RAP-training
voor stotterende jongeren die
Relaxed Anders Praten
Samen aan je praat “skills” werken helpt!
Misschien ben je al een tijdje bij een logopedist en/of stottertherapeut in behandeling
en wil je wat je geleerd hebt bij je therapeut in je dagelijks leven leren toe te passen.
Of misschien vind je het moeilijk je met je stotteren bezig te houden, maar wil je toch
wel dat het praten makkelijker wordt.
Misschien vind je het makkelijker met leeftijdgenoten over stotteren te praten en
helpt je dat om anders met je stotteren om te gaan.

Dan is het volgende iets voor jou!
Samen met maximaal 14 jongeren tussen de 12 en de 19 jaar leer je je spreken te
verbeteren en je spanning rondom het spreken te verminderen.
De therapie duurt 5 dagen verspreid over 3 tot 4 maanden. Je blijft één keer
overnachten.

Praktische informatie RAP 2019
Deze intensieve groepstherapie voor jongeren die stotteren van het Integraal
Zorgtraject Stotteren wordt aangeboden door een samenwerking tussen uw
stottertherapeut en de NVST (Nederlandse Vereniging voor Stottertherapie). De
groepstherapie heeft als resultaat dat de stotterende jongere, die in de communicatie
vaak kwetsbaar blijkt, in staat is zijn/haar communicatievaardigheden te verbeteren
en te verbreden in een sociale context. Deze ervaring maakt meedoen in het dagelijks
leven merkbaar gemakkelijker en prettiger.

1

DATA najaar 2019 Apeldoorn – Stay Okay Hostel Apeldoorn
Vrijdag 11 en zaterdag 12 oktober: tweedaagse met overnachting
Zaterdag 26 oktober
Zaterdag 16 november: met bezoekmiddag
Zaterdag 14 december: terugkomochtend van 9.30 tot 13 uur
De eerste 4 dagen beginnen om 9.30 uur (inloop) en eindigen om 17.00 behalve de
tweedaagse, dan is er ’s avonds ook nog een activiteit en blijven we allemaal slapen
in het Stayokayhostel in Den Haag.
We sluiten af met een terugkomochtend (14 december) die duurt tot 13.00 uur. Op
zaterdag 16 november verzorgen de jongeren met elkaar een bezoekmiddag voor
familie en vrienden. Ook de therapeut die de individuele begeleiding verzorgt of
heeft verzorgd is dan van harte welkom. Het programma voor bezoekers is van
13.30 uur tot 16.30 uur.
KOSTEN
Er wordt een eigen bijdrage van 250 euro gevraagd voor verblijfskosten,
overnachting, eten (4x lunch, 1x diner), drinken (koffie, thee, limonade) en materiaal
De therapiekosten ( niet de eigen bijdrage) worden door de zorgverzekering betaald.
Therapeuten: Liesbeth van Wijngaarden en Irma Uijterlinde

Informeer desgewenst bij je logopedist of stottertherapeut of bij een stottercentrum
bij jou in de buurt voor meer informatie,
Contact opnemen met Liesbeth van Wijngaarden is ook een optie: 0182-328078 of
gouda@stottercentra.nl

OPGEVEN kan nog tot 10 augustus 2019
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