VERDIEPING SPRAAKMOTORISCHE COMPONENT – 12/10/2022 en 02/12/2022
behorende bij BEHANDELEN VAN JONGE STOTTERENDE KINDEREN
VOLGENS HET DEMANDS & CAPACITIES MODEL

Marie-Christine Franken en/of Ellen Laroes en/of Femke de Smit
Deze 2daagse workshop is bedoeld voor collega-logopedisten die eerder de driedaagse basiscursus
Demands en Capacities Model (DCM) volgens de RESTART-werkwijze hebben gevolgd of goed bekend
zijn met de werkwijze. In de basiscursus is de spraakmotorische component maar heel summier aan
bod kunnen komen. Via de beschikbare materialen op deze website is er de mogelijkheid om via
zelfstudie dit domein uit te diepen. In de praktijk blijkt dit toch niet zo eenvoudig te zijn. Daarom, en
omdat de spraakmotorische vaardigheid op de kleuterleeftijd in wetenschappelijk onderzoek naar
voren komt als zéér belangrijk – zo niet de belangrijkste- verklaring waarom sommige kinderen
blijven stotteren (Smith et al, 2018) diepen we deze component helemaal uit in deze aparte
workshop, vandaar de naam Verdiepingsdag.
NB. We beginnen bij het begin, dus juist als je nog weinig tot niets gedaan hebt met deze component,
is deze verdieping de kans om dit helemaal op te gaan pakken vanaf het begin.
Tijdens de workshop komen aan bod:
1. Onderzoek van de spraakmotorische component (OMAS) en interpreteren van de
gegevens – theorie, achtergrondinfo, training vaardigheden
2. Opstellen en uitvoeren van de behandeling (SMT), theorie, achtergrondinfo,
training vaardigheden, thuistraining
3. Oefenen ahv videomateriaal en casuïstiek

PRAKTISCH
Tijd
Locatie
Docenten

woensdag 12 oktober 10:00 – 17:00 (inloop 09.30 uur)
vrijdag 2 december 10:00 – 17:00 (inloop 09.30 uur)
Erasmus Medisch Centrum, Rotterdam
Marie-Christine Franken, klinisch linguïst-logopedist-stottertherapeut, EFS
geregistreerd, trainer RESTART DCM Werkwijze, Erasmus Medisch Centrum Sophia kinderziekenhuis, Rotterdam
Ellen Laroes, logopedist-stottertherapeut, eigen praktijk te Brunssum
gespecialiseerd in vloeiendheidsstoornissen en oud-docent
vloeiendheidsstoornissen Zuyd Hogeschool te Heerlen, EFS geregistreerd, trainer
RESTART-DCM behandelwijze
Femke de Smit, logopedist-stottertherapeut, eigen praktijk te Tilburg
gespecialiseerd in vloeiendheidsstoornissen, EFS geregistreerd,
trainer RESTART-DCM behandelwijze
(afhankelijk van groepsgrootte wordt de workshop door 1 of 2 docenten verzorgd)

Kosten

375 euro, incl. koffie/thee, lunch en cursusmateriaal

Contactinformatie

info@restartdcm.nl

Doelgroep

Studiebelastinguren

Logopedisten die jonge, stotterende kinderen behandelen
en de basiscursus Demands en Capacities Model (DCM) volgens de RESTART
werkwijze hebben gevolgd of daar goed bekend mee zijn
20

Accreditatie

Wordt aangevraagd bij StADAP.

Aantal deelnemers

Minimaal 12, maximaal 24

Datum:

06-10-2021 en 01-12-2021

AANMELDING
Als je belangstelling hebt, meld je dan aan voor 1 september. Op dat moment beslissen we of de
Verdieping doorgaat. Als er op 1 september 2022 minimaal 12 inschrijvingen zijn dan gaat deze door.
De aanmelding omvat twee stappen:
1. Schriftelijke aanmelding voor de Verdieping
Per e-mail: via het contactformulier op de website www.restartdcm.nl met vermelding van naam,
adres, telefoonnummer, geboortedatum en geboorteplaats (voor op certificaat) met het nummer
van het Kwaliteitsregister Paramedici. Bij overschrijding van het maximale aantal deelnemers wordt
een plaats toegekend op grond van de aanmeldingsdatum. Wanneer je je hebt opgegeven dan geldt
vanaf 1 september je aanmelding als definitief. Er is een annuleringsregeling van toepassing die op de
1ste september ingaat. Deze kan worden opgevraagd.
2. Betaling van het cursusgeld
Als je je hebt aangemeld voor de Verdieping en deze gaat door, dan ontvang je na 1 september een
verzoek om je rekeningnummer en tenaamstelling van de rekening en plaatsnaam rekeninghouder
aan ons door te geven. Hiermee geef je toestemming voor automatische incasso. Je krijgt daarna per
email een bevestiging voor jouw administratie. Het bedrag is voor de Verdiepingsdagen, inclusief
koffie/thee, lunch (6/10) en cursusmateriaal.

Nadere informatie
Alle cursisten worden geacht ter voorbereiding op de Verdieping de RESTART DCM werkwijze en
bijlagen nogmaals goed door te nemen. Zie https://restartdcm.nl/over-restart-dcm-stottertherapiekind/werkwijze-logopedisten-restart-dcm-logopedie-stotteren/ voor de downloads. Verder wordt
twee tot drie weken voor aanvang van de cursus meer literatuur gezonden ter voorbereiding en
ontvangen de mensen die geplaatst zijn voor de cursus praktische informatie o.a. over precieze
locatie etc.
Mensen die inhoudelijke vragen hebben, kunnen deze per email stellen aan:
- Marie-Christine Franken: m.franken@erasmusmc.nl
- Ellen Laroes:
logo-stottertherapie@kpnmail.nl
Vragen over de betaling, aanmelding etc. kunnen gemaild worden naar: info@restartdcm.nl of via
het contactformulier op de website www.restartdcm.nl

