
VERDIEPINGSTRAJECT STEMSTOORNISSEN

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 enkel voor cursisten die eerder
het stemtraject gevolgd hebben. 

Duur
Dit online traject duurt 2 maanden en
bedraagt 15 cursusuren, inclusief 1 uur
individuele coaching.  
 
KMO-portefeuille
Enkel het bedrag exclusief btw komt in
aanmerking voor KMO-portefeuille. 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.

570,24€
incl. btw (690,00€)

Leer de verschillende stemstoornissen duidelijk differentiëren.
Ga aan de slag met de oefeningen uit het stemtraject die toegepast worden op elke
stemstoornis.
Leer meer over laryngostroboscopische onderzoeken en de verschillende
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.
 
 



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 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.  

15 oktober - Module 1 Organische stemstoornissen: stemplooinoduli, -poliepen, -cyste
en -oedeem.
25 oktober 9u00 - 10u30 Live sessie module 1
1 november - Module 2 Organische stemstoornissen: granoloom, tumor,
stemplooiparalyse en sulcus glottidis
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
6 december 9u00 - 10u30 Live sessie module 4 
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.


