
KINESIOTAPING IN DE PRAKTIJK

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?
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. 
 
KMO-portefeuille
Enkel het bedrag exclusief btw komt in
aanmerking voor KMO-portefeuille. 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-portefeuille betalen.

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
kunnen toepassen. 
Blijf op de hoogte omtrent de laatste ontwikkelingen van deze techniek.  
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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
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 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!


