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“Doordat ik nu rustiger en duidelijker spreek,
ben ik beter verstaanbaar. Ik hoef niet meer
te herhalen wat ik zeg. En nu ik erover nadenk:
ik ben ook al heel lang niet meer schor geweest.”

HU Kliniek Logopedie
Hogeschool Utrecht
Antwoordnummer 8827
3500 ZK Utrecht

Meer informatie
Je kunt bellen met het algemene nummer van HU Klinieken:
088 481 57 77 op maandag tot en met vrijdag van 08.00 tot 17.00 uur.
E-mailen kan ook: huklinieken@hu.nl.
Aanmelden
Wil je je eigen stem en spraak verbeteren?
Meld je dan aan met de antwoordkaart in deze folder. Bellen kan ook:
088 481 57 77 op maandag tot en met vrijdag van 08.00 tot 17.00 uur.
Of per e-mail: huklinieken@hu.nl.
De HU Kliniek Logopedie is goed bereikbaar met het openbaar vervoer
of met de auto. De routebeschrijving vind je op www.klinieken.hu.nl.
De HU Kliniek Logopedie is een van de vijf klinieken van Hogeschool
Utrecht. De andere vier zijn: Huidtherapie, Mondzorg, Oogzorg,
en Tandprothetiek.

Jouw
verhaal staat
Leer boeiend spreken
en presenteren

postzegel
niet nodig
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Wil jij krachtig en overtuigend overkomen
als je het woord voert? Besteed dan aandacht
aan je stemgebruik en je verstaanbaarheid.
Wat is een plezierig spreektempo?
Hoe spreek je met een duidelijke, heldere
stem? Misschien heb je een accent dat maakt
dat mensen je niet goed verstaan.

De voordelen op een rijtje
• Jouw presentaties worden veel beter; je boodschap komt beter over.
• Voortaan maak jij indruk als je iets zegt.
• Na een dag praten heb je geen last van je stem.
• Het kost je niets: je krijgt tien lessen gratis.
• Je draagt bij aan het onderwijs.
Voor wie is dit?
• Je wilt je verstaanbaarheid, stemgebruik en uitstraling in presentaties verbeteren.
• Je wilt in gesprekssituaties beter uit je woorden komen.
• Je spreekt veel en daardoor heb je last van keelpijn,
vermoeidheid bij het spreken of heesheid.
• Je wilt goed verstaanbaar zijn, ook als Nederlands niet je moedertaal is.

Ik wil ook graag professioneel
behandeld worden in de
HU Kliniek Logopedie

voorletters

mw.

dhr.

voornaam
Wat je zegt is belangrijk. Hóe je het zegt, bepaalt of je werkelijk indruk maakt.
Zowel tijdens je studie als later tijdens je werk moet je soms spreken voor
een groep, of je mannetje staan in een discussie. Sta jij met klamme handen
zenuwachtig te ratelen, dan komt je boodschap niet over. Hoe geweldig
de opbouw van je verhaal ook is en hoe goed je argumenten ook zijn.
Daar komt bij dat je mogelijk last van je stem krijgt als je vaker voor groepen
moet spreken.

Wat gaat er gebeuren?
Je krijgt een intake met een logopedist in opleiding, onder begeleiding
van een docent. Tijdens dit gesprek komt jouw vraag aan de orde: waar heb
je last van en waar wil je aan werken? De logopedist maakt een plan voor je
en helpt je met oefeningen die aansluiten bij jouw vraag. Dit is een leersituatie,
dus de docenten logopedie zijn er nauw bij betrokken. Indien nodig krijg
je een doorverwijzing naar een logopediepraktijk bij jou in de buurt.

Bij de HU Kliniek Logopedie van Hogeschool Utrecht leer je je stem goed
te gebruiken en verstaanbaar te spreken. Ook leer je hoe je je verhaal met
meer overtuiging kunt brengen. Het kost je niets, dus aarzel niet en maak
er gebruik van.

Welke resultaten kun je verwachten?
Je krijgt bruikbare oefeningen en concrete adviezen voor het verbeteren
van je eigen stem en spraak. Daarnaast krijg je opdrachten om de vaardigheden in dagelijkse spreeksituaties toe te passen. Aan het einde van het
behandeltraject kun je zonder klachten en beter verstaanbaar communiceren.

achternaam
geboortedatum
burgerservicenummer
straat en huisnummer
postcode en plaats
telefoonnummer
e-mailadres

Ik wil graag gebeld worden voor meer informatie.
Ik wil me graag direct aanmelden als cliënt. Wilt u mij bellen voor een afspraak?
Ik ben op de volgende dag(en) beschikbaar voor een bezoek aan de
HU Kliniek Logopedie: maandag / dinsdag / woensdag / donderdag / vrijdag
(doorhalen wat niet van toepassing is)

Tijdens de intake bespreek je waar je aan wilt werken.

Als dat nodig is wordt je stem, spraak of gehoor onderzocht.

De logopedist helpt je met een behandeling op maat.

