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Wie zijn wij?

Wie zijn wij?

Voice Training Centre is een praktijk die zich uitsluitend 
richt op stem, articulatie en presentatietechnieken. 
Dit voor zowel personen met stem- en articulatiestoornis-
sen als professionele stemgebruikers en zangers die hun 
stem en uitspraak willen verbeteren.

Onze stem is een belangrijk onderdeel van hoe je 
overkomt bij jouw luisteraar. Non-verbale communicatie 
en intonatie zijn een tweede onderdeel. Natuurlijk is de 
inhoud zelf van belang maar jouw stem, intonatie en 
non-verbale communicatie geeft in belangrijke mate de 
intentie van jouw boodschap weer. 
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We see a person, 
 not a client.



We see a person, 
 not a client.
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Ons Team

     Ons Multi
disciplinair       
          Team

Pijlers

Paramedisch team van  
zorgverleners voor patiënten  

omtrent stem & psychotherapie.

Empower 
the speaker.

Health 
care first.

Learn,  
connect  

& educate.
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Voor ons meest actuele aanbod kijk op voicetrainingcentre.org

Bij Marie kan je terecht voor articulatie-
training, oromyofunctionele therapie en 
stemtherapie bij organische en functionele 
stoornissen.

Klinische psychologe, bouwde haar expertise 
op door hetvolgen en assisteren van trainin-
gen en jaaropleidingen in binnen-
en buitenland bij internationaal erkende 
trainers van het Nonviolent Communication 
instituut. Ze richtte Bridge The gap op waar
ze verbindende communicatie trainingen 
aanbiedt.

Bij Helena kan je terecht voor stemtherapie 
bij transgender personen, bij organische en 
functionele stoornissen. 

Marie Becker

Lieve Van Gool

Helena Glorieux

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-Elisa-
beth.

Anouk De Vleeschhauwer
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What our clients say

Het traject digitaliseren was voor ons als praktijk een zeer waar-
devol traject. We zien hier te weinig over in de richtingen. Anouk 
bracht veel kennis, rust en orde in de chaos.

B. Claassen - Logopedist

Anouk is heel gedreven en werkt kwaliteitsgericht. De cursus is hier 
een weerspiegeling van. De cursus daagt uit en heeft de onderne-
mer in mij gevoed.

L. Davids - CEO

Als logopediste is het altijd fi jn om extra tips te verkrijgen en 
praktisch logopedisch materiaal te kunnen aankopen. Bij Voice 
Training Centre kan dit beiden. Met een groot enthousiasme helpt 
Anouk je met het kiezen van de juiste materialen. Heb je een vraag 
of wil je extra tips? Dan kan je ook steeds bij haar terecht! Een 
absolute aanrader!

Tessa Gaeremyn, logopedist

Als logopediste met een passie voor stem vind ik het geweldig om 
Anouk bezig te zien. Het is voor mij echt een droom om een eigen 
stempraktijk te starten. Ik bestelde reeds enkele malen op de 
webshop. De gepersonaliseerde uitleg en oefeningen die
 je krijgt zijn echt geweldig!

Magali Van Antwerpen, logopedist

devol traject. We zien hier te weinig over in de richtingen. Anouk 

Anouk is heel gedreven en werkt kwaliteitsgericht. De cursus is hier Anouk is heel gedreven en werkt kwaliteitsgericht. De cursus is hier 
een weerspiegeling van. De cursus daagt uit en heeft de onderne-

Anouk je met het kiezen van de juiste materialen. Heb je een vraag Anouk je met het kiezen van de juiste materialen. Heb je een vraag 
of wil je extra tips? Dan kan je ook steeds bij haar terecht! Een 

stempraktijk te starten. Ik bestelde reeds enkele malen op de 
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Voice Care Routine

Voice 
    Care       
Routine

Om stemvermoeidheid te voorko-
men is het belangrijk om jouw stem 
voldoende op te warmen. 

Onze stembanden zijn spieren die, 
net zoals elke andere spier in jouw 
lichaam,opgewarmd en getraind 
kunnen worden. Vaak opwarmen 
zorgt ervoor dat je de belastbaar-
heid van jouw stem gaat verhogen 
en minder snel hees zal zijn na een 
lange dag praten.
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Toonhoogte
Bewaar jouw natuurlijke toonhoogte tijdens 
het spreken. Iederestem is uniek. Het 
forceren van een lagere of hogere stem is 
belastend en vraagt voldoende stemtraining 
en -controle.

5

Hydrateer
Drink voldoende water. De stembanden heb-
ben een beschermende slijmlaag die vochtig 
moet blijven. Het is belangrijk om voldoende 
te hydrateren en minstens 1,5 literwater te 
drinken.

1

Adem rustig
Begin met een ademhalingsoefening om 
jouw stressniveau onder controle te houden. 
Gebruik eventueel een app om je hierbij te 
helpen. Adem 6 seconden uit en adem dan 
4 seconden in. Doe dit gedurende 3 minuten 
geleidelijk op. Doe dit ongeveer 15 minuten 
voor jouw voordracht.

3

Articuleer
Een goede articulatie vereist voldoende 
kaakval. Maak jouw klankkast (mondholte) zo 
groot mogelijk. Dit vergroot jouw spraakver-
staanbaarheid waardoor je minder inspannin-
gen moet leveren. Doe dit door te geeuwen of 
je kaak meer te laten vallen.

4

A
E OU

I

Opwarmen
De stembanden zijn spieren die, net als ande-
re spieren, goedopgewarmd moeten worden 
om overbelasting te voorkomen. Begin met 
een opwarming zonder stem en bouw de 
intensiteit geleidelijk op. Doe dit ongeveer 15 
minuten voor jouw voordracht.

2
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Ons online cursussen

Basistechnieken  
voor Stemtherapie

Incl. Voice Box

Online    /   Groepsles

Nederlands

3 uur

Anouk De Vleeschhauwer

Stemtherapie is een vak apart. 
Vele logopedisten weten niet 
goed waar ze moeten starten en 
hebben niet het juiste materiaal 
voor handen. Leer een aantal 
zeer praktische basistechnieken 
en verbeter jouw therapeutische 
vaardigheden! 

Onze 
   Online
cursussen
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Voor ons meest actuele aanbod kijk op voicetrainingcentre.org

Ademhaling &
Ademsteun

Incl. Breathing Box

Online    /   Lesmateriaal

Nederlands

2 uur

Anouk De Vleeschhauwer

Ademhaling en ademsteun 
is een vaak gehoord begrip 
binnen stemtherapie. Heb jij als 
logopedist nood aan nieuwe 
inzichten en leuk materiaal om 
je therapie te verrijken?

Kinesiotaping  
in de praktijk

Stem door de  
jaren heen:

Van kinderheesheid 
tot presbyfonie

Online    /   Workshop

Online    /   Lesmateriaal

Nederlands

Nederlands

5 uur

5 uur

Anouk De Vleeschhauwer

Anouk De Vleeschhauwer

Verbeter jouw therapeutische 
vaardigheden met een prakti-
sche cursus. Leer hoe je deze 
techniek onder de knie kan 
krijgen en pas het meteen toe 
bij jezelf of jouw cliënten.

Onze stem en stemapparaat 
ontwikkelt door de jaren heen. 
Dit is een interessante evolutie 
en kan verschillende stemstoor-
nissen tot gevolg hebben. 
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Basistechnieken voor Stemtherapie

Stemtherapie is een vak apart. Vele logopedisten weten niet goed 
waar ze moeten starten en hebben niet het juiste materiaal voor 
handen. Leer een aantal zeer praktische basistechnieken en
verbeter jouw therapeutische vaardigheden! 

Basistechnieken 
voor Stemtherapie

incl. Voice Box



15

Voor jou

Jij...

Nederlands

Voor wie?
Voor logopedisten met interesse in

stemtherapie. Er is geen voorkennis
noodzakelijk.

Anouk De Vleeschhauwer

Bent geïnteresseerd in stemthe-
rapie maar weet niet goed waar 
je moet beginnen.

Wil leuk materiaal aanbieden aan 
je cliënten maar ziet door het bos 
de bomen niet meer.

Gebruikt steeds dezelfde oefe-
ningen en kan weinig variëren in 
je therapie.

Vindt het moeilijk om je therapie 
voldoende op te bouwen.

Leuk materiaal waarmee je me-
teen aan de slag kan.

Een duidelijke structuur en hand-
vaten om jouw therapie meer 
kracht bij te zetten.

+ +

+ +

‣ ‣

‣ ‣

Uitgeschreven oefeningen die je 
kan gebruiken in je praktijk.

De mogelijkheid hebben om na 
een cursus nog vragen te kunnen 
stellen.

Online cursus: 3 uur 
Live sessie 1u30 excl. €195,87
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Basistechnieken voor Stemtherapie

Praktisch
De online cursus is levenslang 
beschikbaar en wordt regelmatig bijge-
werkt. Na betaling van de cursus, krijg je 
automatisch toegang tot de online cursus. 
Je kan de online cursus volledig op je 
eigen tempo bekijken en herbekijken zo 
vaak je wil. Het materiaal wordt per post 
opgestuurd zodat je thuis meteen aan de 
slag kan. Naast de online cursus word je 
verwacht om deel te nemen aan de live 
webinar waarin we alle technieken samen 
bespreken en inoefenen.

Indien je de cursus volledig hebt doorlo-
pen, zal je een persoonlijk certificaat op-
gestuurd 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 kunnen wij jouw 
activiteiten opvolgen.

Na inschrijving kan je alvast aan de slag 
met de online cursus en materiaal. Nadien 
dien je aanwezig te zijn om één van de 
onderstaande cursusdata om de cursus 
succesvol te voltooien. Indien je zowel de 
online cursus als de webinar hebt gevolgd, 
zal je per post een certificaat toegestuurd 
krijgen. Na inschrijving zal je automatisch 
ingeschreven zijn voor de eerstvolgende 
webinar. Er zijn 4 cursus momenten het 
komende jaar.
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Programma

1.   Anatomie en achtergrond

2.   Stabiliteit: 
      stemhygiëne & stress

3.   Warm up en cool down

4.   Hypertonie bij 
      stemgerelateerde 
      klachten

5.   Ademhaling

6.   Stemtraining

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

Opbouw van de cursus

Bij deze cursus ontvang je een Voicebox met volgend materiaal:

Cursusdata

Donderdag 4 maart
10u00 - 11u30

Donderdag 10 juni
11u00 - 12u30

Donderdag 9 september
9u - 10u30

Donderdag 9 december
 19u - 20u30

Videotraining

E-Book

Materiaal
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Ademhaling & Ademsteun

Ademhaling en ademsteun is een vaak gehoord begrip binnen 
stemtherapie. Heb jij als logopedist nood aan nieuwe inzichten en 
leuk materiaal om je therapie te verrijken?

Ademhaling
& Ademsteun
incl. Breathing Box
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Voor jou

Jij...

Nederlands

Voor wie?
Geschikt voor logopedisten, zangdocenten 

en iedereen die geïnteresseerd is om meer te 
leren over ademhaling en ademsteun.  

Er is geen voorkennis vereist.

Anouk De Vleeschhauwer

Je wil werken aan ademhaling 
maar weet niet goed waar je 
moet starten.

Jouw variatie in oefeningen blijft 
zeer beperkt en je keert steeds 
terug naardezelfde oefeningen. 

Je hebt geen duidelijke oefenop-
bouw voor ademhaling .

Ademsteun blijft een vaag 
concept en je weet niet goed 
hoe je dit moet toepassen in je 
therapie.

Je hebt weinig, professioneel 
materiaal voor handen en wil 
mensen niet met speelgoed 
laten oefenen.

Professioneel en origineel mate-
riaal ontvangen waarmee je thuis 
meteen aan de slag kan.

Levenslang blijven bijleren over 
ademhaling.

+ +

+

+

+

‣ ‣

‣ ‣

Op de hoogte blijven van de laat-
ste wetenschappelijke evidentie 
in verband met ademhaling.

Leren hoe je jouw therapie meer 
kan variëren en hoe je een duide-
lijke oefenopbouw aanleert.

Online cursus: 2 uur  
Live sessie: 1u30 excl. €114,87
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Ademhaling & Ademsteun

Praktisch
De online cursus is levenslang 
beschikbaar en wordt regelmatig bijge-
werkt. Na betaling van de cursus, krijg je 
automatisch toegang tot de online cursus. 
Je kan de online cursus volledig op je 
eigen tempo bekijken en herbekijken zo 
vaak je wil. Het materiaal wordt per post 
opgestuurd zodat je thuis meteen aan de 
slag kan. Naast de online cursus word je 
verwacht om deel te nemen aan de live 
webinar waarin we alle technieken samen 
bespreken en inoefenen.

Indien je de cursus volledig hebt doorlo-
pen, zal je een persoonlijk certificaat op-
gestuurd 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 kunnen wij jouw 
activiteiten opvolgen.

Na inschrijving kan je alvast aan de slag 
met de online cursus en materiaal. Nadien 
dien je aanwezig te zijn op één van de 
onderstaande cursusdata om de cursus 
succesvol te voltooien. Indien je zowel de 
online cursus als de webinar hebt gevolgd, 
zal je per post een certificaat toegestuurd 
krijgen. Na inschrijving zal je automatisch 
ingeschreven zijn voor de eerstvolgende 
webinar. Er zijn 2 cursusmomenten het 
komende jaar.
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Programma

1. Inleiding: spieren en  
    anatomie van ademhaling

2. Lage buikademhaling

3. Ademfrequentie

4. Loslaten van ademhaling

5. Ademfrequentie

Cursusdata

1 x Pilates ring

1 x Resistance band

1 x Flow ball

1 x Flow ball advance

1 x Stress bal

Opbouw van de cursus

Bij deze cursus ontvang je 
een Breathing Box met volgend materiaal:

Donderdag 17 maart
11u00 - 12u30

Donderdag 6 oktober
11u00 - 12u30

Videotraining

E-Book

Materiaal
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Stem door de jaren heen :  van Kinderheesheid tot Presbyfonie

Stem door 
de jaren heen: 

van 
Kinderheesheid 
tot Presbyfonie

Onze stem en stemapparaat ontwikkelt door de jaren heen. Dit is 
een interessante evolutie en kan verschillende stemstoornissen tot 
gevolg hebben.
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Voor jou

Nederlands

Voor wie?
Deze cursus richt zich tot logopedisten. 

Er wordt uitgebreid ingegaan op
wetenschappelijke evidentie  

en anatomie.

Ontwikkel een kritische blik 
omtrent de behandeling van 
verschillende
stemstoornissen en krijg een 
update van de laatste weten-
schappelijke
bevindingen.

Leer hoe de stem ontwikkelt 
en hoe je dit verstaanbaar kan 
uitleggen aan jouw patiënt.

‣ ‣

‣

‣

‣

Praktische opbouw van oefe-
ningen voor kinderheesheid en 
presbyfonie.

Verrijk jouw behandelingen met 
praktische oefeningen die wor-
den aangeleerd voor 
thuisbegeleiding .

Leer wat de aandachtspunten 
zijn en contra-indicaties.

Anouk De Vleeschhauwer

Online cursus: 5 uur 
Live sessie: 1u30 excl. €99,17
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Stem door de jaren heen – van Kinderheesheid tot Presbyfonie

Praktisch
De online cursus is levenslang 
beschikbaar en wordt regelmatig bijge-
werkt. Na betaling van de cursus, krijg je 
automatisch toegang tot de online cursus. 
Je kan de online cursus volledig op je 
eigen tempo bekijken en herbekijken zo 
vaak je wil. Het materiaal wordt per post 
opgestuurd zodat je thuis meteen aan de 
slag kan. Naast de online cursus word je 
verwacht om deel te nemen aan de live 
webinar waarin we alle technieken samen 
bespreken en inoefenen.

Indien je de cursus volledig hebt doorlo-
pen, zal je een persoonlijk certificaat op-
gestuurd 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 kunnen wij jouw 
activiteiten opvolgen.

Na inschrijving kan je alvast aan de slag 
met de online cursus en materiaal. Nadien 
dien je aanwezig te zijn op één van de 
onderstaande cursusdata om de cursus 
succesvol te voltooien. Indien je zowel de 
online cursus als de webinar hebt gevolgd, 
zal je per post een certificaat toegestuurd 
krijgen. Na inschrijving zal je automatisch 
ingeschreven zijn voor de eerstvolgende 
webinar. Er zijn 2 cursusmomenten het 
komende jaar.
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Programma

1. De stem in ontwikkeling: 
    anatomie en fysiologie

2. Evidence based: een 
    stand van zaken

3. Aandachtspunten en 
    contra-indicaties

4. Kinderheesheid

5. Presbyfonie

Cursusdata

Opbouw van de cursus

Donderdag 24 juni
18u00 - 20u00

Donderdag 21 oktober
18u00 - 20u00

Videotraining

E-Book

Materiaal
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Kinesiotaping in de praktijk

Verbeter jouw therapeutische vaardigheden met een praktische 
cursus. Leer hoe je deze techniek onder de knie kan krijgen en pas 
het meteen toe bij jezelf of jouw cliënten.

Kinesiotaping in 
de praktijk
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Enkel het bedrag exclusief btw 
komt in aanmerking voor KMO-por-
tefeuille. Het bedrag van 28,64€ 
(21% btw) dien je te storten op 
het rekeningnummer van Voice 
Training Centre. Het restbedrag 
van 136,36€ kan je via KMO-porte-
feuille betalen.

KMO–Portefeuille

Voor jou

Nederlands

Voor wie?
Deze cursus richt zich tot logopedisten.

Er wordt uitgebreid ingegaan op
wetenschappelijke evidentie en 

anatomie.

Anouk De Vleeschhauwer

Leer deze techniek aan en pas 
het onmiddellijk toe bij jouw 
cliënten.

Leer hoe de stem ontwikkelt 
en hoe je dit verstaanbaar kan 
uitleggen aan
jouw patiënt.

Leer meer over spanningsgere-
lateerde klachten bij stempro-
blemen.

Ga aan de slag met Vibrant Voice 
Technique als thuisbegeleiding 
voor je cliënten en ontdek tal van 
andere oefeningen.

‣ ‣

‣

‣

‣

‣

Leer wat deze techniek kan 
betekenen voor jouw therapie en 
wanneer je het kan toepassen. 

Blijf op de hoogte omtrent de 
laatste ontwikkelingen van deze 
techniek.

Online cursus: 5 uur 
Live sessie: 2 uur excl. €136,36
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Kinesiotaping in de praktijk

Praktisch
De online cursus is levenslang 
beschikbaar en wordt regelmatig bijge-
werkt. Na betaling van de cursus, krijg je 
automatisch toegang tot de online cursus. 
Je kan de online cursus volledig op je 
eigen tempo bekijken en herbekijken zo 
vaak je wil. Het materiaal wordt per post 
opgestuurd zodat je thuis meteen aan de 
slag kan. Naast de online cursus word je 
verwacht om deel te nemen aan de live 
webinar waarin we alle technieken samen 
bespreken en inoefenen.

Indien je de cursus volledig hebt doorlo-
pen, zal je een persoonlijk certificaat op-
gestuurd 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 kunnen wij jouw 
activiteiten opvolgen.

Na inschrijving kan je alvast aan de slag 
met de online cursus en materiaal. Nadien 
dien je aanwezig te zijn op één van de 
onderstaande cursusdata om de cursus 
succesvol te voltooien. Indien je zowel de 
online cursus als de webinar hebt gevolgd, 
zal je per post een certificaat toegestuurd 
krijgen. Na inschrijving zal je automatisch 
ingeschreven zijn voor de eerstvolgende 
webinar. Er zijn 2 cursusmomenten het 
komende jaar.
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Programma

1. Inleiding

2. Evidence based

3. Practice based

4. Contra-indicaties en 
    aandachtspunten

5. Specifieke tapings- 
     technieken

6: Spieren in hoofd en hals 
    en spierspoeltjes

7: Spiertechniek

8: Ligamenttechniek

9: Crosstape

10: Houdingscorrigerende 
      tape

11: Thuisbegeleiding: Vibrant 
      VoiceTechnique,
      laryngaele massage 
      en stretchoefenigen

Opbouw van de cursus

1 x Easy Tape Therapeutic

1 x Easy Tape Lymph & Scar

1 x Crosstape medium

1 x Crosstape large

Bij deze cursus ontvang je volgend materiaal:

Cursusdata

Woensdag 23 juni
 09u00 - 10u30

Woensdag 17 november
 09u00 - 10u30

Videotraining

E-Book

Materiaal
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Ons Team

   Ine Geelen - Logopediste

Anouk is een zeer 
gepassioneerde logopediste die 
weet waarover ze spreekt. Ze 

staat telkens klaar met tips en 
tricks. Zorgvuldig kiest ze de 

meest geschikte materialen. Bij 
al haar materiaal krijg je dan 

nog eens bijhorende oefeningen 
waardoor je onmiddellijk aan 
de slag kan gaan. Het is knap 
hoeveel  energie  en tijd ze in 

haar cursussen steekt.
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Voor ons meest actuele aanbod kijk op voicetrainingcentre.org
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Onze Groepstrajecten

Onze 
Groeps
trajecten

32
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Voor ons meest actuele aanbod kijk op voicetrainingcentre.org

Stemtraject voor 
logopedisten

Groepstraject

Nederlands

4 maanden 25 uren

Anouk De Vleeschhauwer

Stemtherapie is een vak apart. 
Vele logopedisten weten niet 
goed waar ze moeten starten en 
hebben niet het juiste materiaal 
voor handen. Leer een aantal 
zeer praktische basistechnieken 
en verbeter jouw therapeutische 
vaardigheden!

Digitaliseren als 
zelfstandige 
logopedist

Nederlands Anouk De Vleeschhauwer

Onze job als logopedist is veel 
meer dan patiënten contact. 
Tussen patiënten door ben je 
bezig met administratie, versla-
gen, voorbereidingen,... Tijd om 
alles te digitaliseren en om 2021 
een jaar te maken van verande-
ring want het kan anders!

Groepstraject / Online 4 maanden 25 uren

Stemstoornissen
Verdiepingstraject

Online Groepstraject

Nederlands

Workshop 4 x 2 uren

Anouk De Vleeschhauwer

Leer de verschillende stem-
stoornissen duidelijk differenti-
eren en ga aan de slag met de 
oefeningen uit het stemtraject 
die toegepast worden op elke
stemstoornis. 
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Stemtraject voor Logopedisten

Stemtraject voor
Logopedisten
incl. Breathing Box 

& VoiceBox

Stemtherapie is een vak apart. Vele logopedisten weten niet goed 
waar ze moeten starten en hebben niet het juiste materiaal voor 
handen. Leer een aantal zeer praktische basistechnieken en 
verbeter jouw therapeutische vaardigheden!
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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.

KMO–Portefeuille

Nederlands

Voor wie?
Dit traject is zowel geschikt voor

beginnende als ervaren logopedisten.

Anouk De Vleeschhauwer

Voor jou

Leer een stemonderzoek afne-
men en kritisch nadenken over 
de belangrijkstefactoren van een 
goed onderzoek.

Ga aan de slag met verschillende 
technieken binnen stemtherapie.
Structuur en een leidraad aanle-
ren 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 sympto-
matische 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 aan-
leren met praktische oefeningen 
en concrete opbouw.

Cursus: 15 Uren excl. €924,79
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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 mo-
dules zeer praktisch samen oefenen. 
Na het doorlopen van het traject kan 
je nog een individuele sessie inplan-
nen met Anouk.

De live sessies zijn tevens levens-
lang 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.
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VoiceBox

1 x Inhalator
2 x Lav Vox tubes

Voice Vibrator
2 x EasyTape Therapeutic

1x Flow ball
1x Flow ball advanced
Set van 3 RVS rietjes

1x Kazoo

Breathing Box

1 x Pilates ring
1 x Resistance band

1 x Flow ball
1 x Flow ball advance

1 x Stress bal

Bij deze cursus ontvang je volgend materiaal per post opgestuurd

Programma

Videotraining E-Book Materiaal

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

Anamnese 
en stem-

onderzoek

Stabiliteit
stemhygiëne 

& stress

Intonatie
& non-verbale
communicatie

Vocal 
warm up 

& cool down

Hypertonie bij
stemgerelateerde

klachten

ArticulatieResonantie

Adem en
ademsteun

Klankprojectie
& klankkleur
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Stemtraject voor Logopedisten

Cursusdata

20 augustus 
Module 1 anamnese en stemonderzoek

29 oktober 
Module 6 klank-projectie en klankkleur

27 augustus 
9u00 - 10u30 Live sessie module 1

5 november
9u - 10u30 Live sessie module 6

3 september
 Module 2 stabiliteit: stemhygiëne en 

stress
12 november

Module 7 resonantie

10 september
9u00 - 10u30 Live sessie module 2

19 november
9u - 10u30 Live sessie module 7

17 september 
Module 3 hypertonie bij 

stemgerelateerde klachten
26 november

Module 8 articulatie

24 september
 9u - 10u30 Live sessie module 3

3 december
9u - 10u30 Live sessie 

1 oktober 
Module 4 vocal warm up en cool down

10 december 
Module 9 intonatie 

& non-verbale communicatie 

8 oktober
9u - 10u30 Live sessie module 4

17 december
9u - 10u30 Live sessie module 9

15 oktober 
Module 5 adem en ademsteun

20 december
9u - 11u Finale sessie: casussen en 

vragen

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

17 september
 Module 3 hypertonie bij stemgerelateer-

de klachten

22 oktober
9u - 10u30 Live sessie module 5
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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!

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 Origi-
nals via de webshop

Toegang tot de groep 'Online 
Stemtherapeuten Verenigd': 
groep voor online jaarlijkse 
stemkringen

‣

‣

‣

‣

‣

‣

Stemkringen

Tweejaarlijks worden er online 
stemkringen georganiseerd met 
alle cursisten van het stemtraject. 
Je bent levenslang welkom op alle 
komende stemkringen. 

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)

Tijdens deze vergaderingen 
bespreken we actuele thema's 
en recente literatuur.
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Verdiepingstraject stemstoornissen

Leer de verschillende stemstoornissen duidelijk diff erentiëren en 
ga aan de slag met de oefeningen uit het stemtraject die toegepast 
worden op elke stemstoornis. 

Stemstoornissen 
Verdiepingstraject
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Enkel het bedrag exclusief btw 
komt in aanmerking voor KMO-por-
tefeuille. Het bedrag van 119,76€ 
(21% btw) dien je te storten op het 
rekeningnummer van Voice 
Training Centre. Het restbedrag 
van 570,24€ kan je via KMO-
portefeuille betalen.

KMO–Portefeuille

Nederlands

Voor wie?
Dit traject is enkel voor  

cursisten die eerder het stemtraject 
gevolgd hebben.

Anouk De Vleeschhauwer

Voor jou

Leer de verschillende stemstoor-
nissen duidelijk differentiëren. 

Ga aan de slag met de oe-
feningen uit het stemtraject 
die toegepast worden op elke 
stemstoornis. 

Leer meer over laryngostrobosco-
pische onderzoeken en de ver-
schillende chirurgische ingrepen 
in kader van stemproblematieken.

‣ ‣

‣
‣

‣

Kritisch nadenken bij elke casus 
en samen aan de slag met jouw 
patiënten.

Wetenschappelijke literatuur en 
differentiaal diagnose bij elke 
stemstoornis.

Cursus: 15 Uren excl. €570,24
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Verdiepingstraject stemstoornissen

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.

De live sessies zijn tevens levens-
lang beschikbaar en worden 
beschikbaar gesteld op het online 
leerplatform.Indien je het traject vol-
ledig hebt doorlopen, zal je een per-
soonlijk certificaat opgestuurd krijgen 
per post. Deze worden op 
regelmatige basis verstuurd. 
Er wordt nagekeken of je de cursus 
volledig hebt doorlopen via het log-
boek van het online platform. Via 
het platform kan ik jouw activiteiten 
opvolgen.
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Cursusdata

15 oktober 
Module 1 Organische stemstoornissen: 

stemplooinoduli, -poliepen, -cyste
en -oedeem.

6 december
9u00 - 10u30 Live sessie module 4

25 oktober 
9u00 - 10u30 Live sessie module 1

13 december 
9u00 - 11u00 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.

8 november
9u00 - 10u30 Live sessie module 2

15 november
Module 3 Functionele stemstoornissen:

MTD en hypofunctionele dysfonie

22 november
9u00 - 10u30 Live sessie module 3

29 november 
Module 4 Functionele stemstoornissen: 
psychogene dysfonie en genderfysfonie

1 november  
Module 2 Organische stemstoornissen: 
granoloom, tumor, stemplooiparalyse en 

sulcus glottidis

Programma

Videotraining E-Book Materiaal
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Digitaliseren als zelfstandig Logopedist

Onze job als logopedist is veel meer dan patiëntencontact. Tussen
patiënten door ben je bezig met administratie, verslagen, voor-
bereidingen, bellen naar mutualiteiten en artsen... Tijd om alles te 
digitaliseren en om 2021 een jaar te maken van verandering want 
het kan anders!

Digitaliseren als
zelfstandige 
logopedist
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Enkel het bedrag exclusief btw 
komt in aanmerking voor KMO-por-
tefeuille. Het bedrag van 128,43€ 
(21% btw) dien je te storten op het 
rekeningnummer van Voice 
Training Centre. Het restbedrag 
van 611,57€ kan je via KMO-porte-
feuille betalen.

KMO–Portefeuille

Nederlands

Voor wie?
Dit traject is specifiek ontworpen  

voor logopedisten. Er is geen  
voorkennis vereist.

Anouk De Vleeschhauwer

Voor jou

Jij...

Je wil jouw patiënten beter bege-
leiden na de therapie maar weet 
niet goed hoe. 

Je bent uren bezig aan voor-
bereidingen en in het weekend 
moet je nog eens achterstallige 
administratie afwerken.

Je blijft meer en meer patiënten 
behandelen zonder te weten hoe 
het anders kan.

Je hebt geen idee wat het 
verschil is tussen verschillende 
ondernemingen, btw en belas-
tingen. 

Je hebt geen idee hoe je aan 
de slag kan met sociale media 
en wat er belangrijk is voor de 
vindbaarheid van je website .

Je wil jouw administratie ver-
eenvoudigen en het maken van 
verslagen vergemakkelijken en 
automatiseren.

Je wil meer controle over je 
work-life balance en meer 
inzicht in de mogelijkheden als 
logopedist. 

Je wil meer inzichten in je finan-
ciën creëren zodat je zelf kritisch 
kan nadenken wat voor jou een 
noodzakelijk en eerlijk uurloon is.

+ +

+

+

+

‣ ‣

‣

‣

‣

Concrete tips en handvaten om 
je leven als logopedist anders 
te organiseren en efficiënter te 
werken.

Je wil rust vinden in de chaos 
van de vele taken die je moet 
volbrengen als
logopedist.

excl. €570,24
Online traject: 4 maanden  

incl. 1 uur ind. coaching.
Cursussen: 25 uren
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Digitaliseren als zelfstandig Logopedist

D
ig
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01

02

03

04

05

Time-management & mindset
Focus: bepaal je doelen en focus
Time-management: bepaal je ideale uurrooster en 
stop met eindeloze to do-lijstjes
Planning hacks: essentials voor een goede planning
Centraliseer: verzamel alles op één plek met behulp 
van Notion

Administratie: vereenvoudigen van administratie 
als logopedist. 
Online agenda: het opzetten van een online agenda 
voor jouw patiënten
Btw & belastingen: meer inzichten in eigen belas-
tingen
Basics voor ondernemingen: verschillende onder-
nemingsvormen en andere basics

Administratie & basics  

Financiële vrijheid: Controle over je eigen leven
Prijszetting: huidig honoraria en eigen prijzen 
bepalen. 
Creatief ondernemen als logopedist:  
online (ouder)cursussen, templates, materiaal...

Financiële vrijheid

Ideale cliënt: balans tussen therapeut en cliënt
GDPR en deontologie: regelgeving in verband met 
publiciteit 
Telelogopedie: wetgeving en verschillende platfor-
men 
Patiëntondersteuning: digitale mogelijkheden

Patiëntbegeleiding

Website: het bouwen van een website
Basis SEO: Vindbaarheid van je website op Google
Sociale media: Content voor sociale media voor 
jouw doelpubliek

Sociale media & website

Created by Symbolon
from the Noun Project

Created by Symbolon
from the Noun Project

Created by Symbolon
from the Noun Project

Created by Symbolon
from the Noun Project

Created by Symbolon
from the Noun Project

Created by Symbolon
from the Noun Project
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Digitaliseren als zelfstandig Logopedist

Praktisch
Het traject is een combinatie van 
online modules met videotraining, 
ebook en oefeningen en daarnaast 
online live sessies waarin we de mo-
dules zeer praktisch samen
oefenen. Na het doorlopen van het 
traject kan je nog een individuele 
sessie inplannen met Anouk.

De live sessies zijn tevens levens-
lang beschikbaar en worden 
beschikbaar gesteld op het online 
leerplatform.Indien je het traject vol-
ledig hebt doorlopen, zal je een per-
soonlijk certificaat opgestuurd krijgen 
per post. Deze worden op 
regelmatige basis verstuurd. Er 
wordt nagekeken of je de cursus 
volledig hebt doorlopen via het log-
boek van het online platform. Via 
het platform kan ik jouw activiteiten 
opvolgen.
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Cursusdata

Digikringen

9 april 
Module 1 Time-management & mindset

11 juni 
Module 4 Patiëntbegeleiding

18 juni 9u00
10u30 Live sessie module 4

25 juni 
11u00-12u00 Vragensessie 

en opvolging module 4

2 juli 
Module 5 Sociale media 

& website

ZOMERBREAK
 5 juli - 30 juli

13 augustus 9u
10u30 Live sessie module 5

20 augustus
11u - 13u Vragensessie en opvolging 

module 5 & Finale traject

16 april 9u00 
10u30 Live sessie module 1

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

30 april 
Module 2 Administratie & basics voor 

ondernemingen

7 mei 9u00
10u30 Live sessie module 2

28 mei 9u00
10u30 Live sessie module 3

4 juni 11u00
12u00 Vragensessie en opvolging 

module 3

14 mei 11u00
12u00 Vragensessie en opvolging 

module 2

21 mei
Module 3 Financiële vrijheid

23 april 11u00 
12u00 Vragensessie en opvolging 

module 1

19 februari 2021:
 9u00 - 10u30 Online 

behandelen via telelog-
opedie

14 oktober 2021: 
9u00 - 10u30 Nieuwe 

ontwikkelingen en 
problem solving

Tweejaarlijks worden er online digikringen georganiseerd met alle cursisten van het 
traject digitaliseren. Digitalisatie, online platformen en mogelijkheden zijn voortdurend 
in ontwikkeling. Je bent levenslang welkom op alle komende digikringen. Tijdens deze
vergaderingen bespreken we actuele thema's, nieuwe ontwikkelingen en kunnen we
elkaar helpen met moeilijkheden die we ondervinden in onze praktijk.
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Ons Team
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Voor ons meest actuele aanbod kijk op voicetrainingcentre.org
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Onze workshops

Onze  
Work
shops

Alle workshops zullen doorgaan 
in onze praktijk in Elsene. Alle 
workshops starten omstreeks 
09u30 en zal eindigen om 17u. 
Je bent welkom voor een tasje 
koffie of thee vanaf 9u. Verder 
wordt alles geregeld voor jou. 
Er wordt een lekkere lunch en 
mocktails voorzien zodat we 
er een leuke cursusdag onder 
collega's van kunnen maken. 
De groepen worden klein 
gehouden zodat we intensief 
samen kunnen oefenen. Er zijn 
maximun 10 deelnemers per 
workshop toegelaten.
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Voor ons meest actuele aanbod kijk op voicetrainingcentre.org

Spraak- en  
reukrevalidatie na 

larygectomie

Kinesiotaping
in de praktijk

Workshop 25 okt. 2021

Online    /   Workshop 11 dec. 2021

Nederlands

Nederlands

7 uur

7 uur

Annelies Labaere

Anouk De Vleeschhauwer

Verdiep je in de begeleiding van 
gelaryngectomeerden. Naast  
algemene aspecten wordt er  
uitgebreid ingegaan op spraak-  
en reukrevalidatie.

Verbeter jouw therapeutische
vaardigheden met een prakti-
sche cursus. Leer hoe je deze 
techniek onder de knie kan 
krijgen en pas het meteen toe 
bij jezelf of jouw cliënten.
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Spraak- en reukrevalidatie na larygectomie

Je bent welkom voor een tasje koffi  e of thee vanaf 9u. Verder wordt 
alles geregeld voor jou. Er wordt een lekkere lunch en mocktails 
voorzien zodat we er een leuke cursusdag onder collega's van
kunnen maken. De groepen worden klein gehouden zodat we 
intensief samen kunnen oefenen.

Spraak- &
reukrevalidatie 

na larygectomie

Molièrelaan 188, 1050 Elsene

donderdag
25 oktober 2021
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Enkel het bedrag exclusief btw 
komt in aanmerking voor KMO-por-
tefeuille. Het bedrag van 36,45€ 
(21% btw) dien je te storten op 
het rekeningnummer van Voice 
Training Centre. Het restbedrag 
van 173,55€ kan je via KMO-porte-
feuille betalen.

KMO–Portefeuille

Inhoud

Nederlands

Voor wie?
Deze cursus richt zich tot logopedisten die

zich willen verdiepen in de behandeling van
gelaryngectomeerden.

Annelies Labaere

Verbeter jouw therapeutische 
vaardigheden met een praktische 
cursus. 

Leer hoe je gelaryngectomeerden 
kan begeleiden in verband met 
hun spraak en reuk.

Ga aan de slag met verschillende 
materialen en het reinigen van de
verschillende canules en mate-
rialen.

‣

‣

‣

‣

‣

‣

Leer de verschillende mogelijk-
heden aan voor spraakrevalidatie 
na
laryngectomie.

Handige tools en tips voor eukre-
validatie na laryngectomie

Leer wat de aandachtspunten 
zijn en contra-indicaties.

excl. €173,55Duur: 7 uur
(9u30-17u00)
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Kinesiotaping in de praktijk

Je bent welkom voor een tasje koffi  e of thee vanaf 9u. Verder wordt 
alles geregeld voor jou. Er wordt een lekkere lunch en mocktails 
voorzien zodat we er een leuke cursusdag onder collega's van
kunnen maken. De groepen worden klein gehouden zodat we 
intensief samen kunnen oefenen.

Kinesiotaping
in de praktijk

Molièrelaan 188, 1050 Elsene

zaterdag
11 december 2021
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Enkel het bedrag exclusief btw 
komt in aanmerking voor KMO-por-
tefeuille. Het bedrag van 36,45€ 
(21% btw) dien je te storten op 
het rekeningnummer van Voice 
Training Centre. Het restbedrag 
van 173,55€ kan je via KMO 
-portefeuille betalen.

KMO–Portefeuille

Inhoud

Nederlands

Voor wie?
Deze cursus richt zich tot logopedisten. 

Er wordt uitgebreid ingegaan op 
wetenschappelijke evidentie en anatomie.

Anouk De Vleeschhauwer

Leer deze techniek aan en pas 
het onmiddellijk toe bij jouw 
cliënten.

Leer meer over spanningsgerela-
teerde klachten bij stemproblemen.

Ga aan de slag met Vibrant Voice 
Technique als thuisbegeleiding 
voor je cliënten en ontdek tal van 
andere oefeningen.

‣ ‣

‣

‣ ‣

Leer wat deze techniek kan 
betekenen voor jouw therapie en 
wanneer je het kan toepassen.

Blijf op de hoogte omtrent de 
laatste ontwikkelingen van deze 
techniek.

Duur: 7 uur  
(9u30-17u00) excl. €204,13

Inclusief materiaal Opbouw van de cursus

1 x Easy Tape Therapeutic

1 x Easy Tape Lymph & Scar

1 x Crosstape medium

1 x Crosstape large

1. Inleiding
2. Evidence based
3. Practice based
4. Contra-indicaties en 
    aandachtspunten
5. Specifieke tapingstechnieken
6. Spieren in hoofd en hals en 
    spierspoeltjes
7. Spiertechniek
8. Ligamenttechniek
9. Crosstape
10. Houdingscorrigerende tape
11. Thuisbegeleiding: Vibrant 
      Voice Technique, laryngaele 
      massage en stretchoefenigen
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Ons Team

© 2021 Anouk De Vleeschhauwer
Vocal Logopedie - Molièrelaan 188 - 1050 Elsene - België

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, foto-
kopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook zonder voorafgaande toestemming van de uitgever.

Empower 
the speaker


