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Locatie: Stottercentrum Rotterdam,  Locatie: Stottercentrum Rotterdam,  
Provenierssingel 1M, 3033 ED RotterdamProvenierssingel 1M, 3033 ED Rotterdam
Klik hier voor een routebeschrijving, informatie over Klik hier voor een routebeschrijving, informatie over 
(betaald) parkeren en de bereikbaarheid met het OV.(betaald) parkeren en de bereikbaarheid met het OV.

Tijd: 17:45 – 22:00Tijd: 17:45 – 22:00

https://www.facebook.com/#!/zorggroeplogopedierotterdam?fref=ts
http://www.stottercentrumrotterdam.nl/de-praktijk/
http://www.stottercentrumrotterdam.nl/de-praktijk/
https://www.facebook.com/#!/zorggroeplogopedierotterdam?fref=ts
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Programma: 

18:00 Inloop met een maaltijd 

18:40 Opening en welkom

18:45 Presentatie Evidence-Based-Practice, door Karin Neijenhuis. Hoe maak je in de praktijk 
gebruik van bewijs, hoe zoek je artikelen, wat moet je weten over bewijssterkte. 

19:45       – Pauze – 

20:15 Workshop Richtlijn Stotteren in de praktijk, door Esther Bunschoten en Lesley 
Bosschaert. De workshop is ook gericht op logopedisten die nog weinig tot geen 
ervaring hebben met diagnostiek en behandeling van stotteren 

21:30 Afsluiting 

Kosten: 20, - voor Zoloro-leden €
25,- voor logopedie-studenten €
40,- voor logopedisten die geen Zoloro-lid zijn. € Wil je Zoloro-lid worden? Dan betaal je direct voor 

deze bijeenkomst maar 20,-. Geef dit aan bij je aanmelding. €
Dieetwensen of allergieën? Kom je wel, maar eet je niet mee? Geef dat ook even door bij je aanmelding.
Aanmelden vóór 1 november 2015 via het formulier op de website: 
http://www.zoloro.nl/vooraankondiging-zoloro-regiobijeenkomst-17-november-2015/
De aanmelding is vastgelegd wanneer het bedrag is betaald op rekeningnummer: 
NL61 RABO 01716.95.941 t.n.v. Zoloro, onder vermelding van je voor- en achternaam en 'Regiobijeenkomst 2015’ 
De prijzen zijn incl. een lichte maaltijd, drankjes en een tasje met een aantal materialen. 
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