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Henri Cornelis Andries (Hans) Bogaardt werd in 1968 geboren in Delft. Na jarenlang in 

Rijswijk te hebben gewoond, verhuisde hij naar Zwijndrecht om daar uiteindelijk het 

VWO af te ronden. Na de middelbare school begon Hans met studeren in Leiden, zonder 

daar aanvankelijk erg succesvol in te zijn. Via verschillende faculteiten belandde Hans 

uiteindelijk op de opleiding voor Logopedie aan de Leidse Hogeschool, die hij in 1995 met 

succes afrondde. 

Zijn laatste stages voor deze opleiding leidden hem via de afdeling Foniatrie van het 

toenmalige AZU in Utrecht naar het Royal Perth Hospital in West-Australië.  

In beide stages stond de behandeling van slikstoornissen centraal en hebben daarmee een 

enorme wending gegeven aan zijn latere loopbaan. Na het behalen van zijn diploma 

Logopedie, werkte Hans eerst 4 jaar in Duitsland in verschillende instellingen 

(Bezirkskrankenhaus Mainkofen, Deggendorf; Hedon Klinik, Lingen; Krankenhaus 

Ludmillenstift, Meppen) alwaar hij zich verder specialiseerde in onderzoek en behandeling 

van slikstoornissen.  

Echter, de wens bleef om als logopedist in Nederland te werken en na eerst een aantal jaren 

te hebben gewerkt op de afdeling Foniatrie van het UMC Utrecht begon Hans in 2000 op 

de afdeling KNO van het Academisch Medisch Centrum in Amsterdam. 

In 2002 volgde hij de Masteropleiding Evidence Based Practice aan de Universiteit van 

Amsterdam, die hij in 2004 afrondde. Hiermee werd een basis gelegd voor verschillende 

onderzoeken op het gebied van slikken en slikstoornissen. Onder begeleiding van professor 

W.J. Fokkens heeft dit onderzoek uiteindelijk geresulteerd in dit proefschrift.  

Naast zijn werkzaamheden op het AMC geeft Hans regelmatig in binnen- en buitenland 

presentaties en cursussen op het gebied van de behandeling van slikstoornissen. 

Dit proefschrift kan worden gezien als de afronding van een lange en mooie (leer-)periode 

in Amsterdam: per 1 april 2009 is Hans verbonden als wetenschappelijk onderzoeker aan 

het Intergraal Kankercentrum West in Leiden. 

 

Hans is getrouwd met Judith en zij wonen kindvrij in het centrum van ’s lands mooiste 

middelgrote stad: Leiden. 

 




