
Beste oud-cursist, 

Graag willen we jullie op de hoogte brengen van het aanbod dat we nu hebben rondom de 

behandeling van jonge stotterende kinderen volgens de RESTART-DCM werkwijze. Meer informatie 

kun je vinden op de website (www.restartdcm.nl). Alle workshops tellen mee voor het register 

Stotteren van de NVLF. Mocht je belangstelling hebben voor deelname, dan kun je je via het 

aanmeldingsformulier op de website inschrijven. 

1. Natuurlijk bieden we opnieuw de basiscursus aan. Deze driedaagse cursus is bedoeld voor 
collega-logopedisten die praktisch aan de slag willen met het Demands en Capacities Model 
(DCM) volgens de RESTART-werkwijze voor jonge stotterende kinderen.  
De workshop voor komend jaar, 21 & 22 april en 25 juni 2020  
zit helaas vol maar de inschrijving voor 2021  
op 14 & 15 april en 24 juni staat al open. 

 

 

 

 

 

 

2. We gaan komend jaar voor het eerst een opfrisdag aanbieden voor logopedisten die eerder 

de basiscursus hebben gevolgd. Deze dag zal 29 april 2020 zijn. Accreditatie wordt 

aangevraagd voor 8 punten. 

Op deze dag zal 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 nog eens te oefenen en/of te bespreken. 
Om te zorgen dat juist die vragen, oefeningen of knelpunten aan bod  
komen die voor jou relevant zijn wordt er vooraf een vragenlijst 
 gestuurd aan de deelnemers zodat we op de opfrisdag zo goed  
mogelijk  kunnen aansluiten bij relevante vragen en wensen van de  
deelnemers.  

 

3. Voor de 2e keer bieden we een verdiepingsdag aan rondom het Emotionele domein. Deze 

vindt plaats op 8 oktober 2020;  accreditatie voor 8 punten is reeds toegekend. 

Het is een ééndaagse workshop 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. Tijdens de basiscursus is de emotionele 

component slechts beperkt aan bod kunnen komen.  

http://www.restartdcm.nl/


We kennen allemaal de kinderen die een toename  
in stotteren hebben rondom bijvoorbeeld opwinding  
en spanning (positief of negatief). Daarom, èn omdat  
vanuit wetenschappelijk onderzoek naar voren komt  
dat temperamentsfactoren een belangrijke rol spelen  
bij kinderen die blijven stotteren (zie o.a. Smith et al, 2018)  
diepen we deze component verder uit in deze aparte workshop, 
 zodat we de impact van emoties op de vloeiendheid kunnen 
 verminderen. Vandaar de naam Verdiepingsdag. 
We beginnen bij het begin, frissen de kennis van de basiscursus kort op, en gaan dan de 
uitwerking van deze component, zowel binnen de Verwachtingen-kant als de Mogelijkheden-
kant stevig neerzetten. Wanneer je je onzeker voelt over de aanpak van het Emotionele 
domein,  er nog weinig ervaring mee hebt opgedaan of je vaardigheden op dit vlak wil 
versterken, dan is deze verdiepingsdag bij uitstek geschikt. 

 

4. Ook voor de 2e keer gaan we een verdiepingsdag  gericht op het Spraakmotorische domein 

aanbieden. Onlangs hebben we die voor het eerst aangeboden en gemerkt dat één dag 

eigenlijk te kort is. Vandaar dat we hier een half dagdeel extra voor gaan uittrekken. Volgend 

jaar is deze 1,5 verdiepingsdag  op 7 oktober 2020 een hele dag en op 2 december 2020 een 

halve dag. Extra accreditatiepunten i.v.m. de verlenging worden aangevraagd.  

Ook deze 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). Zij die de basiscursus RESTART DCM hebben 
gevolgd kunnen via de beschikbare materialen op de website via 
zelfstudie dit domein uitdiepen. In de praktijk blijkt dit echter toch 
niet zo eenvoudig te zijn.  Daarom, èn 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 (o.a. Smith et al, 2018), 
diepen we deze component helemaal uit in deze aparte workshop, 
vandaar de naam Verdieping.  

NB. We beginnen bij het begin, dus juist als je nog weinig tot niets gedaan hebt met deze 

component, is deze verdiepingsdag de kans om dit helemaal op te gaan pakken vanaf het 

begin. We gaan onderzoek doen met de OMAS, stellen behandelplannen op voor de SMT en 

koppelen e.e.a. aan casuïstiek via video- en audiomateriaal. 

Neem  bij vragen gerust contact met ons op via info@restartdcm.nl. 

Met vriendelijke groet 

Marie-Christine Franken 
Ellen Laroes 
Lesley Bosschaart 
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