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Sint-Truiden, mei 2020 
 

Maatregelen tegen de verspreiding van Corona  
 

 Elke klant krijgt zijn eigen koptelefoon, die hij/zij 
gedurende de hele therapieperiode bij zich houdt. 
 
 Deze kan u afhalen in de cabine van het kindercentrum. 
Gelieve dit niet te doen tijdens de groepswissel!   
 Deze koptelefoon moet ook gebruikt worden op de 
Giger en het mechanische paardje.  
 Je kan gebruik maken van de desinfecterende 
producten om de koptelefoons tussendoor extra te 
ontsmetten, indien je dat wenst.  

                                        
 

 In de therapieruimtes proberen we zoveel mogelijk 
afstand te creëren tussen iedereen en indien mogelijk, 
een eigen kamertje te voorzien.  
 Stickers zullen je hierin wegwijs helpen maken!  
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 Er geldt vanaf nu een nieuwe uurregeling (zie bijlage) voor 
de therapiesessies. Op die manier kunnen de tafels, het 
speelgoed en ander materiaal na elke sessie 
gedesinfecteerd worden, voor een nieuwe groep komt 
luisteren.  
 De uurregeling van de Brain Mappings is ook veranderd. 
Vergeet niet bij de receptie na te vragen wanneer je Brain 
Mapping precies ingepland staat!  
 

 
 

 Voor het kindercentrum: we vragen iedereen voldoende 
afstand te bewaren door enkel plaats te nemen op de 
aangebrachte stickers, wanneer de kinderen naar de 
therapie gebracht worden.  
 

 
 

 Speelgoed in het magische bos en in het centrum bij 
Isabelle en Wendy (boven) zal beschikbaar zijn, maar moet 
gevraagd worden aan de therapeuten NA de wissel. Zo 
kunnen zij tussendoor het gebruikte speelgoed 
ontsmetten.  
 idem voor de therapieruimtes in “Clemenza” 
 

 Voor de volwassenen: vanaf nu hangt er een lijst aan de 
ingang van het volwassencentrum zelf. Op die lijst kan je 
je eigen zitplaats en equilibre terugvinden. 
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 Op die manier hoef je niet steeds je nummer op te 
vragen aan de balie van Isabelle en Wendy, maar kan je 
meteen starten met de therapie.  
 Isabelle en Wendy houden rekening met de afstand 
tussen de klanten, terwijl zij de planning opmaken. 
Gelieve zelf ook de afstand te bewaren met andere 
klanten (minimum 1 bedje vrij laten).  
 Zij komen tussendoor ook controleren of iedereen op 
de juiste plaats ingeplugd is.  
 

 
 

 Probeer bij de wissel van de groepen de nodige afstand te 
bewaren met de andere klanten.  

 
 Gebruik van Giger en mechanische paardje: vergeet niet 

gebruik te maken van je eigen koptelefoon!  
 Wij vragen je na het gebruik van de toestellen deze zelf 
helemaal te ontsmetten met de daarvoor voorziene 
producten, zodat de volgende persoon op een smetvrij 
toestel kan oefenen!  
 

 
 

 Tijdens de afname van een luistertest en/of Brain 
Mapping zal er een grotere afstand dan normaal bewaard 
worden. In de testcabine staat er een wand van plexiglas 
tussen jou en de therapeut.  
 De therapeut zal tijdens de afname een mondmasker of 
spatscherm dragen.  
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Wij rekenen erop dat je dit ook doet!  
 

 
 

 
 De besprekingen: we plaatsen een wand uit plexiglas op 

de tafel om veilig de testen en Brain Mappings te kunnen 
uitleggen.  
 

 De actieve fase en individuele bijscholingen: na elke 
sessie zal de therapeut de micro, de tafel en het 
oefenmateriaal ontsmetten.  
 deze sessies zullen beperkt worden tot max. 2x per dag 
(in de laatste therapiesessie valt de actieve fase en/of 
bijscholing weg) 

 
 Betalingen: aan de receptie hebben we een glazen wand 

geplaatst en kan er voortaan betaald worden met de 
bankkaart (Maestro) en kredietkaart (Visa en Mastercard). 
Voor de aankoop van thee’s of andere vitamines, kan U 
betalen met maaltijdcheques.  
 

 
 

 Overal doorheen het centrum staan er desinfecterende 
producten en handgels. Wij raden iedereen aan deze 
meermaals per dag te gebruiken.  
Was ook geregeld je handen met voldoende zeep en 
water!  
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 Deuren zullen zoveel mogelijk open blijven, zodat de 
klinken zo weinig mogelijk aangeraakt moeten worden. 
 Wij vragen dan ook om niet te luid te praten en de 
wissels zo rustig mogelijk te laten verlopen.  
 

 
 

 De binnenspeeltuin en cafetaria blijven tot nader order 
volledig gesloten.  
 De buitenspeeltuin blijft wel normaal open. Ook hier 
vragen we  afstand te bewaren en goed op jullie kinderen 
te passen.  
 

 De medewerkers van Atlantis en MBL zullen nog meer dan 
normaal de (therapie)plaatsen, deurklinken en wc’s 
ontsmetten.  
 

 Vraag gerust naar mondmaskers en/of handschoenen. Wij 
hebben voldoende op voorraad hiervan!  
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 Vermijd lichamelijk contact. Dit zal bijzonder moeilijk zijn 
voor onze therapeuten, maar is noodzakelijk om de 
verspreiding van het virus tegen te gaan.  
 

 Gelieve ons meteen te verwittigen in geval van enige 
symptomen, zoals bijvoorbeeld koorts en/of hoesten.  
 

 In geval van vragen, angst of sombere gedachten, zijn 
onze therapeuten en besprekers steeds bereid een 
luisterend oor te bieden. Blijf hiermee dus zeker niet 
zitten!  
 

 
 

 
 

Op deze manier hopen wij iedereen, zo veilig mogelijk door 
deze onzekere periode te loodsen!  

 
Lieve groetjes,  
 
Jozef, Astrid en Didier  
& het hele team van Atlantis en MBL  
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