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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 van 10-17u, verspreid over 3 tot 4 maanden.  

 

DATA najaar 2020 Utrecht 

Vrijdag 18 en zaterdag 19 september ; Zaterdag 10 oktober; 

Zaterdag 7 november : met bezoekmiddag 

Zaterdag 28 november: terugkomochtend van 9.30 tot 13.00 uur met aansluitend de 

mogelijkheid voor nieuwe RAP-pers om kennis te maken. 
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Kijk op www.damstegroep.nl voor informatie over de intensieve groepstherapieën 

van de NVST of informeer bij je logopedist of stottertherapeut of bij een 

stottercentrum bij jou in de buurt. 

 

Contact opnemen met Irma Uijterlinde is ook een optie: 06-38567526 of 

info@stottercentrumutrecht.nl 
 

Praktische informatie RAP 2020 
 

Deze intensieve groepstherapie voor jongeren die stotteren van de Damstégroep 

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. 

  

WAAR:  

Zimich Theater Wittevrouwen, Bouwstraat 55, 3572 SP Utrecht 

 

WANNEER 

Vrijdag 18 en zaterdag 19 september ; Zaterdag 10 oktober; 

Zaterdag 7 november: met bezoekmiddag van 10-17u. 

Zaterdag 28 november: terugkomochtend van 9.30 tot 13.00 uur met aansluitend de 

mogelijkheid voor nieuwe RAP-pers om kennis te maken. 

 

KOSTEN 

Er wordt een eigen bijdrage van 175 euro gevraagd voor verblijfskosten, lunches, 

drinken (koffie, thee, limonade) en materiaal 

De therapiekosten ( niet de eigen bijdrage) worden door de zorgverzekering betaald. 

 

Therapeuten: Irma Uijterlinde en Anne van Eupen, beiden logopedist-

stottertherapeut en gecertificeerde groepstrainers. 

 
 

 

http://www.damstegroep.nl/

