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Sint-Niklaas , 11/5/20  

 
 

Betreft : Ambulante revalidatie in tijden van corona . 
 
 
Beste ouders ,mevrouw, mijnheer , 
 
We hopen dat u het allen goed maakt  en  in goede gezondheid  verkeert!  
 
Onze medewerkers  hebben ondertussen , samen met de meeste  onder jullie,   andere 
contactmogelijkheden gezocht en gevonden.  Via de telefoon , e-mail, beeldbellen, 
oefenbundels, … speelden wij in op hulpvragen die u vandaag het meest bezighouden.  Zo 
zetten wij de therapie , waar mogelijk , verder. Waar dit ondertussen aardig lukt ontvangen 
wij positieve reacties van ouders en medewerkers. Dank ook voor jullie inspanningen !  
 
Gezien de gunstige ontwikkeling van de epidemie mogen wij , vanaf 11 mei, onze gewone 
werking geleidelijk uitbreiden. Wij moeten daarbij de  noodzakelijke veiligheidsmaatregelen 
respecteren.    Geleidelijk betekent dat we in overleg met u: 
- waar het goed loopt de begeleiding op afstand (via telefoon, e-mail, beeldbellen ,…. )  

behouden 
- In situaties waarin dit onvoldoende is stap voor stap een veilige terugkeer  naar een 

“gewone”  werking bekijken   
-  of een combinatie van beiden met u uitwerken  
 
Om concreet af te spreken zullen wij u contacteren.  
 
Zo willen wij  de noodzakelijke revalidatie zo goed mogelijk verder zetten in afwachting van 
een verdere versoepeling van de veiligheidsmaatregelen. 
 
In bijlage vindt u de afspraken die wij hanteren wanneer u naar Het Veer CAR komt. 
Veiligheid is onze belangrijkste drijfveer . Wij rekenen op uw begrip en medewerking. Dank 
daarvoor ! 
 
Vragen of opmerkingen mag u steeds melden aan de therapeuten of contact opnemen met 
diensthoofden of directie via directie.reva@hetveer.be 
 
Dirk  florin  , Evelien Haus, Veerle Hemalaer  
directie ,   diensthoofden   
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Wanneer jullie terugkeren naar het Veer gaan jullie akkoord met volgende afspraken:  
 
Wanneer u een afspraak hebt met een therapeut : 
 Kom op tijd voor uw afspraak en wacht buiten op de gemarkeerde plaatsen op de toegangsweg 

naar de hoofdingang van Het Veer . (Ouders die een afspraak hebben bij Luce Bocklandt of Ellen 

Cogen , kinesitherapeuten spreken vooraf met hen af.)  

 Volwassenen en kinderen boven de 12 jaar dragen een mondneusmasker .  

 De therapeut haalt u buiten af. 

 Kind en begeleider wassen de handen met water en zeep aan één van de lavabo’s in de gang of 

in het eigen lokaal  

 Niezen en hoesten gebeurt in de ellenboog  

 Zolang de afstand kleiner is dan 1.5 meter draag je een mondneusmasker.  Omdat de circulatie in 

één richting in ons gebouw niet op een veilige en efficiënte wijze mogelijk is vragen wij dat 

iedereen die in de gang komt (begeleider , kinderen ouder dan 12 jaar en medewerker) een 

mondneusmasker draagt  

 Gebruik alleen zeer uitzonderlijk de lift.  Nooit met 3 personen in de lift. 

 Bij beëindigen van therapie therapeut begeleidt de therapeut (met mondneusmasker) de  patiënt 

naar buiten.  Wanneer de begeleider niet aanwezig was bij de therapie dan wacht hij/zij op het 

kind op het afhaalpunt (markering op de toegangsweg naar de hoofdingang van het Veer)  

 Het afwerken van lopende onderzoeken en  de therapie  gebeuren in zo veilig mogelijke 

omstandigheden met de nodige beschermingsmiddelen. 

 

Wanneer u geen afspraak hebt met een therapeut  maar iets komt afhalen, bezorgen of 
batterijen of een hulpmiddel wenst te kopen  
 Wacht u buiten op één van de gemarkeerde plaatsen op de toegangsweg naar het Veer en belt u 

het onthaal  03/776.63.19 

 De medewerker van het onthaal helpt u verder  

 

 

Kriebels (kleutergroepswerking) en andere groepsactiviteiten voor kinderen : starten wij in deze 

fase nog niet op in de lokalen van het Veer  

 

Vervoer : Ook in deze fase bieden wij  nog geen vervoer aan. Wij willen eerst intern de nieuwe 

werkwijze ervaren en op punt stellen. 

 

Ziekte:  

 Wanneer uw kind ziek is : koorts, keelpijn, hoest, niest  vragen wij uw kind thuis te laten en uw 

huisarts te raadplegen  

 Wanneer wij in Het Veer merken dat uw kind ziek is zullen wij vragen om het af te halen of te 

laten afhalen 

 Wat doen wij mocht er een besmetting optreden : wij bekijken elke situatie apart en nemen in 

overleg met onze artsen, de arbeidsarts en het Agentschap Zorg en gezondheid die maatregelen 

die meest aangewezen zijn(zie ook onze tweede brief over het de aanpak van corona)  

 We verwachten dat u ons informeert wanneer er in uw gezin  een (vermoeden) van een 

besmetting is. Uw kind komt in deze situatie niet naar Het Veer. Overleg met uw 

huisarts/behandelend arts 

 

Wij engageren ons om de therapie in Het Veer CAR  in zo veilig mogelijke omstandigheden te 

organiseren. Het Veer CAR is echter niet verantwoordelijk voor een eventuele besmetting van uw 

kind. Dank voor uw medewerking !  


