PRAKTIJKREGELS EN TIPS TINYEYE ONLINE LOGOPEDIE
We geven logopedie zowel in de praktijk als online. Online logopedie is net zo
effectief als logopedie in de praktijk, mits we goede voorwaarden scheppen voor de
therapie.
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Tips

Neem voor de behandeling plaats aan een tafel, zittend op een stoel
Indien cliënt een kind is:
o moeten ouders of een begeleider aanwezig zijn bij de therapie
o dient er geen speelgoed aanwezig te zijn tijdens de therapie.
Als er naast de cliënt (jonge) kinderen aanwezig zijn, zorg er voor dat er nog een volwassene
is die deze kinderen kan vermaken gedurende de therapie, in een andere ruimte.
De tafel waar de computer op staat moet opgeruimd zijn.
Zorg dat er op tijd ingelogd wordt.
Zorg dat er geen achtergrondlawaai is, zoals loslopende huisdieren, tv of radio.
Eten en drinken is niet toegestaan tijdens de therapie.
Zorg dat telefoons uitstaan gedurende de behandeling.
Om elkaar goed te kunnen zien, dient er voldoende licht aanwezig te zijn. Zorg ervoor dat het
geen tegenlicht is maar dat het licht recht van voren komt, zodat het gezicht duidelijk
zichtbaar is. Zorg dat de cliënt juist volledig in beeld is en blijft, om optimaal contact met de
logopedist te houden
Naast de online sessie, is het van belang dat cliënten het huiswerk maken. Dit wordt gedaan
door in te loggen op het huiswerk account met de gebruikersnaam en het wachtwoord dat de
logopedist aan de cliënt verstrekt heeft.
Een onderzoeksverslag van het logopedisch onderzoek is na het onderzoek beschikbaar voor
bevoegden.

Optimaal internet
• Zorg dat andere gebruikers van het internet het internet niet zwaar belasten tijdens de
behandelsessie. (Zware belasting van het internet wordt veroorzaakt door bijvoorbeeld
online gaming en dergelijke high streaming activiteiten die veel bandbreedte vereisen van de
internetverbinding).
• Zorg dat de Wi-Fi verbinding optimaal is; check de sterkte van het signaal.
Optimale computerprestaties
• Zorg dat zo min mogelijk programma’s op de computer open staan gedurende de therapie.
• In het bijzonder, Skype. Skype stoort de video- en audioverbindingen binnen TinyEYE. Zorg
dat een eventuele aanwezige Skype sessie volledig uitgeschakeld is tijdens de TinyEYE
behandelsessie.
• Zorg dat de computer software altijd up to date is. Plotselinge software updates zullen de
behandeling afbreken.

Wij zijn lid van de NVLF
en staan ingeschreven in het kwaliteitsregister voor paramedici.
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