TERUGKOMDAG
BEHANDELEN VAN JONGE STOTTERENDE KINDEREN
VOLGENS HET DEMANDS & CAPACITIES MODEL (RESTART)

6 april 2022 10:00 – 17:00 uur
Ellen Laroes & Femke de Smit
De richtlijn ‘Stotteren bij kinderen, adolescenten en volwassenen’ adviseert het behandelen van
jonge, stotterende kinderen te doen volgens het Demands & Capacities Model (DCM) of volgens het
Lidcombe Programma (LP). Onderzoek heeft aangetoond dat beide behandelingen vergelijkbare
resultaten geven (de Sonneville et al, 2015 1).
Deze terugkomdag is bedoeld voor logopedisten die eerder de basiscursus Behandeling van het jonge
stotterende kind volgens het Demands en Capacities Model (RESTART-DCM) hebben gevolgd of goed
bekend zijn met de werkwijze. Ga voor meer informatie over de RESTART-werkwijze naar
www.restartdcm.nl . Voor directe toegang tot de, in 2021 herziene en verbeterde werkwijze:
https://restartdcm.nl/wp-content/uploads/2021/07/RestartDCM-Werkwijze-2021_online.pdf.
Inhoud: Naast de doorloop van de herziene Werkwijze zal op deze dag casuïstiek behandeld worden
en wordt probleemoplossend gewerkt met knelpunten in onderzoek en/of behandeling.
Ook zal er ruimte zijn om deelaspecten van onderzoek en/of behandeling te oefenen en/of te
bespreken. Om te zorgen dat juist die vragen, oefeningen of knelpunten aan bod komen die relevant
zijn, wordt er vooraf een vragenlijst gestuurd aan de deelnemers zodat zo goed mogelijk wordt
aangesloten bij de vragen en wensen van de cursisten m.b.t. het werken met het jonge stotterende
kind volgens de RESTART-DCM.

PRAKTISCH
Datum/Tijd

woensdag 6 april 2022 van 10:00 – 17:00 uur

Locatie

Erasmus Medisch Centrum, Rotterdam

Docenten

Ellen Laroes, logopedist-stottertherapeut, NVST en EFS geregistreerd, eigen praktijk te
Brunssum en oud-docent Vloeiendheidsstoornissen Zuyd Hogeschool Heerlen, trainer
RESTART DCM Werkwijze

Kosten

1

Femke de Smit, logopedist-stottertherapeut, NVST en EFS geregistreerd, eigen praktijk
te Tilburg, trainer RESTART DCM Werkwijze
255 euro, incl. koffie/thee, lunch en cursusmateriaal

de Sonneville-Koedoot C, Stolk E, Rietveld T, Franken M-C (2015) Direct versus Indirect Treatment for Preschool Children who Stutter: The
RESTART Randomized Trial. PLoS ONE 10(7): e0133758. doi:10.1371/journal.pone.0133758
http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0133758

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
8

Accreditatie

Wordt aangevraagd bij StADAP.

Aantal deelnemers

Minimaal 16, maximaal 24

AANMELDING
Als je belangstelling hebt, meld je dan aan voor 1 maart 2022. Op dat moment beslissen we of de
workshop doorgaat. Als er op 1 maart minimaal 16 inschrijvingen zijn dan gaat de cursus door.
De aanmelding omvat twee stappen:
1. Schriftelijke aanmelding voor de cursus
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 maart je aanmelding als definitief. Vanaf die datum gaat de annuleringsregeling in werking.
Deze is opvraagbaar.
2. Betaling van het cursusgeld
Als je je hebt aangemeld voor de cursus en de cursus gaat door, dan ontvang je na 1 maart een
verzoek om toestemming te geven tot automatische incasso. Hiervoor stuur je de IBAN, de
tenaamstelling en plaatsnaam rekeninghouder door via de email. Dit geldt als toestemming voor
incasso. Na ontvangst krijg je een bevestiging voor je eigen administratie. Het bedrag is voor de
driedaagse cursus en inclusief koffie/thee, lunch en cursusmateriaal.

Nadere informatie
Alle cursisten worden geacht ter voorbereiding op de cursus de herziene RESTART DCM werkwijze
met bijlagen goed te hebben doorgenomen en de vragen voorafgaand aan de workshop te hebben
beantwoord. Deze hebben deels betrekking op wensen wat betreft de invulling van de terugkomdag
en deels op de zelfstudie. Na 1 maart wordt er verdere informatie verstrekt m.b.t. deze
voorbereiding voor de workshop. Ongeveer drie weken voor aanvang van de cursus ontvangen de
mensen die geplaatst zijn voor de cursus praktische informatie o.a. over precieze locatie etc.
Mensen die dringende inhoudelijke vragen hebben, kunnen deze per email of telefonisch stellen:
- Ellen Laroes:

logo-stottertherapie@kpnmail.nl
Tel nr. 045-5271228
- Femke de Smit: https://www.logopediepraktijktilburg.nl
Tel. nr. 013-4673531
Verdere vragen over de inhoud, betaling, aanmelding etc. kunnen gemaild worden naar:
info@restartdcm.nl of via het contactformulier op de website www.restartdcm.nl

