
Naar aanleiding van de persconferentie d.d. 14-12-2020 zijn dit de maatregelen die wij treffen in 
verband met het coronavirus en de lockdown ingaande op 15 december 2020. 

Intake- & adviesgesprekken 
Intake- en adviesgesprekken vinden via beeldbellen met Microsoft Teams plaats. 

Dyslexiebehandelingen 
De dyslexiebehandelingen kunnen zowel via beeldbellen met Microsoft Teams als face to face 
plaatsvinden. Op 15-12-2020 is met alle ouders/verzorgers contact geweest om te overleggen waar de 
voorkeur naar uitgaat. Wij kunnen dus face to face blijven behandelen. Vanzelfsprekend is beeldbellen 
ook een optie, wanneer u of uw kind klachten heeft, maar ook als u zich niet prettig voelt bij een 
bezoek aan onze praktijk.  

Diagnostiek 
Diagnostisch onderzoek vindt gewoon op de praktijk plaats onder voorwaarde dat de onderzoeker,  
kind en ouders geen keel/neus/koortsklachten hebben.  

Maatregelen 
Uiteraard houden wij de Corona-maatregelen in acht:  

- Heeft iemand in het gezin klachten die passen bij het Coronavirus? Blijf thuis en bel af. Wij 
behandelen dan graag via beeldbellen.  

- Twijfelt u of uw kind kan komen, neemt u dan even contact op: 072-5711237. 
- Als de behandelaar klachten heeft, is er geen face to face contact, maar zullen we beeldbellen.  
- Bij binnenkomst en bij vertrek zal de behandelaar samen met uw kind de handen wassen.  
- Na elk face to face contact ontsmetten wij alle materialen en de ruimte. 
- Wij houden 1,5 meter afstand.  
- Kom op tijd, niet te vroeg en niet te laat.  
- Ouders nemen buiten afscheid. Uw kind kan zelf binnen komen en in de wachtkamer plaatsnemen. 

Wij brengen uw kind na afloop naar buiten. Zo beperken we het aantal contacten.  
 

Wij willen extra benadrukken dat als er sprake is van griepverschijnselen (neusverkoudheid, hoesten, 
keelpijn of koorts) bij u of uw kind de behandeling dan via beeldbellen plaatsvindt. 

En uiteraard geldt:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Veiligheid en gezondheid staat bij ons altijd voorop! Samen met u doen we er alles aan om 
verspreiding van het coronavirus te voorkomen en kijken we naar welke zorg mogelijk is.  
 
Heeft u vragen, wilt u even overleggen of twijfelt u of uw kind kan komen? Neem dan contact op met 
uw behandelaar via de mail of via 072-5711237.  
Bedankt voor uw begrip voor de maatregelen. Houd vol en blijf gezond! 
 
Met vriendelijke groet, 
Het team van Athena 


