
Voor wie?
Voor logopedisten met interesse in
stemtherapie. Er is geen voorkennis
noodzakelijk. 

Duur
Deze online cursus duurt 3 uur en de live sessie
duurt 1u30.
 
KMO-portefeuille
Enkel het bedrag exclusief btw komt in
aanmerking voor KMO-portefeuille daarnaast
wordt de Voice Vibrator niet gesubsidieerd
aangezien die niet enkel bruikbaar is voor de
betreffende opleiding. Het bedrag van 41,13€
(21% btw) en Voice  Vibrator 69,00€ dien je te
storten op het rekeningnummer van Voice
Training Centre. Het totaalbedrag bedraagt dus
110,13€. Het restbedrag van 126,87€ kan je via
kmo-portefeuille betalen.

Je bent geïnteresseerd in stemtherapie maar weet niet goed waar je moet
beginnen.
Je wil leuk materiaal aanbieden aan je cliënten maar ziet door het bos de
bomen niet meer.
Je gebruikt steeds dezelfde oefeningen en kan weinig variëren in je therapie.
Je vindt het moeilijk om je therapie voldoende op te bouwen.

Leuk materiaal waarmee je meteen aan de slag kan.
Een duidelijke structuur en handvaten 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.

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.

BASISTECHNIEKEN VOOR STEMTHERAPIE: VOICE BOX

Docent 

195,87 €
incl. btw (237,00 €)



Praktisch
De online cursus is levenslang beschikbaar en wordt regelmatig bijgewerkt. 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 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. 

BASISTECHNIEKEN VOOR STEMTHERAPIE: VOICE BOX

 Anatomie en achtergrond
 Stabiliteit: stemhygiëne & stress
 Warm up en cool down
 Hypertonie bij stemgerelateerde klachten
 Ademhaling
 Stemtraining

Programma
De online cursus bestaat uit een videotraining, ebook en materiaal. 

Opbouw van de cursus:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

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

Inclusief Voice Box met praktisch materiaal!



Vragen
Via het online leerplatform heb je de mogelijkheid om vragen te stellen. De docent zal
hier zo snel mogelijk op reageren. Daarnaast kan je steeds opnieuw inschrijven voor een
nieuwe cursusdata zodanig dat je de mogelijkheid hebt om al je vragen te stellen. 

Cursusdata
Hieronder vind je een overzicht van de verschillende contactmomenten. 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 cursusmomenten het komende jaar.  

Donderdag 4 maart: 10u00 - 11u30 
Donderdag 10 juni: 11u - 12u30
Donderdag 9 september: 9u - 10u30
Donderdag 9 december: 19u - 20u30
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