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Rotterdam, Erasmus MC 
 
Marie-Christine Franken  
Ellen Laroes  
 

Op het jaarcongres van de NVLF 2013 hebben we een korte workshop gegeven voor collega’s die 

praktisch aan de slag willen volgens de RESTART-Demands en Capacities Model (DCM) werkwijze 

(zie: http://www.nedverstottertherapie.nl/pdf/RESTART-DCMWerkw.pdf).  Tijdens  deze presentatie 

gaven velen te kennen hier graag een cursus in te willen volgen.  

Vandaar dat we hierbij aanbieden:  een 3–daagse workshop RESTART-DCM.  Op dag 1 en 2 van de 

workshop wordt het verlagen van motorische, linguïstische, emotionele en cognitieve  Demands 

(Verwachtingen) en het vergroten van de respectievelijke Capacities (Mogelijkheden) intensief 

geoefend. Op de derde cursusdag , ongeveer drie maanden later, worden ieders ervaringen in de 

praktijk aan de hand van ieders eigen casuïstiek besproken.  

 

RESTART DCM-WERKWIJZE VOOR JONGE, STOTTERENDE KINDEREN  

 - 3 DAGEN 

Tijd  10:00 – 17:00  

Locatie Erasmus Medisch Centrum, Rotterdam  

Docenten Ellen Laroes, logopedist-stottertherapeut, eigen praktijk te Brunssum en Docent 
Hogeschool Heerlen en Marie-Christine Franken, logopedist-stottertherapeut, 
Erasmus MC Sophia te Rotterdam.  

Kosten 675 euro, incl koffie/thee, lunch, en cursusmateriaal 

Contactinformatie gehoorenspraak@erasmusmc.nl 

Doelgroep Logopedisten die jonge, stotterende kinderen behandelen of willen gaan behandelen 

Studiebelastinguren 30 

Accreditatie wordt aangevraagd. 

Deze basiscursus bestaat uit praktisch oefenen van het verlagen van Demands (dag 1),  het vergroten van 
Capacities  (dag 2)  en de toepassing daarvan in eigen casuïstiek (dag 3) volgens de  RESTART DCM werkwijze, 
zie: http://www.nedverstottertherapie.nl/pdf/RESTART-DCMWerkw.pdf 

Data: 

19, 20 juni en 26 september  2014.  

 

Aanmelding voor de cursus 

Als je belangstelling hebt, meld je dan aan voor 1 juni 2014. Op dat moment beslissen we of de 

workshop doorgaat. Indien er 1 juni 2014 minimaal 16 inschrijvingen zijn, gaat de cursus door.  

 
NB: Bij overboeking, dus bij meer dan 24 inschrijvingen, is de datum van overmaking van het 
cursusgeld bepalend  voor plaatsing.  
 

http://www.nedverstottertherapie.nl/pdf/RESTART-DCMWerkw.pdf
http://www.nedverstottertherapie.nl/pdf/RESTART-DCMWerkw.pdf


De aanmelding omvat twee stappen: 
 

1. Schriftelijke aanmelding voor de cursus 

per e-mail: gehoorenspraak@erasmusmc.nl  van secretariaat KNO / Gehoor- en 

Spraakcentrum  Erasmus MC Sophia met vermelding van aanmelding  cursus 

RESTART DCM met tevens vermelding van naam, adres, geboortedatum  en 

geboorteplaats. 

 

2. Overmaking van het cursusgeld 

Het cursusgeld voor de 3-daagse cursus bedraagt  € 675 euro, inclusief  koffie/thee, lunch, en 

cursusmateriaal 

Dit bedrag is inclusief koffie, thee, lunch.  

Zo spoedig mogelijk overmaken, doch uiterlijk 12 juni  2014 op rekeningnr. 

42.60.01.370 van ABN AMRO te Rotterdam t.n.v. Stichting Wetenschappelijk 

Onderzoek KNO onder vermelding van ‘Cursus RESTART DCM’. 

                

Nadere informatie  

Alle cursisten worden geacht ter voorbereiding op de cursus de RESTART DCM werkwijze goed te 
hebben doorgenomen (http://www.nedverstottertherapie.nl/pdf/RESTART-DCMWerkw.pdf).   
Ongeveer 2 weken voor aanvang van de cursus ontvangen de mensen die geplaatst zijn voor de 
cursus én die het geld hebben overgemaakt, nadere informatie, oa over precieze locatie plaats etc.  
Er is een annuleringsregeling van toepassing, deze kan worden opgevraagd.  
 
Mensen die nog inhoudelijke vragen  hebben kunnen deze schriftelijk of telefonisch stellen: 

- Ellen Laroes: logo-stottertherapie@kpnmail.nl   -  tel. 045-5271228 
- Marie-Christine Franken: m.franken@erasmusmc.nl  -  tel. 010 -7036073/ keuze 4.  

 
Vragen over de betaling, aanmelding etc. kunnen schriftelijk naar het secretariaat KNO / Gehoor- en 
Spraakcentrum:  gehoorenspraak@erasmusmc.nl. 
 
 
Met vriendelijke groet,  
 
Ellen Laroes en Marie-Christine Franken  
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