedereen thuis; 
 
Wanneer u of uw kind niet naar de praktijk kan komen i.v.m. bovenstaande klachten, dan wordt de 
afspraak omgezet naar een online afspraak. Neem z.s.m. contact op met uw logopedist; 
 

 
 

 
 


