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De temperaturen lopen op, school en werk worden afgerond. Kortom, vakantie! Waar we andere 
jaren de auto volpropten of op het vliegtuig stapten, zal dat deze tijd anders zijn. Zo ook voor 
Annelie. Zij zou in april op vakantie gaan naar Italië, maar vanwege de coronasituatie kon dit niet 
doorgaan. In die weken is ze door blijven werken, maar ook op het werk waren de maatregelen goed 
merkbaar. 

 

“Het plan was om 20 april op vakantie te gaan naar Italië. We zouden daar gaan rondreizen en zo 
meerdere plekken bezoeken.” In de weken voorafgaand kregen ze al het vermoeden dat hun reis 
mogelijk niet door zou kunnen gaan. Helaas kregen ze inderdaad het bericht dat hun vakantie werd 
geannuleerd. “Het was dubbel, want enerzijds weet je dat heel veel mensen echt last hebben van de 
maatregelen en ziek zijn geworden en voor hun leven vechten, dus dan ben je dankbaar dat je in 
ieder geval gezond bent. Eerst mocht ik van mezelf er niet van balen, omdat anderen het zoveel 
slechter hebben. Maar op een gegeven moment had ik wel zoiets van ja, ik mag er wel echt even om 
balen, want we hadden er echt naar uitgekeken en dan is het echt jammer dat het niet doorgaat. Ik 
leefde er lichamelijk ook echt naar toe en merkte ik dat mijn lichaam had gerekend op die rust en dat 
nu niet kreeg, dus ik was ook wel erg moe.” 

Het was dubbel, want enerzijds weet je dat heel veel mensen echt last hebben van 
de maatregelen en ziek zijn geworden en voor hun leven vechten, dus dan ben je 

dankbaar dat je in ieder geval gezond bent. 

In die tijd heeft ze geen vakantie opgenomen, maar doorgewerkt. “Twee weken thuiszitten met die 
maatregelen is niet heel gezellig, dus ik ben alsnog gaan werken. De vakantie verplaatsen we en die 
vakantiedagen neem ik dus liever later op.” Wanneer ze precies wel gaan is nog onduidelijk, niet 
alleen vanwege hoelang de corona nog duurt, maar ook omdat haar man, Floris, een Master studie 
gaat doen en ze dus niet meer buiten de vakantieperiode kunnen gaan. “Het is in het voor- of najaar 
wel het leukst, anders is het veel te warm en wij willen echt dingen gaan bezoeken, dus waarschijnlijk 
wordt het volgend najaar. We hebben vooralsnog een voucher gekregen, maar we kunnen binnen 
een jaar alsnog ons geld terugkrijgen.” Deze zomer kan ze gelukkig nog wel even ertussenuit, want ze 
gaat een paar dagen naar haar ouders toe, die zitten dan in Twente. 



 

 

 

 

 

  

Twee weken thuiszitten met die maatregelen is niet heel gezellig, dus ik ben 
alsnog gaan werken. 

Niet alleen rond haar vakantie heeft ze de gevolgen van corona ondervonden, ook in haar werk heeft 
ze met veel maatregelen rekening te houden. “Ik werk als logopediste bij een Paramedisch 
Kindercentrum in Barendrecht. Daar behandel ik kinderen met problemen in de spraakontwikkeling, 
taalontwikkeling of kinderen met klachten rondom de vloeiendheid of stem. Daarbij werk ik veel 
samen met fysiotherapeuten.” Tijdens het werk heeft ze dus met veel mensen contact, wat tijdens 
de coronatijd anders ingedeeld moest worden. “Toen het begon mochten wij geen kinderen in de 
praktijk ontvangen, toen hebben wij alle behandelingen via beeldbellen gegeven, dat noemen wij 
‘telelogopedie’. Een paar kinderen waarbij dit niet kon, heb ik niet gezien of ik kreeg filmpjes van 
ouders toegestuurd waarbij ik hen gecoacht heb.” Dit ging zo een tijdje door, tot het moment dat ze 
weer meer met fysieke behandelingen gingen opbouwen. “Na een poosje gingen we gedeeltelijk 
open voor kinderen waarbij telelogopedie niet of onvoldoende werkte. Inmiddels is de praktijk weer 
helemaal open, dus zie ik weer alle kinderen fysiek, rekening houdend met de maatregelen rondom 
corona.” Het was voor haar vooral moeilijk dat ze de kinderen niet fysiek voor zich had. Ook 
bemoeilijkte het beeldbellen haar werk. “Er zijn verschillende effecten; voor sommige kinderen is het 
heel moeilijk om zich te focussen via een beeldscherm, vooral omdat ze hun lessen ook al via een 
beeldscherm kregen en dat zijn ze op den duur gewoon zat. Bij andere kinderen merkte ik dat ze juist 
meer gefocust waren en dat ouders actiever betrokken waren bij de behandeling omdat ze bewust 
waren van het belang van hun rol tijdens de behandeling.” 

Inmiddels is de praktijk weer helemaal open, dus zie ik weer alle kinderen fysiek, 
rekening houdend met de maatregelen rondom corona. 

 

 

 

 

 

 

  



Inmiddels is, zoals gezegd, het behandelen steeds meer opgebouwd tot fysiek behandelen. Nog 
steeds rekening houdend met de maatregelen. Dit zorgde ook voor extra werk voor Annelie. “Vooraf 
moeten ouders nagaan of zij of iemand in hun omgeving nog klachten heeft gehad, in dat geval gaan 
we over op telelogopedie. Als dat niet zo is mogen ze naar de praktijk komen; per kind mag er één 
begeleider meekomen. Zo zien we zo weinig mogelijk mensen in de praktijk. Daarnaast maak ik na 
elke behandeling de ruimte en het gebruikte materiaal schoon en voor- en na de behandeling wassen 
het kind, de begeleider en ik onze handen met handalcohol.” Van de ouders houdt ze vooral afstand 
en bij de kinderen mag ze wel dichtbij komen, toch houdt ze meer afstand dan voorheen. Er zijn ook 
aparte tijdsblokken waarop de cliënten komen, omdat er meerdere behandelaars zitten. Zo verspreid 
je de aanloop en voorkom je drukte in de wachtkamers. 

Daarnaast maak ik na elke behandeling de ruimte en het gebruikte materiaal 
schoon en voor- en na de behandeling wassen het kind, de ouder en ik onze 

handen met handalcohol. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In het werk zelf bemoeilijkt de coronasituatie ook nog het behandelen. “Ik merk dat ik minder 
verschillende materialen pak, omdat ik alles moet gaan schoonmaken. Dus ik probeer meer te 
variëren met hetzelfde behandelmateriaal. Ook kan ik de kinderen niet aanraken om ze te laten 
voelen wat ze moeten doen voor een klank, dus ik moet meer mondelinge instructies geven. Dat is 
voor sommige kinderen lastiger toe te passen.” Dit alles is erg intensief voor haar. “Ik ben inderdaad 
meer vermoeid dan anders, omdat je zoveel hebt om aan te denken.” Wel is Annelie heel blij dat ze 
de kinderen weer in het echt ziet en ze weer gedeeltelijk op een normale manier haar behandelingen 
kan voortzetten. Ze kijkt uit naar haar vakantie, maar geniet ook van haar werk en de voldoening die 
ze eruit haalt. 


