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#samensterk
Hier is weer een nieuwe Logisch! Nieuwsbrief.
Naast de Corona-regels voor in de praktijk,
vind je dit keer onder andere informatie over ons
vak, wat er gebeurd zodra er een logopedist
positief wordt getest en wat wij van u
verwachten.
Veel leesplezier!

DAG VAN DE LOGOPEDIE
Zaterdag 6 maart 2021 is het de Dag van de Logopedie. Op deze dag wordt er binnen heel
Europa aandacht gevraagd voor ons vak. Ieder jaar staat er een thema centraal. Dit jaar is
dat: E-HEALTH.
Vorig jaar maart, tijdens de eerste lockdown in Nederland, werd besloten dat live
behandelingen niet meer konden plaatsvinden. Wij hebben toen in een razend tempo
moeten uitvinden hoe wij behandelingen online konden vormgeven. Dit is met succes
verlopen. Ondanks alle maatregelen konden wij onze behandelingen continueren. Wij blijven
‘E-health’ dan ook inzetten bij onze cliënten.

POSITIEVE TEST
Helaas overkwam het ons.. Twee logopedisten van Logisch! werden positief getest.
Maar wat gebeurd er nu eigenlijk zodra uw behandelend logopedist positief wordt getest?
Indien er sprake is van een positieve uitslag vindt er, samen met de GGD, een bron- en
contactonderzoek plaats. Als blijkt dat u in contact bent geweest met de desbetreffende
logopedist dan zal zij contact met u hierover opnemen.
Mocht het nu zo zijn dat er positieve tests in uw huishouden zijn? Dan hopen ook wij zo snel
mogelijk van u te horen, zodat verdere verspreiding van het coronavirus voorkomen kan
worden.

LOCKDOWN
Vanaf maandag 8 februari zijn de basisscholen en de
kinderopvang weer volledig open. Desondanks hebben wij
nog steeds te maken strenge maatregelen. De
logopedisten van Logisch! werken daarom zoveel mogelijk
online. Mocht dit niet haalbaar zijn, dan kan de
behandeling ook in de praktijk plaatsvinden.
Hoe zat het ook alweer met de regels?
Wanneer er geen online behandeling plaatsvindt en u of
uw kind bij ons in de praktijk komt, blijven wij de bekende
maatregelen aanhouden. Kort samengevat:




Wij vragen u om buiten of in uw auto te wachten bij
de locatie totdat wij u/uw kind komen halen;
We wassen altijd onze handen voorafgaande aan
de behandeling en reinigen de aangeraakte
oppervlakken na afloop;
Zodra er thuis sprake is van koorts- ,
benauwdheids- of verkoudheidsklachten bij uw
kind >4 jaar, dan graag contact opnemen met de
logopedist.

LET OP! Eerder waren kinderen met
verkoudheidsklachten >6 jaar welkom op zowel
school als ook bij ons in de praktijk, maar
momenteel is dit verlaagd naar een leeftijd van >4
jaar.

