15 juni 2019
Logopedie en interprofessioneel samenwerken
Logoscientia nodigt u van harte uit voor de Dag van de Logopediewetenschap op zaterdag 15 juni 2019 in Utrecht.
De Dag van de Logopediewetenschap heeft dit jaar als thema ‘Logopedie en interprofessioneel samenwerken’.
De lezingen zullen gaan over interprofessioneel samenwerken en recent wetenschappelijk onderzoek naar
logopedische stoornissen binnen de domeinen kinderen en volwassenen.

Programma
09.30 Aanmelding en ontvangst met koffie en thee
10.00 Welkom en opening door voorzitter Logoscientia, Erik Hersbach, MSc
10.10 Prof. Dr. Ellen Gerrits
Zelf bepalen waar onderzoek over gaat!
De Kennisagenda Logopedie en het Meerjaren Onderzoeksprogramma Paramedische Zorg

10.40

Splitsing programma

Kinderen

Volwassenen

10.45 Dr. Karin Nijenhuis
Coaching van de omgeving van kinderen met
(risico op) taalproblemen, voor de logopedist
vanzelfsprekend?!
11.15

Dr. Lizet van Ewijk
CommuniCare: gedeelde
verantwoordelijkheid voor goede
communicatie.
Pauze

11.40 Hanneke Snieders, MSc
Selecteren van zinsmateriaal voor het meten van
spraakverstaan bij kinderen.

Aimée van Loo, MSc
Interprofessionele zorg voor tinnitus
patiënten.

12.00 Denise Koeken
Kinderafasie in kaart.

Eline van Buuren
Voedingsproblemen gerelateerd aan
dementie: een conceptueel model.

12.20

Pauze met lunch

13.15 Dr. Yvonne van Zaalen
De unieke rol van de logopedist binnen interprofessioneel samenwerken.
13.45 Afsluiting door Prof. dr. Ellen Gerrits
14:00 Einde programma

Op de website van Logoscientia (www.logoscientia.nl) vindt u de abstracts van de sprekers.
U krijgt op de dag zelf een bewijs van deelname voor 2,5 niet-geaccrediteerde punten.

Waar?
De Dag van de Logopediewetenschap vindt plaats in de Roze Collegezaal in het UMC Utrecht. Het UMC is goed
bereikbaar met het openbaar vervoer. Als u met de auto komt, moet u er rekening mee houden dat het
parkeerterrein op de hoek van de Heidelberglaan en de Universiteitsweg/Bolognalaan afgesloten is. Gratis parkeren
kan op het terrein aan de Leuvenlaan of aan de Bolognalaan, betaald parkeren kan in P+R garage De Uithof. Meer
informatie over parkeermogelijkheden vindt u hier.

Kosten

Bij inschrijving vóór 25 mei 2019 hanteren wij een vroegboekkorting van €5,De kosten voor programma inclusief koffie en lunch bedragen dan:
€40,- i.p.v. €45,€17,50 i.p.v. €22,50
€20,- i.p.v. €25,-

voor niet leden van Logoscientia
voor leden van Logoscientia
voor studenten (op vertoon geldige collegekaart op 15 juni)

Bij inschrijving als lid van Logoscientia vóór 25 mei 2019 geldt het ledentarief (alleen voor alumni en studenten
Logopediewetenschap/Gezondheidswetenschappen voor Zorgprofessionals).
U kunt zich tot en met 9 juni 2019 opgeven via het aanmeldformulier op de website www.logoscientia.nl.
(https://www.logoscientia.nl/dag-van-de-logopediewetenschap-2019/)

Wij hopen u op 15 juni te mogen verwelkomen.
Het bestuur van Logoscientia:
Erik Hersbach, Marijke Boiten-Jansen, Yvette Ribbe, Inge Klatte, Margo Zwitserlood-Nijenhuis,
Linda Wouda en Charlotte Cohen.

