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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. 

Vragen of opmerkingen?
info@voicetrainingcentre.org 

Docent 



VOICE CARE ROUTINE
Om stemvermoeidheid te voorkomen 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
belastbaarheid van jouw stem gaat verhogen en minder snel hees zal zijn na een lange
dag praten. 

De stembanden zijn spieren die, net als andere spieren, goed
opgewarmd 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.  

Drink voldoende water. De stembanden hebben een
beschermende slijmlaag die vochtig moet blijven. Het is
belangrijk om voldoende te hydrateren en minstens 1,5 liter
water te drinken.

Hydrateer

Opwarming

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. 

Adem rustig

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

Bewaar jouw natuurlijke toonhoogte tijdens het spreken. Iedere
stem is uniek. Het forceren van een lagere of hogere stem is
belastend en vraagt voldoende stemtraining en -controle.

Articuleer

Toonhoogte



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.

Basistechnieken 

voor stemtherapie 

Over adem en ademsteun

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.  

ONLINE CURSUSSEN

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!

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?



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.

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.

BASISTECHNIEKEN VOOR STEMTHERAPIE: VOICE BOX

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

BASISTECHNIEKEN VOOR STEMTHERAPIE: VOICE BOX



OVER ADEM EN ADEMSTEUN: BREATHING TRAINING BOX

Voor wie?
Er is geen voorkennis vereist. Geschikt
voor logopedisten, zangdocenten en
iedereen die geïnteresseerd is om meer
te leren over ademhaling en ademsteun.

Duur
Deze online cursus duurt 2 uur en de live
sessie duurt 1u30. 

114,87 €
incl. btw (139,00 €)

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 naar
dezelfde oefeningen.
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.
Je hebt geen duidelijke oefenopbouw voor ademhaling .

Professioneel en origineel materiaal ontvangen waarmee je thuis meteen
aan de slag kan.
Levenslang blijven bijleren over ademhaling.
Op de hoogte blijven van de laatste wetenschappelijke evidentie in verband
met ademhaling.
Leren hoe je jouw therapie meer kan variëren en hoe je een duidelijke
oefenopbouw aanleert.



OVER ADEM EN ADEMSTEUN: BREATHING TRAINING BOX 

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.

Vragen
Via het online leerplatform heb je de mogelijkheid om vragen te stellen. De docent zal
hier zo snel mogelijk op reageren. Jaarlijks worden er tevens online vragensessies
georganiseerd waar je vrijblijvend voor kan inschrijven en de mogelijkheid hebt om jouw
vragen rechtstreeks aan de docent 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 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.

Woensdag 17 maart: 11u00 - 12u30
Woensdag 6 oktoberi: 11u - 12u30



OVER ADEM EN ADEMSTEUN: BREATHING TRAINING BOX 

 Inleiding: spieren en anatomie van ademhaling
 Lage buikademhaling
 Ademfrequentie
 Loslaten van ademhaling
 Ademfrequentie

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

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

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

Inclusief Breathing Training Box met praktisch materiaal!



STEM DOOR DE JAREN HEEN: VAN KINDERHEESHEID
TOT PRESBYFONIE

Voor wie?
Deze cursus richt zich tot
logopedisten. Er wordt uitgebreid
ingegaan op wetenschappelijke
evidentie en anatomie.

Duur
Deze online cursus duurt 5 uur en
de live sessie duurt 1u30. 

99,17€
incl. btw (120,00€)

Ontwikkel een kritische blik omtrent de behandeling van verschillende
stemstoornissen en krijg een update van de laatste wetenschappelijke
bevindingen.
Leer hoe de stem ontwikkelt en hoe je dit verstaanbaar kan uitleggen aan
jouw patiënt.
Praktische opbouw van oefeningen voor kinderheesheid en presbyfonie.
Verrijk jouw behandelingen met praktische oefeningen die worden
aangeleerd voor thuisbegeleiding .
Leer wat de aandachtspunten zijn en contra-indicaties.



STEM DOOR DE JAREN HEEN: VAN KINDERHEESHEID
TOT PRESBYFONIE

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.

Vragen
Via het online leerplatform heb je de mogelijkheid om vragen te stellen. De docent zal
hier zo snel mogelijk op reageren. Jaarlijks worden er tevens online vragensessies
georganiseerd waar je vrijblijvend voor kan inschrijven en de mogelijkheid hebt om jouw
vragen rechtstreeks aan de docent 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 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.

Woensdag 23 juni: 09u00 - 10u30
Woensdag 17 november: 09u00 - 10u30

 De stem in ontwikkeling: anatomie en fysiologie
 Evidence based: een stand van zaken
 Aandachtspunten en contra-indicaties
 Kinderheesheid
 Presbyfonie

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

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



KINESIOTAPING IN DE PRAKTIJK

Voor wie?
Deze cursus richt zich tot
logopedisten. Er wordt uitgebreid
ingegaan op wetenschappelijke
evidentie en anatomie.

Duur
Deze online cursus duurt 5 uur en de
live sessie duurt 2 uur. 

136,36€
incl. btw (165,00€)

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



KINESIOTAPING IN DE PRAKTIJK

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.

Vragen
Via het online leerplatform heb je de mogelijkheid om vragen te stellen. De docent zal
hier zo snel mogelijk op reageren. Jaarlijks worden er tevens online vragensessies
georganiseerd waar je vrijblijvend voor kan inschrijven en de mogelijkheid hebt om jouw
vragen rechtstreeks aan de docent 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 3 cursusmomenten het komende jaar.

Maandag 29 maart: 13u00 - 15u00
Maandag 9 augustus: 13u00 - 15u00
Maandag 8 november: 13u00 - 15u00



KINESIOTAPING IN DE PRAKTIJK

 Inleiding
 Evidence based
 Practice based
 Contra-indicaties en aandachtspunten
 Specifieke tapingstechnieken
 Spieren in hoofd en hals en spierspoeltjes
 Spiertechniek
 Ligamenttechniek
 Crosstape
 Houdingscorrigerende tape
 Thuisbegeleiding: Vibrant Voice Technique, laryngaele massage en stretchoefenigen 

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

Opbouw van de cursus:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.

1 x Easy Tape Therapeutic
1 x Easy Tape Lymph & Scar 
1 x Crosstape medium 
1 x Crosstape large 

Inclusief pakket met materiaal!




