
 

 
10 juni 2017 

Logopedie bij volwassenen  
 
Logoscientia nodigt u van harte uit voor de Dag van de Logopediewetenschap op zaterdag 10 juni 2017 in Utrecht. 
 
De Dag van de Logopediewetenschap heeft dit jaar als thema ‘logopedie bij volwassenen’. De lezingen zullen gaan 
over recent wetenschappelijk onderzoek naar logopedische stoornissen bij volwassenen in verschillende 
doelgroepen.  
 

Programma 
 
 9.00   Ontvangst met koffie en thee 
 9.30   Opening door Prof. dr. Ellen Gerrits 
 9.40  Anne-Wil Heemskerk 

Dysfagie bij de ziekte van Huntington en de ontwikkeling van de Huntington’s Disease Dysphagia Scale  

10.10  Saskia Scholten 
Speekselslikfrequentiemeting bij parkinsonpatiënten.  

10.30 Marjon Jessurun  
Een benoemtest voor Nederlandse volwassenen: de DNT-II. 

 
10.50  Pauze 
 
11.15 Lisette van der Molen 

Slik- en spraakproblemen die ontstaan bij patiënten die behandeld worden met chemoradiatie in het 
hoofdhalsgebied.  

11.45 Irma Adbegovic 
De effectiviteit van cognitief-linguïstische versus communicatieve therapie op het benoemen.  

12.05 Maren van Rijssen 
Een Communicatie Programma voor patiënten met afasie na een beroerte.  

12.25  Afsluiting door Prof. dr. Ellen Gerrits 
 
12.30  Lunch 
 
De abstracts van de lezingen zijn te lezen op de website van Logoscientia www.logoscientia.nl.  
Een bewijs van deelname wordt op de dag zelf verstrekt 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.  
 
  

http://www.logoscientia.nl/


 

Kosten 
 

De kosten voor programma en lunch bedragen: €30,00 

Voor leden van Logoscientia: €15,00 

Voor studenten (graag geldige collegekaart laten zien op 10 juni): €20,00 

Bij inschrijving als lid van Logoscientia vóór 5 juni 2017 geldt het ledentarief (alleen voor alumni en studenten 

Logopediewetenschap).  

U kunt zich opgeven op het aanmeldformulier op de website www.logoscientia.nl. Aanmelding graag vóór 5 juni a.s. 

Een bewijs van deelname wordt op de dag zelf verstrekt. 

 
Het bestuur van Logoscientia:  
Annelies Bron, Inge Klatte, Gerda Bruinsma, Lotte Versteegde, Erik Hersbach, Margo Zwitserlood, Marijke Jansen, 
Willemijn in ‘t Veld 

http://www.logoscientia.nl/

