Antwerpen, 06/04/2020

Corona: tijdelijk telelogopedie!
Beste cliënten,
Beste ouders,
De logopedische therapieën kunnen de komende periode nog steeds niet plaatsvinden vanwege de
verlengde maatregelen tegen het coronavirus. Vorige week werd echter de mogelijkheid om
telelogopedie - of online logopedie - te geven, goedgekeurd. Bij telelogopedie zal de therapie op
afstand gegeven worden, via beeldverbinding op een computer. Ook voor deze vorm van logopedie is
er nu terugbetaling mogelijk. Hiervoor dienen wel goede afspraken gemaakt te worden.
Hoe gaat het in z’n werk?
x
We stellen voor om het programma Zoom te gebruiken. Geen zorgen als je dit programma niet kent,
we kunnen een link doorsturen via mail zodat je het programma snel kan downloaden en openen. Via
Zoom kunnen we elkaar horen en zien als je geluid en webcam goed ingesteld zijn. Er kunnen ook
documenten met oefeningen gedeeld worden op het scherm. Voor we van start gaan, sturen we nog
een mail met uitleg.
Wat dien je zelf te voorzien?
Een computer, laptop of tablet met internetverbinding, een microfoon en webcam die goed ingesteld
staan en een rustige ruimte zodat we ongestoord kunnen werken.
Belangrijke afspraken!
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Afspraken voor telelogopedie worden per mail gemaakt.
Alle afspraken worden nauwkeurig en stipt opgevolgd.
5 minuten vóór aanvang van de afspraak, ben je ‘aanwezig’ of aangemeld in Zoom.
Alle afspraken worden aangerekend indien ze zonder geldige reden worden afgemeld.
Indien het een sessie voor een kind betreft, is zeker bij de eerste sessie een ouder aanwezig.
Bij kinderen jonger dan 6 jaar is er enkel ouderbegeleiding mogelijk.

Schriftelijke toestemming!
x
Voor de gegevensbescherming is het belangrijk dat je schriftelijk toestemming geeft voor
telelogopedie. (Gelieve er rekening mee te houden dat er altijd een mogelijkheid is dat bepaalde
gegevens gelekt worden door programma’s zoals Zoom.) Schriftelijke toestemming via mail volstaat.
Gelieve hiervoor een mail te sturen met als titel ‘schriftelijke toestemming telelogopedie’ en in de mail
duidelijk te vermelden wie er logopedie zal volgen en wat uw eigen naam is. Moest u geen e-mailadres
hebben, gelieve ons dan per post een schriftelijke toestemming te bezorgen én hierin ook te vermelden
via welk e-mailadres de afspraken gemaakt kunnen worden.
Ook in deze periode is het verderzetten van de logopedie aangewezen. Aangezien de logopedie al
enkele weken heeft stilgelegen, zullen we proberen de therapie zo snel mogelijk online te hervatten.
Wij kijken er alvast naar uit om jullie terug te zien!

Groetjes,
Charlotte & Nathalie

