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PROGRAMMA
ACHTERGROND
Verdieping anatomie, fysiologie en pathologie van het stemap-
paraat
Evidence based practice en wetenschappelijk onderzoek in 
stem

PREVENTIE
Stemergonomie
Preventie van stemproblemen

DIAGNOSTIEK

Medische diagnostiek van stemstoornissen
Verdieping logopedische diagnostiek: training perceptuele 
beoordeling; inzoomen op zelfevaluatie; onderzoek bij speci-
fieke doelgroepen; differentiaaldiagnose

THERAPIE
Medische behandeling
Logopedische behandeling: intervisie en casuïstiek
Introductie in geïntegreerde therapiemethodes met o.a. 
nasaleermethode van Pahn, A.A.P. van Coblenzer, Accentme-
thode van Svend Smith, Lichtenberger methode
Specifieke behandelstrategieën voor o.a. neurogene stem-
problemen, de transgenderstem, psychogene stemproble-
men, MTD, partiële en totale laryngectomie

TRAINING
Presentatie- en mediacoaching
Stemtraining voor acteurs en podiumkunstenaars
Zangstem

2019 - 2020

Heeft de stem je altijd geboeid? Werk je al 
met stem cliënten en wil je je verder bekwamen 
als stem therapeut? Benieuwd naar hoe je je 
eigen stem verder kunt ontwikkelen? Dan is het 
postgraduaat Stem beslist iets voor jou!

INHOUD

In een jaar tijd leiden we je op tot een stemdeskundige. Je 
breidt je theoretische kennis over stem en stemstoornissen 
uit en verfijnt je praktische vaardigheden. We laten je de 
grenzen van het vakgebied verkennen met aandacht voor 
multidisciplinair werken. 

We starten met preventie en grondige diagnostiek van 
stemstoornissen. De behandeling van stemstoornissen neemt 
het grootste deel van de contactdagen in beslag. Hierbij kan 
je proeven van de verschillende technieken en methodes uit 
de stemtherapie en -pedagogie. Naast de behandeling van 
pathologische stemmen belichten we ook de begeleiding van 
professionele stemgebruikers.

De opgedane kennis en vaardigheden zet je meteen om 
in de praktijk door opdrachten uit te voeren bij je eigen 
cliënten. Via intervisie en observatie stimuleren we je om je 
logopedisch handelen kritisch in vraag te stellen. En last but 
not least: je bouwt een netwerk van collega’s op met dezelfde 
passie als jij!

DOELGROEP

• Logopedisten 
• Deelnemers moeten over de mogelijkheid beschikken om 

cliënten met stemproblemen te behandelen

PROFESSIONELE BONUS

• Getuigschrift postgraduaat Stem
• Kmo-portefeuille
• Vlaams Opleidingsverlof (VOV)


