
STEMTRAJECT VOOR LOGOPEDISTEN

Docent 
Anouk De Vleeschhauwer
Logopediste met bijzondere
expertise binnen stemtherapie.
Als oprichter van Voice Training
Centre begeleidt zij
professionele sprekers en
zangers, verricht zij onderzoek
binnen haar vakdomein en
organiseert zij maandelijks
interdisciplinaire stemklinieken
in samenwerking met Europa
Ziekenhuis Sint-Elisabeth. Ze is
betrokken medewerker van
EVTA.be.

Voor wie?
Dit traject is zowel geschikt voor
beginnende als ervaren logopedisten. 

Duur
Dit online traject duurt 4 maanden en
bedraagt 25 cursusuren, inclusief 1 uur
individuele coaching.  
 
KMO-portefeuille
Enkel het bedrag exclusief btw komt in
aanmerking voor KMO-portefeuille. Het
bedrag van 194,21€ (21% btw) dien je te
storten op het rekeningnummer van Voice
Training Centre. Het restbedrag van
924,79€ kan je via kmo-portefeuille betalen.

924,79€
incl. btw (1119,00€)

Leer een stemonderzoek afnemen en kritisch nadenken over de belangrijkste
factoren van een goed onderzoek.
Ga aan de slag met verschillende technieken binnen stemtherapie. 
Structuur en een leidraad aanleren voor jouw therapiesessies. 
Concreet materiaal ontvangen waarmee je meteen aan de slag kan. 
Overleggen met collega's tijdens het traject en na het traject tijdens onze
toekomstige online stemkringen.  
Stemtherapie op een holistische manier benaderen en verder kijken dan de
klassieke symptomatische behandeling.  
Op de hoogte blijven in verband met de laatste wetenschappelijke bevindingen in
verband met het vakdomein 'stem'. 
Levenslang leren en kortingen krijgen voor materiaal voor jouw patiënten.
Een groep collega's met een gemeenschappelijke interesse en passie.  
8 facetten van stemtherapie aanleren met praktische oefeningen en concrete
opbouw. 



Online modules

Intonatie
& non-verbale
communicatie 

Anamnese en
stemonderzoek 

Adem en
ademsteun

Klankprojectie
& klankkleur 

 

Articulatie

Resonantie

Vocal warm up en
cool down

Hypertonie bij
stemgerelateerde

klachten 

Stabiliteit:
stemhygiëne &

stress 

Een combinatie van een online cursus, persoonlijke
begeleiding en webinars. 

STEMTRAJECT VOOR LOGOPEDISTEN



STEMTRAJECT VOOR LOGOPEDISTEN

Praktisch
Het traject is een combinatie van online modules met videotraining, ebook en
oefeningen en daarnaast online live sessies waarin we de modules zeer praktisch samen
oefenen. Na het doorlopen van het traject kan je nog een individuele sessie inplannen
met Anouk via haar online agenda (https://www.vocallogopedie.com/afspraak-maken).
De live sessies zijn tevens levenslang beschikbaar en worden beschikbaar gesteld op het
online leerplatform.

Indien je het traject volledig hebt doorlopen, zal je een persoonlijk certificaat opgestuurd
krijgen per post. Deze worden op regelmatige basis verstuurd. Er wordt nagekeken of je
de cursus volledig hebt doorlopen via het logboek van het online platform. Via het
platform kan ik jouw activiteiten opvolgen. 

Cursusdata
Hieronder vind je een overzicht van de verschillende contactmomenten. Elke twee
weken op vrijdag wordt er een module online gezet van de cursus en die kan je op je
eigen tempo bekijken. Tijdens de live sessies gaan we deze cursus niet meer stap voor
stap overlopen maar gaan we praktisch aan de slag en kunnen we eventueel casussen
bespreken.  

20 augustus - Module 1 anamnese en stemonderzoek
27 augustus: 9u00 - 10u30 Live sessie module 1
3 september - Module 2 stabiliteit: stemhygiëne en stress
10 september: 9u00 - 10u30 Live sessie module 2
17 september - Module 3 hypertonie bij stemgerelateerde klachten
24 september: 9u - 10u30 Live sessie module 3
1 oktober - Module 4 vocal warm up en cool down
8 oktober: 9u - 10u30 Live sessie module 4 
15 oktober - Module 5 adem en ademsteun
22 oktober: 9u - 10u30 Live sessie module 5
29 oktober - Module 6 klankprojectie en klankkleur
5 november: 9u - 10u30 Live sessie module 6
12 november - Module 7 resonantie
19 november: 9u - 10u30 Live sessie module 7
26 november - Module 8 articulatie
3 december: 9u - 10u30 Live sessie module 8 
10 december - Module 9 intonatie & non-verbale communicatie
17 december: 9u - 10u30 Live sessie module 9
20 december: 9u - 11u Finale sessie: casussen en vragen 

Alles wordt steeds opgenomen en op het online leerplatform geplaatst. Zo kan
je alles bekijken wanneer het jou schikt en later herbekijken.
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Stemkringen

1 x pilates ring
1 x resistance band
1 x flow ball
1 x flow ball advance
1 x stress bal

Breathing Training Box
1 x Inhalator
2 x Lav Vox tubes
Voice Vibrator
2 x EasyTape Therapeutic
Flow ball
Flow ball advanced 
Set van 3 RVS rietjes
Kazoo

Je krijgt daarnaast materiaal per post opgestuurd.

Voice Box 

Tweejaarlijks worden er online stemkringen georganiseerd met alle cursisten van het
stemtraject. Je bent levenslang welkom op alle komende stemkringen. Tijdens deze
vergaderingen bespreken we actuele thema's en recente literatuur. 

Neem dit jaar nog deel aan de eerste 3 stemkringen: 
7 april 2021: 9u00 - 10u30 Piano-oefeningen voor stemtherapie
11 augustus 2021: 9u00 - 10u30 Casussen en recente literatuur 
27 augustus 2021: 9u00 - 11u00 Akoestische signalen Phonanium (Youri Maryn)

Tussentijdse feedback van Anouk via Facebookgroep
Toegang tot de online cursus "Stemzorg met mondmasker"
Voice Box en een gloednieuwe Breathing Training Box
1 individuele sessie met Anouk van 60 minuten voor specifieke vragen
35% korting op Voice Tools Originals via de webshop
Toegang tot de groep 'Online Stemtherapeuten Verenigd': groep voor online
jaarlijkse stemkringen

Je krijgt toegang tot een online leerplatform waar elke twee weken een nieuwe module
wordt gelanceerd. Als deelnemer van dit traject, krijg je een aantal extra voordelen:

Schrijf je nu in en ontvang de cursus 'Kinesiotaping in de praktijk' bij dit traject.
Enkel voor de eerste 20 inschrijvingen!  


