23, 24 en 25 November 2016 in Delft
Geaccrediteerde nascholingscursus voor logopedisten

Systemisch – dialogisch werken
binnen de logopedie
Een nieuw perspectief in de begeleiding
van cliënten en hun logopedische klachten.
Eelco de Geus en Brenda Zwinkels
Een basiscursus om jezelf als persoon systemisch – dialogisch te ontwikkelen en van
daaruit je therapeutschap een krachtige impuls te geven.
In deze cursus ligt de focus op de omgang met logopedische vragen en symptomen. Wat
is het (achterliggende) gevoel van de cliënt bij zijn klacht en hoe gaat hij of zij daar mee
om? Waarom begint een cliënt ondanks alle goede adviezen nog niet met praten? Wat
maakt stotteren of stemproblemen moeilijk veranderbaar? Welke overtuigingen en
innerlijke houdingen spelen hier bij de cliënt, diens omgeving en bij ons als therapeuten
een rol? Hoe kunnen we de cliënt helpen logopedische klachten andere betekenis te
geven, te reframen?
Zo verandert de cliënt het beeld dat hij of zij van haar klacht heeft en komen we beter tot
de kern.
We plaatsen de klacht in het veld van relatie en zoeken daarin naar ondersteunende
beelden. We onderzoeken dit systemisch met elkaar en met respect voor ieders grenzen
daarin. Met één systemische opstelling kan je een compleet ander zicht op de situatie
krijgen.
We oefenen met vormen van opstellingenwerk die direct inzetbaar zijn in de individuele
behandeling. We doen supervisie-opstellingen met elkaar, om nieuwe perspectieven te
vinden voor het werk met onze cliënten. Eelco maakt daarbij gebruik van systemische
methoden, zoals het circulair vragen. We ervaren de mogelijkheden van dialogische
principes, de kracht van vertragen en stilte.
Eelco werkt in de cursus met de vragen van de deelnemers over hun werk met cliënten.

Eelco de Geus is sinds 25 jaar logopedist en stottertherapeut. Hij werkte en volgde zijn
opleiding tot stottertherapeut bij de Doetinchemse Methode, is mede oprichter van de
Vereniging Stottercentra Nederland en leidde van 1994 tot 2000, samen met Durdana
Putker- de Bruijn, het Stottercentrum in Zwolle. Eelco gaf internationaal les in
stotterherapie en verzorgde vele jaren therapeutische nascholingen voor logopedisten.
Hij schreef het boekje ‚Ik stotter gewoon’, voor stotterende kinderen van 7 tot twaalf
jaar, dat in 12 talen werd vertaald. Vanaf eind negentiger jaren ontwikkelde Eelco zich in
de richting van het systemisch en dialogisch werk. Sinds 2002 leeft en werkt Eelco in
Wenen, waar hij het Centrum voor ‚Leven In Dialoog’ leidt. Hier vindt een integratie van
opstellingenwerk , systemisch denken en dialogisch werk plaats , worden
opleidingsprogramma’s en seminaren aangeboden, en organisaties, scholen,
gemeenschappen en gezinnen begeleid. Het werken met stotterende mensen neemt een
bijzondere plaats in Eelco’s werk in en wordt sterk door zijn systemisch- dialogische
zichtwijze bepaald.
Brenda Zwinkels is 16 jaar logopedist en sinds 9 jaar stottertherapeut. Samen met 3
collega’s heeft zij een praktijk voor logopedie en stottertherapie in Den Haag. Na een
eerste kennismaking met systemisch-dialogisch werk in 2014, is Brenda geïnspireerd
geraakt en heeft zij de opleiding ‚Systeemopstellingen‘ aan het Bert Hellinger Instituut
gevolgd. Brenda ervaart het systemisch kijken binnen haar werk als logopedist als zeer
verrijkend.
Vanuit Brenda’s praktijkervaring en Eelco’s jarenlange ontwikkeling van
systemischdialogisch werk, ontwikkelen zij samen cliëntendagen, cursussen voor
logopedisten en andere hulpverleneners. Dit leidde tot de vormgeving van de eerste
opleiding ‚Systemisch Dialogisch werken in de hulpverlening‘, die in 2017 van start gaat.
Nu organiseren zij de 6e basiscursus voor logopedisten:
Datum:
Plaats:
Tijd:
Accreditatie:
Kosten:

Aanmelding &
Organisatie:

Woensdag 23, donderdag 24 en vrijdag 25 november 2016
Delflandhoeve in Delft
Woensdag en donderdag 10.00–17.00 uur, vrijdag 10.00–16.30 uur
32 punten
€ 550,- of €675,- wanneer ook wordt deelgenomen aan de
cliëntendag op 26 november 2016 (zie flyer)

Brenda Zwinkels : brendazwinkels@hetnet.nl
Voor vragen te bereiken op tel. 06-39119006

