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POSTGRADUATEN
Postgraduaat Stem

Postgraduaat Vloeiendheid
European Clinical Specialization Fluency Disorders (ECSF)

Heeft de stem je altijd geboeid? Werk je al met stemcliënten
en wil je je verder bekwamen als stemtherapeut? Benieuwd
naar hoe je je eigen stem verder kan ontwikkelen? Dan is
het postgraduaat Stem beslist iets voor jou!
In twee 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 interprofessioneel samenwerken. Doorheen de
hele opleiding breng je je kennis meteen in de praktijk:
via intervisie, casuïstiek, eigen stemvaardigheden en een
eindproject.

De ‘European Clinical Specialization Fluency Disorders’
(ECSF) is een eenjarige, internationale* specialisatieopleiding voor logopedisten. Het programma bestaat uit
twee delen: (1) wetenschappelijke vorming en training van
je (stotter)therapeutische vaardigheden (15 studiepunten)
en (2) gespecialiseerde praktijkervaring en de uitwerking
van een portfolio (10 studiepunten).

In het eerste jaar starten we met de noodzakelijke
achtergrond en gaan we uitgebreid in op alle aspecten
van stemdiagnostiek. We reiken een theoretisch kader aan
voor de behandeling van stemproblemen en er komen
verschillende behandeltechnieken en strategieën aan bod.

Het eerste deel, de wetenschappelijke achtergrond, leer je
tijdens twee intensieve lesweken in Londen en Antwerpen.
Bovendien zijn er verschillende online en live opvolgdagen
in eigen land. Daarnaast verdiep je zelf je kennis aan de
hand van voorbereidende studiepakketten en taken.

In het tweede jaar van de opleiding worden de complexere stemproblematieken belicht, leer je een aantal geïntegreerde stemmethodes kennen en richten we ons op professionele stemgebruikers.

Voor het tweede deel, de praktijkervaring, kan je onder
supervisie gratis stage lopen of bijscholing volgen aan een
therapeutisch centrum met wereldfaam op het vlak van
stotteren (bv. Michael Palin Center London). Of je neemt
deel aan Camp Dream.Speak.Live dat op verschillende
plaatsen in Europa of Amerika plaatsvindt.

SPREKERS
•

Experten in het vakgebied uit binnen- en buitenland

DOELGROEP
•

Logopedisten die cliënten met stemproblemen
behandelen
Aantal studiepunten: 30 (15 per jaar)
Maximale groepsgrootte: 20
Data:
startavond: ma. 12 september 2022
 2022-2023: 14 contactdagen op maandag gespreid over de
periode september-juni
 2023-2024: 14 contactdagen op maandag gespreid over de
periode september-juni


Uur:
startavond: 18.00 - 20.00 uur
 contactdagen: 9.00 - 16.30 uur


Inschrijvingsgeld:
jaar 1 (academiejaar 2022-2023): 1650 euro
 jaar 2 (academiejaar 2023-2024): 1650 euro


Uiterste datum kandidaatstelling: vrij. 3 juni 2022
Je kandidaat stellen kan met een motivatiebrief en cv aan
Annelies Labaere: annelies.labaere@thomasmore.be
Website: www.thomasmore.be/pg-stem
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Wil je je specialiseren als stottertherapeut? Mis je nog wat
kennis en ervaring op het vlak van vloeiendheidsstoornissen?
Kijk je uit naar een unieke beleving in een internationaal
therapeutisch centrum? Volg dan het postgraduaat
Vloeiendheid.

De lessen van het postgraduaat zijn in het Engels, je
portfolio mag je in het Nederlands opstellen.
Na afloop van het postgraduaat onderscheid je je als stottertherapeut door je specifieke deskundigheid, diepgaande
kennis en enorme ervaring in vloeiendheidsstoornissen.
*Deze specialisatieopleiding is een samenwerking tussen
elf universiteiten/hogescholen (Thomas More, Artevelde,
Vives, KU Leuven, Trinity College Dublin, RWTH Aachen U,
ESSA Portugal, U of Central Florida, U of Texas at Austin, U
of Malta, U of Silesia), drie therapeutische centra (Michael
Palin Center London, KEOT
Athene, Erasmus MC Rotterdam)
en de Nederlandse Vereniging
voor Stottertherapie.

Postgraduaat Meertaligheid
SPREKERS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Joseph Agius (U Malta)
Anne Breda (Arteveldehogeschool)
Courtney Byrd (U of Texas at Austin)
Jaqueline Carmona (ESSA)
Francesca Delgado (CRC & Sapienza U Rome)
Kurt Eggers (Thomas More, UGent)
Georges Fourlas (KEOT Athens)
Marie-Christine Franken (Erasmus MC Rotterdam)
Elaine Kelman (Michael Palin Center London)
Margaret Leahy (Trinity College Dublin)
Mark Meersman (Thomas More, Vives)
Peter Schneider (RWTH Aachen)
Martine Vanryckeghem (U of Central Florida)
Veerle Waelkens (Arteveldehogeschool)
Katarzyna Wesierska (U of Silesia, Polen)

DOELGROEP
•

Logopedisten
Aantal studiepunten: 25
Maximale groepsgrootte: 24
Data:
intensieve week 1: ma. 19 tot za. 24 september 2022: Michael
Palin Center, London
 intensieve week 2: ma. 13 tot za. 18 februari 2023: Thomas
More, Antwerpen
 opvolgmomenten ECSF coach: individueel te bepalen

Ben je logopedist en werk je met meertalige kinderen met
taalproblemen? Vraag je je af hoe je de moedertaal van
een meertalig kind kan onderzoeken en hoe je die kan integreren in taaltherapie? Wil je beter communiceren met
anderstalige ouders? Kies voor het postgraduaat Meertaligheid en word expert.
Het postgraduaat Meertaligheid is een eenjarige opleiding
en bestaat uit drie grote delen: In het eerste deel krijg je
inzicht in de taalontwikkeling en taalontwikkelingsstoornissen in een meertalige context. Je versterkt je vaardigheden
als interculturele hulpverlener en krijgt tips & tricks die de
communicatie met anderstalige ouders vergemakkelijken.
In het tweede deel leer je meertalige kinderen met taalproblemen diagnostisch onderzoeken. Anamnese, intelligentieonderzoek, taalonderzoek in het Nederlands én in
de moedertaal van het kind komen aan bod. Het derde
deel focust op taaltherapie bij meertalige kinderen. Vertrekkend vanuit een optimaal behandelplan leer je indirecte en directe therapie met aandacht voor de moedertaal
invullen. Je maakt steeds meteen de transfer naar je eigen
praktijk.



Uur: 9.00 - 17.00 uur
Inschrijvingsgeld: 1900 euro
Uiterste datum kandidaatstelling: op aanvraag
Je kandidaat stellen kan via de procedure beschreven op
www.ecsf.eu/application-procedure
Website: www.ecsf.eu

Onder begeleiding werk je aan een zelf gekozen eindproject: ontwikkeling van therapiemateriaal, bijdrage aan wetenschappelijk onderzoek of uitwerken van een project in
eigen streek. Je kiest wat het beste bij jou past. Het postgraduaat Meertaligheid levert jou een unieke expertise op,
een troef in onze huidige superdiverse maatschappij.
SPREKERS
•

Experten in het vakgebied uit binnen- en buitenland

DOELGROEP
•

Logopedisten die meertalige kinderen met
taalproblemen behandelen
Aantal studiepunten: 20
Maximale groepsgrootte: 20
Data:
startavond: do. 22 september 2022
 16 contactdagen op donderdag gespreid over de periode
september-juni


Uur:
startavond: 18.00 - 20.00 uur
 contactdagen: 9.30 - 17.00 uur


Inschrijvingsgeld: 1800 euro
Uiterste datum kandidaatstelling: vrij. 3 juni 2022
Je kandidaat stellen kan met een motivatiebrief en cv aan
Heleen Leysen: heleen.leysen@thomasmore.be
Website: www.thomasmore.be/pg-meertaligheid
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CURSUSSEN
Postgraduaat Leerstoornissen

Liplezen: bekijk het van twee kanten

Begeleid je al enkele jaren kinderen of jongvolwassenen
met leerstoornissen? Wil je je graag verdiepen in de
materie en je ervaring delen met collega’s? Dan is het
Postgraduaat Leerstoornissen echt iets voor jou!

Slechthorenden zijn vaak gebaat bij liplezen. Het helpt hen
om gesprekken te volgen en er actief aan deel te nemen.
Ze winnen aan zelfvertrouwen en vinden weer plezier in
contacten. Liplezen geeft slechthorenden de kans om in
de horende wereld volwaardig te functioneren.

We starten met een stevige theoretische basis over dyslexie
en dyscalculie. Deze kennis trekken we door naar preventie,
diagnostiek en begeleiding. Je verdiept je in thema’s
zoals psycho-educatie, ouderbegeleiding, dyslexie en
vreemde talen, comorbiditeit en meertaligheid. Theorie en
praktische toepassingen in de eigen werksetting wisselen
elkaar af. Via intervisie-, observatie- en reflectiemomenten
krijg je een kritische kijk op je eigen handelen.
Na deze opleiding, verspreid over twee academiejaren,
ben je in staat om kinderen en jongvolwassenen
met leerstoornissen op een gefundeerde manier te
onderzoeken en te begeleiden. Dankzij het postgraduaat
bouw je ook een netwerk van collega-experten uit. Dit
postgraduaat is een samenwerking van de vier Vlaamse
bacheloropleidingen Logopedie en Audiologie.

Tijdens deze cursus leer je combinaties van mondbewegingen zien en gezichtsuitdrukkingen en lichaamstaal herkennen. Daarbij leer je de context van het gesprek inschatten
en betekenisvolle verbanden leggen. Leren liplezen wordt
opgebouwd van klanken naar woorden, over zinnen naar
hele verhalen.
Als logopedist of audioloog leer je om adequaat te
reageren in gesprek met slechthorenden. Beide partijen
leren elkaar door deze cursus beter verstaan.
Wil je weten of liplezen iets voor jou is? Meld je dan aan
voor de gratis proefles.
SPREKER
•

Nicole Engelen, logopedist en auticoach

SPREKERS













Nadja Brocatus (Arteveldehogeschool)
Sofie Carnewal (Arteveldehogeschool)
Sandrine De Coster (HOGENT)
Annemie Desoete (Arteveldehogeschool, UGent)
Eddy Hoste (HOGENT)
Mark Meersman (Thomas More)
Tine Patteeuw (Vives)
Charlotte Mostaert (Thomas More)
Liesbeth Van den Eynden (Thomas More)
Sabine Vandevelde (HOGENT)
Ruth Vanderswalmen (Arteveldehogeschool)
Christel Van Vreckem (Arteveldehogeschool).

DOELGROEP
•

Logopedisten met minimum 2 jaar werkervaring bij
kinderen en/of jongeren met leerstoornissen

DOELGROEP
•
•
•

Logopedisten
Audiologen
Slechthorenden
Maximale groepsgrootte: 25
Data:
gratis proefles: woe. 28 september 2022
 20 lesmomenten: woe. 5 oktober 2022 t.e.m. woe. 22 maart
2023 (niet in schoolvakanties)


Uur: 10.30 - 12.00 uur
Inschrijvingsgeld: 110 euro
Uiterste inschrijvingsdatum: do. 29 september 2022

Aantal studiepunten: 20 (10 per jaar)
Maximale groepsgrootte: 25
Data:
startavond: do. 22 september 2022
 2022-2023: 15 contactdagen op vrijdag gespreid over de
periode september-mei
 2023-2024: 18 contactdagen op vrijdag gespreid over de
periode september-juni


Uur:
startavond: 18.00 - 20.00 uur
 contactdagen: 9.00 - 14.00 uur


Inschrijvingsgeld:
jaar 1 (academiejaar 2022-2023): 1200 euro
 jaar 2 (academiejaar 2023-2024): 1200 euro


Uiterste datum kandidaatstelling: vrij. 3 juni 2022
Je kandidaat stellen kan met een motivatiebrief en cv aan Liesbeth
Van den Eynden: liesbeth.vandeneynden@thomasmore.be
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Website: www.thomasmore.be/pg-leerstoornissen

In samenwerking met Onder Ons

Manuele technieken in de stemtherapie
Manuele technieken vinden steeds meer een toepassing
in de behandeling van functionele componenten van
dysfonie. In deze cursus geven we je een goede basis mee
van manuele technieken, specifiek voor personen met een
stemprobleem. Je krijgt een overzicht van verschillende
methodes.
We bieden een grondige theoretische basis aan om
inzichtelijk te kunnen werken. De cursus omvat daarnaast
een uitgebreid praktisch gedeelte waarbij je de technieken
onder begeleiding inoefent.
De cursus bestaat uit twee modules van telkens twee
opeenvolgende dagen en een terugkomdag na enkele
maanden. Je voert tussen deze cursusdagen een aantal
thuisopdrachten uit.
SPREKERS
•
•

Nico Lambrechts, osteopaat D.O.
Annelies Labaere, logopedist privépraktijk, docent en
onderzoeker Logopedie en Audiologie Thomas More

De cyclische aanpak van Hodson en
Paden: onderzoek en behandeling van
onverstaanbare kinderen
Hodson en Paden ontwikkelden een cyclische aanpak
voor ernstig onverstaanbare kinderen. Hun doel is om
kinderen vanaf ongeveer tweeënhalf jaar zo snel mogelijk
verstaanbaar te leren spreken.
In deze driedaagse cursus starten we met de theoretische
achtergrond van fonologische ontwikkeling waarop
de aanpak gebaseerd is. Ook de ontwikkeling van het
fonologisch bewustzijn komt aan bod. Daarna oefen
je de systematische analyse van de uitspraak. Je leert
om op basis van deze analyse de juiste keuzes voor de
behandeling te maken. We besteden ruim aandacht aan
de opzet en de praktische uitwerking van de behandeling.
Je leert de verschillen en overeenkomsten met enkele
andere behandelmethodes kennen. In de periodes tussen
de cursusdagen werk je praktijkopdrachten uit. Je oefent
vanaf het begin de toepassing van de cyclische aanpak.
Je krijgt waardevolle feedback van je begeleiders en
medecursisten. Denk vooraf al even na over welke kinderen
uit jouw praktijk als casus kunnen dienen.

DOELGROEP
•

Logopedisten met ervaring in het behandelen van
stemproblemen

Na het volgen van deze cursus ben je in staat om de aanpak
volgens Hodson en Paden te integreren in je behandeling.

Maximale groepsgrootte: 20

SPREKERS

Data:
 do. 29 september 2022
 vrij. 30 september 2022
 do. 24 november 2022
 vrij. 25 november 2022
 di. 14 maart 2023

•
•

Imma van de Wijer-Muris, logopedist privépraktijk
Yvonne Draaisma, logopedist privépraktijk

DOELGROEP
•

Logopedisten

Uur: 9.00 - 16.30 uur
Inschrijvingsgeld: 850 euro (incl. broodjeslunch)
Uiterste inschrijvingsdatum: do. 22 september 2022

Maximale groepsgrootte: 20
Data:
ma. 10 oktober 2022
 woe. 16 november 2022
 vrij. 2 december 2022


Uur: 10.00 - 17.00 uur
Inschrijvingsgeld: 680 euro (incl. broodjeslunch)
Uiterste inschrijvingsdatum: ma. 3 oktober 2022
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Nasaleren volgens Pahn in een
hedendaags perspectief

Behandeling van stotterende kinderen
tussen 6 en 12 jaar via de aanpak KIDS

De nasaleermethode van Pahn is een oefenmethode voor
de stem waarbij het economische en instrumentale gebruik van de stem centraal staan. De methode heeft twee
doelen: enerzijds het herstellen of benaderen van de fysiologische functie van de stem in kader van therapie, anderzijds het ontwikkelen van een stemfunctie die beantwoordt
aan hoge professionele en artistieke eisen. Dit laatste kan
door middel van aangepaste oefeningen op basis van een
goede stemfysiologie.

KIDS (Kinder dürfen stottern) is een directe aanpak voor
stotteren. Durven stotteren staat centraal waardoor
er ruimte ontstaat om stotteren via functionele
copingstrategieën te hanteren. Makkelijk, zelfverzekerd en
onbeperkt communiceren met een interne locus of control
is het doel.

Tijdens de cursus leer je zelf de nasaleermethode
correct gebruiken. Bovendien gaat er aandacht naar
het overbrengen van de methode bij een cliënt in de
stempraktijk. Naast deze praktische invulling worden
de basisprincipes en bijzonderheden van de methode
toegelicht in de theoretische gedeeltes. Daarbij worden
linken gelegd naar recente inzichten en stemtechnieken.

Gedurende deze tweedaagse workshop verwerf je
concrete competenties om klinisch beredeneerd kinderen
die stotteren te diagnosticeren en te behandelen volgens
deze filosofie en werkwijze. Er is ook aandacht voor
begeleiding van de ouders. Alle fasen en technieken van
de KIDS-methode worden geïllustreerd en ingeoefend.
Achteraf ben je in staat om de methode toe te passen bij
je eigen cliënten.
SPREKER
•

De cursus omvat twee modules van telkens twee dagen en
een terugkomdag.

Veerle Waelkens, logopedist privépraktijk, docent en
onderzoeker Logopedie Arteveldehogeschool

DOELGROEP
SPREKERS
•
•

Dirk Vanneste, logopedist privépraktijk
Aagje Dom, logopedist privépraktijk en docent
Logopedie en Audiologie Thomas More

•

Logopedisten
Maximale groepsgrootte: 20
Data:
do. 15 december 2022
 vrij. 16 december 2022


DOELGROEP
•

Logopedisten
Maximale groepsgrootte: 20
Data:
ma. 14 november 2022
 di. 15 november 2022
 do. 19 januari 2023
 vrij. 20 januari 2023
 vrij. 24 maart 2023


Uur: 9.30 - 16.30 uur
Inschrijvingsgeld: 850 euro (incl. broodjeslunch)
Uiterste inschrijvingsdatum: ma. 7 november 2022
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Uur: 9.30 - 16.30 uur
Inschrijvingsgeld: 340 euro (incl. broodjeslunch)
Uiterste inschrijvingsdatum: do. 8 december 2022

SYMPOSIA
Hartcoherentie in de logopedische
praktijk

European symposium Fluency Disorders
- Save the date

Steeds meer mensen hebben stress- en stemklachten of
kampen met burn-out en hyperventilatie. Hartcoherentie
is de toestand waarin het hartritme samenvalt met de
ademhaling. Met een eenvoudige oefening kan je het
hartritme beïnvloeden, zodat het hart zich niet meer in een
vecht-vluchtreactie bevindt, maar in een veilige modus. Op
dat moment geeft het hart signalen naar onze hersenen
dat alles in orde is en brengt zo evenwicht in ons brein en
zenuwstelsel.

De European Clinical Specialization Fluency Disorders
(ECSF) organiseert tweejaarlijks een Europees symposium
over stotteren en broddelen. Het symposium vindt nu
voor de achtste maal plaats. Verschillende internationale
autoriteiten op het gebied van stotteren (zoals Courtney
Byrd, Ed Conture, Luc De Nil, Ludo Max en Ann Packman)
stonden eerder al op het programma.

Tijdens deze vorming leer je op een gezonde manier
met stress omgaan. Je leert de normale werking van het
zenuwstelsel kennen en hoe dit autonoom zenuwstelsel
uit balans kan raken. Je komt te weten hoe emoties en
hormonen opnieuw hart en brein in evenwicht kunnen
brengen. Je leert hoe je het stressmechanisme helder kan
uitleggen aan je patiënt. Na afloop ben je in staat om via
eenvoudige ademhalingsoefeningen je patiënt te helpen
bij psychisch en lichamelijk herstel.
SPREKERS
•

•

Nele Vanhulle, docent Logopedie en Audiologie
Thomas More
Ann-Sophie Boulez, stemtherapeut en
hartcoherentiecoach

DOELGROEP
•

Het tweedaagse Engelstalige symposium bestaat uit een
combinatie van plenaire lezingen en workshops. De workshop op vrijdag handelt over klinisch toepasbare methodes
en technieken bij stottertherapie. Het zaterdagprogramma
focust op recente onderzoeksbevindingen, etiologie en
behandeling van stotteren en broddelen.
Het programma volgt later digitaal via www.ecsf.eu.
DOELGROEP
•

Logopedisten
Maximale groepsgrootte: onbeperkt
Data:
vrij. 10 februari 2023
 za. 11 februari 2023


Uur: 9.00 - 17.00 uur
Inschrijvingsgeld: zie www.ecsf.eu
Uiterste inschrijvingsdatum: zie www.ecsf.eu

Logopedisten
Maximale groepsgrootte: 15
Data:
di. 9 mei 2023
 di. 23 mei 2023


Uur: 9.30 - 13.00 uur
Inschrijvingsgeld: 170 euro (incl. broodjeslunch)
Uiterste inschrijvingsdatum: di. 2 mei 2023
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STUDIEDAGEN
Mini-symposium Soundscapes in beeld
- Save the date

Langdurig hoesten en kuchen: wat
kunnen logopedisten voor deze
patiënten betekenen?

Soundscape of geluidslandschap is de akoestische
omgeving zoals beleefd door een persoon in een bepaalde
context. Deze auditieve prikkels zoals natuurgeluiden,
stemmen, muziek en verkeer hebben een grotere impact
op ons leven dan we vermoeden.

Paradoxical Vocal Cord Dysfunction (PVCD) is een
aandoening waarbij de stemplooien deels sluiten als de
patiënt inademt. Dit leidt tot ademhalingsmoeilijkheden,
stridor en hoesten. Logopedische therapie is een belangrijk
onderdeel van de multidisciplinaire behandeling bij PVCD.
De logopedische interventie blijkt ook bij behandeling van
chronische hoest en kuchen effectief te zijn.
Een aantal COVID-patiënten kampt ook met chronische
hoest. Zij komen bij een logopedist terecht voor de
behandeling ervan.

Tijdens dit mini-symposium bekijken we de gevolgen van
onze geluidsomgeving op ons functioneren. Hoe beïnvloedt bijvoorbeeld de klasakoestiek de luisterinspanning
en prestaties van leerlingen? Wat is het effect van het geluidsniveau bij fervente gamers op hun gehoor? Hoe ervaren we achtergrondgeluid waaraan we ons op het eerste
gezicht niet storen? Nationale en internationale sprekers
belichten dit onderschatte thema.
Het programma volgt later digitaal via
www.thomasmore.be/lavormingen.

Tijdens deze studiedag krijg je een overzicht van de
mogelijke therapieën bij langdurig hoesten en kuchen. Aan
de hand van een aantal casussen krijg je een praktische
handleiding. Na afloop weet je hoe je een patiënt met
chronische hoest of aanverwante stoornis kunt begeleiden.
SPREKER

DOELGROEP
•
•
•

Logopedisten
Audiologen
NKO-artsen (accreditatie wordt aangevraagd)

•

Greet Meyers, logopedist privépraktijk en Stemcentrum
Ziekenhuis Oost-Limburg

DOELGROEP
•

Logopedisten

Maximale groepsgrootte: onbeperkt
Datum: za. 4 maart 2023

Maximale groepsgrootte: 15

Uur: 9.00 - 15.00 uur

Datum: di. 18 oktober 2022

Inschrijvingsgeld: 120 euro (incl. lunch)

Uur: 9.30 - 12.30 uur

Uiterste inschrijvingsdatum: za. 25 februari 2023

Inschrijvingsgeld: 60 euro
Uiterste inschrijvingsdatum: di. 11 oktober 2022
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Logopedische behandeling bij
personen met hoofd-halskanker

Ik zie het anders! Omgaan met
richtingsmoeilijkheden en spiegelen bij
kinderen - Online

Bij hoofd-halstumoren ontstaan specifieke spraak-, stemof slikproblemen. Deze zijn het gevolg van de tumor zelf
of van de behandeling die personen moeten ondergaan,
zoals bestraling (met of zonder chemotherapie) of een
operatie. Omdat de medische behandeling in het hoofdhalsgebied allerlei functies beïnvloedt zoals ademen,
eten, drinken en communiceren, heeft de logopedist een
belangrijke rol in de (preventieve) revalidatie van deze
patiënten.

Richtingsmoeilijkheden zorgen bij kinderen voor grote
problemen met lezen, schrijven en rekenen. Maar ook
plannen en structureren verloopt moeizamer voor deze
kinderen. Bij leerkrachten en ouders zorgt dit soms voor
verwarring en onbegrip. Dit alles gaat vaak gepaard
met leerproblemen, faalangst, zwakke concentratie,
vermoeidheid, weigeren en schoolmoeheid. Als logopedist
kan je kinderen met richtingsmoeilijkheden begeleiden.

Tijdens deze studiedag gaan we in twee delen dieper in
op de rol van een logopedist binnen dit revalidatieproces.
In de voormiddag krijg je algemene achtergrondinformatie
over hoofd-halstumoren en de behandelmogelijkheden.
Er is daarbij vooral aandacht voor de diagnostische en
therapeutische opties voor de logopedist.

Tijdens deze studiedag leer je wat richtingsmoeilijkheden
en -problemen zijn, je maakt kennis met mogelijke
oorzaken en signalen. Je ontdekt hoe je kinderen met
richtingsmoeilijkheden kan helpen en welke oefeningen
en hulpmiddelen je kan aanreiken. Bovendien bespreken
we de link met faalangst, lezen en schrijven.
SPREKER

In de namiddag ligt de focus op personen met hoofdhalskanker die een totale laryngectomie ondergaan.
Hoe ziet een logopedische behandeling er voor deze
doelgroep uit en wat zijn veelvoorkomende problemen?
De dag eindigt met enkele concrete casusbesprekingen.
Je krijgt heldere handvatten die je kan inzetten in je eigen
klinische praktijk.

•

Marc Litière, psychomotorisch systeemtherapeut
privépraktijk

DOELGROEP
•

Logopedisten
Maximale groepsgrootte: 25
Datum: di. 25 oktober 2022

SPREKER
•

Lisette van der Molen, logopedist en onderzoeker
Antoni van Leeuwenhoek-Nederlands Kanker Instituut,
Nederland

Uur: 9.30 - 16.30 uur
Inschrijvingsgeld: 120 euro
Uiterste inschrijvingsdatum: di. 18 oktober 2022

DOELGROEP
•

Logopedisten
Maximale groepsgrootte: 30
Datum: do. 20 oktober 2022
Uur: 9.30 - 16.30 uur
Inschrijvingsgeld: 120 euro (incl. broodjeslunch)
Uiterste inschrijvingsdatum: do. 13 oktober 2022
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Ondersteunend tekenen bij TOS - Online

Bouwstenen voor een effectief
taaltraject op school - Online

Taal is overal, maar verdwijnt of verwart zodra het is
uitgesproken. Dat verandert zodra je taal visueel maakt.
Ondersteunend tekenen geeft kinderen en jongeren met
een taalontwikkelingsstoornis (TOS) directe houvast in
taal, bij emoties en in communicatie. Het geeft hen tijd
om informatie te verwerken, te begrijpen en erop te
reageren. Ondersteunend tekenen helpt de wereld bij
TOS vergroten.

Sinds kort voerde de overheid een verplichte taalscreening
in voor kleuters. Na het afnemen van deze screening moet
de school een taalintegratietraject opstellen voor kleuters
die nood hebben aan extra taalondersteuning. Doelstelling van de taaltrajecten is het effectief stimuleren van
de taalontwikkeling bij leerlingen in het kleuteronderwijs,
maar net zo goed in het lager en secundair onderwijs.

Je leert in deze online basisworkshop wat ondersteunend
tekenen inhoudt. Ondersteunend tekenen draagt bij
aan inclusie, omdat je deze tool ook kan aanbieden aan
kinderen en jongeren zonder TOS. Je leert hoe je dit
meteen in je eigen praktijk kan inzetten. Ook als je vindt
dat je niet kan tekenen, leer je met meer vertrouwen
ondersteunend tekenen, door de kracht van simpele
tekeningen.
Je maakt kennis met de basistekeningen van emoties. Je
leert bovendien één van de belangrijkste tekeningen, een
visualisatie van auditieve verwerking, terwijl je vertelt. Zo
maak je een onderdeel van TOS visueel. Tot slot ga je in
groepjes met een situatie aan de slag. Denk bijvoorbeeld
aan verhaalopbouw, instructie, begrijpend rekenen, rijmen
of een spelletje. Na afloop kan je ondersteunend tekenen
beginnend inzetten in de logopedische begeleiding van
kinderen en jongeren met TOS.

Als logopedist werk je vaak nauw samen met scholen en
krijg je ook taalzwakke kinderen en jongeren in de praktijk.
Daarom is het ook voor jou relevant om kennis te maken
met de zes onmisbare bouwstenen voor het opzetten van
een succesvol en effectief taaltraject. Een traject dat door
vele handen gedragen wordt, heeft immers een grotere
kans op slagen. Elementen van deze bouwstenen zijn
bovendien ook in de logopedische taaltherapie inzetbaar.
Kirsten is coauteur van Bouwstenen voor effectieve taaltrajecten. Praktijkgids voor taalondersteuning in het kleuter-,
lager en secundair onderwijs (www.taaltrajecten.be).
SPREKER
•

Kirsten Schraeyen, docent en onderzoeker Logopedie
en Audiologie Thomas More en Gezins- en orthopedagogiek KU Leuven

DOELGROEP
•

Logopedisten

SPREKER
•

Pien van der Most, logopedist en ondernemer

Maximale groepsgrootte: 30
Datum: di. 6 december 2022

DOELGROEP
•

Logopedisten

Uur: 9.30 - 13.00 uur
Inschrijvingsgeld: 60 euro
Uiterste inschrijvingsdatum: di. 29 november 2022

Maximale groepsgrootte: 20
Datum: di. 8 november 2022
Uur: 9.30 - 12.30 uur
Inschrijvingsgeld: 90 euro
Uiterste inschrijvingsdatum: di. 1 november 2022
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Instrumentele revalidatie bij mensen
met dysfagie

Hoe hou je rekening met cognitie bij
mensen met een hersenletsel?

Patiënten met dysfagie zijn vaak gebaat bij
compensatiemaatregelen. Daarbij bieden we patiënten
een oplossing voor hun probleem zonder de onderliggende
oorzaak te behandelen. Met behulp van intensieve
revalidatie is het echter ook mogelijk om rechtstreeks de
fysiologie van de slikfunctie te verbeteren. Het inzetten
van specifieke instrumenten draagt bij aan de effectiviteit
en efficiëntie van die revalidatie.

De impact van een hersenletsel kan uitgebreid zijn: naast
taal- en/of spraakstoornissen hebben patiënten vaak
ook cognitieve stoornissen. Onder cognitieve functies
rekenen we onder andere volhouden van aandacht,
probleemoplossend vermogen, plannen en organiseren.
Deze functies dragen bij aan het welslagen van je
logopedische diagnostiek en therapie. Immers, hoe zeker
ben je dat je iemands taalvermogen test en niet het
geheugen? En zet je bij therapie in op functietraining van
relevante strategieën of ga je samen op zoek naar haalbare
hulpmiddelen om te compenseren voor executieve
dysfuncties?

Tijdens deze studiedag belichten de sprekers vanuit hun
uitgebreide klinische en wetenschappelijke expertise
meerdere instrumenten voor slikrevalidatie, waaronder de
Expiratory muscle strength training (EMST), het Iowa Oral
Performance Instrument (IOPI), de Faceformer maar ook
een eenvoudige bal. Telkens wordt daarbij ruim aandacht
besteed aan de (contra-)indicaties, therapie-opbouw en
de bewezen effecten op spierniveau, de slikfunctie en
kwaliteit van leven. De theorie wordt gecombineerd met
een hands-on sessie.
Na deze studiedag heb je zeker nieuwe inspiratie om de
revalidatie van mensen met dysfagie vorm te geven.
SPREKERS
•

•

•

Gwen Van Nuffelen, logopedist Universitair Ziekenhuis
Antwerpen en docent Logopedische en Audiologische
Wetenschappen Universiteit Gent
Leen Van den Steen, logopedist Universitair Ziekenhuis
Antwerpen
Cindy Guns, logopedist Universitair Ziekenhuis
Antwerpen

Tijdens deze studiedag krijg je een theoretisch kader over
cognitieve functies zoals aandacht en executieve functies
(bv. probleemoplossend vermogend en ziekte-inzicht).
Handig inzetbare technieken en tools worden hieraan
vastgeknoopt. Daarna ga je zelf aan de slag met enkele
concrete casussen. Wat zijn de sterktes en zwaktes van deze
persoon? Welke impact heeft dat op jouw diagnostiek?
Hoe geef je de logopedische therapie concreet vorm?
Na deze studiedag heb je concrete handvatten om mensen
met een hersenletsel gericht en op maat te onderzoeken
en stimuleren.
SPREKER
•

Wouter Lambrecht, klinisch neuropsycholoog
privépraktijk

DOELGROEP
•

Logopedisten

DOELGROEP
•

Logopedisten

Maximale groepsgrootte: 30
Datum: di. 21 maart 2023

Maximale groepsgrootte: 30

Uur: 9.30 - 16.30 uur

Datum: do. 2 februari 2023

Inschrijvingsgeld: 120 euro (incl. broodjeslunch)

Uur: 9.30 - 13.00 uur

Uiterste inschrijvingsdatum: di. 14 maart 2023

Inschrijvingsgeld: 60 euro
Uiterste inschrijvingsdatum: do. 26 januari 2023
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Ik kan het niet zo fijn! Over fijnmotoriek,
coördinatie en faalangst - Online

Slimmer meten is beter weten? De
mogelijkheden van mixed reality bij
mensen met een hersenletsel

Fijnmotoriek is een ruim en complex begrip. Termen als
oog-handcoördinatie, visuomotoriek en grafomotoriek
worden gedefinieerd. Een zwakke fijnmotoriek heeft zowel
bij kleuters als bij lagereschoolkinderen een grote invloed
op het schoolse functioneren. We staan stil bij het belang
van een juiste potloodgreep en waarom kinderen moeten
kunnen inkleuren en tekenen. We bespreken ook hoe kinderen leren puzzelen en je leert het belang van raamfiguren.

Na een hersenletsel kunnen mensen in meer of mindere
mate problemen krijgen met hun denkfuncties. Klachten
worden vaak getoetst door een neuropsychologisch penen-papieronderzoek. Dit staat echter zeer ver af van de
dynamiek van het dagelijkse leven. Met nieuwe technologie zoals virtual reality (VR) en augmented reality (AR) is
het mogelijk om de denkfuncties op andere manieren in
kaart te brengen. Zo kan je beter voorspellen of verklaren
waar de klachten vandaan komen en kan je ze beter behandelen.

Tijdens deze studiedag krijg je een vijftigtal fijnmotorische
oefeningen aangeleerd. Daarnaast observeer je kinderen
met fijnmotorische moeilijkheden en bekijk je hoe je deze
kinderen het beste kan begeleiden. Zo maak je voor hen
het verschil tussen ontwijken en deelnemen en het verschil
tussen falen en lukken.

Deze studiedag toont hoe je VR en AR kan inzetten in
de neuropsychologische diagnostiek en behandeling. Als
logopedist ben je zo mee met recente ontwikkelingen. Je
staat bewust stil bij hoe je cognitieve vaardigheden in een
interactieve setting inzet. Op die manier ligt de focus meer
op activiteiten dan op cognitieve functies.

SPREKER
•

Marc Litière, psychomotorisch systeemtherapeut
privèpraktijk

Op het einde van de dag heb je extra bagage in je
logopedische rugzak om concreet met je cliënten aan de
slag te gaan.

DOELGROEP
•

Logopedisten

SPREKERS
•

Maximale groepsgrootte: 25

•

Datum: di. 25 april 2023
Uur: 9.30 - 16.30 uur
Inschrijvingsgeld: 120 euro
Uiterste inschrijvingsdatum: di. 18 april 2023

•

Tanja Nijboer, onderzoeker Universiteit Utrecht
Hanne Huygelier, onderzoeker KU Leuven en
Universiteit Utrecht
Elissa Embrechts, onderzoeker Universiteit Antwerpen

DOELGROEP
•

Logopedisten
Maximale groepsgrootte: 30
Datum: do. 27 april 2023
Uur: 9.30 - 13.00 uur
Inschrijvingsgeld: 60 euro
Uiterste inschrijvingsdatum: do. 20 april 2023
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Diagnostiek bij polyglotte afasie

De meerderheid van de wereldbevolking is meertalig.
Mensen gebruiken twee of meer talen in het dagelijkse
leven. Hoe complex is dit in het brein? Waar zitten die
talen gelokaliseerd? Hoe kan het dat na een hersenletsel
niet elke taal in gelijke mate is aangetast?
Tijdens deze studiedag krijg je concrete handvatten om
mensen met polyglotte afasie te diagnosticeren. De
sprekers staan stil bij de huidige theorieën rond meertalige
taalverwerving om zo tot een beter begrip te komen
van ‘polyglotte afasie’. Je bespreekt de verschillende
onderdelen van het assessment. Bovendien ontdek
je de impact van lokalisatie, lateralisatie, taalgebruik,
taalvaardigheid en executieve functies op polyglotte
afasie. De theoretische achtergrond wordt met casussen
uit de praktijk ondersteund zodat je je eigen cliënten vlot
kan onderzoeken.
SPREKERS
•
•

Lore Van Brussel, neurologopedist OLV Ziekenhuis Aalst
Stephanie Coppens, neurologopedist en docent Logopedie en Audiologie HOGENT

DOELGROEP
•

Logopedisten
Maximale groepsgrootte: 30
Datum: do. 11 mei 2023
Uur: 9.30 - 13.00 uur
Inschrijvingsgeld: 60 euro
Uiterste inschrijvingsdatum: do. 4 mei 2023
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VORMINGEN OP MAAT
Waarvoor kan je bij ons terecht?
De docenten en onderzoekers van onze opleiding geven
vormingen op maat die inhoudelijk aansluiten bij hun
expertise en onderzoeksactiviteiten.
1. Gehoor en evenwicht
Wat is de impact van klasakoestiek op het stemgebruik
van de leerkracht? En hoe beïnvloedt klasakoestiek het
welbevinden en functioneren van leerlingen uit het lager
en secundair onderwijs? Op deze vragen kunnen de
experten van Gehoor en evenwicht een antwoord bieden.
2. Taal en leren
Wil je een vorming over preventie van leesproblemen of
over de rol van executieve functies bij het leren lezen? Ben
je benieuwd hoe je een taalstoornis op een onderbouwde
manier kan diagnosticeren bij meertalige kinderen? Of wil
je meer inzicht in effectieve begeleiding van meertalige
kinderen op school of in de logopedische praktijk? De
experten van Taal en leren delen graag hun kennis met jou.
3. Vloeiendheid
Op basis van welke criteria kan je stotteren diagnosticeren
bij meertalige kinderen? Welke invloed hebben
temperament en executieve functies op stotteren? Hoe
kan je vroeginterventie volgens het Lidcombe programma
vormgeven? De experten van Vloeiendheid bekijken graag
hoe ze jou hierover kunnen informeren.
4. Stem en spraak
Wil je jouw team trainen in het perceptueel beoordelen
van stemmen volgens de GRBAS-schaal? Heb je
vragen over stempreventie of wil je een workshop voor
professionele stemgebruikers over uitspraak, prosodie of
presentatievaardigheden? Neem dan zeker contact op
met de experten van Stem en spraak.
5. Brein en communicatie
Wil je meer weten over taal-, spraak- en slikproblemen
na een hersenletsel? Wil je de communicatie tussen
zorgprofessionals en mensen met afasie versterken en
dit beter inbedden in de zorginstelling? Heb je vragen
over neurostimulatie (tDCS) of online afasietherapie? De
experten van Brein en communicatie helpen je graag
verder.
MEER WETEN?

Raadpleeg www.expertise-logopedie-audiologie.be.
HEB JE INTERESSE IN EEN VORMING OP MAAT?

Neem contact op met Dorien Vandenborre via e-mail naar
dorien.vandenborre@thomasmore.be.
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PRAKTISCH

Inschrijven

Kmo-portefeuille

CURSUSSEN, SYMPOSIA EN STUDIEDAGEN

•

Werk je als zelfstandige? Dan kan je voor vormingsactiviteiten vanaf 100 euro een beroep doen op de kmoportefeuille van de Vlaamse overheid.

•

Dankzij deze subsidie recupereer je een percentage van
het inschrijvingsgeld (erkenningsnummer DV.O103535).
Alle informatie vind je op www.kmo-portefeuille.be.

•

Opgelet: indien je van deze dienst gebruik wil maken,
hoef je niet eerst aan ons te betalen. De aanvraag en
betaling gaat rechtstreeks via de kmo-portefeuille.

•

Inschrijven voor cursussen, symposia en studiedagen gebeurt online via de inschrijvingsmodule op
www.thomasmore.be/lavorming. Na inschrijving ontvang
je een bevestigingsmail. In een afzonderlijke mail ontvang je ook een factuur.

•

Wanneer je als organisatie meerdere personen wil inschrijven, is het noodzakelijk om elke deelnemer afzonderlijk te registreren en per persoon te betalen.

•

Studenten krijgen 50 % korting op symposia en studiedagen, niet op cursussen. Voor het European Symposium
Fluency Disorders geldt een andere studentenkorting.
Hou hiervoor de website www.ecsf.eu in de gaten.

•

Om te kunnen deelnemen dient het inschrijvingsgeld
betaald te worden voor de aanvang van de activiteit.

•

Terugbetaling van cursussen, symposia en studiedagen is
enkel mogelijk wanneer de annulatie minstens 14 kalenderdagen voor de start gebeurt.

Contact
Thomas More | opleiding Logopedie en Audiologie
Campus Sint-Andries
Sint-Andriesstraat 2, 2000 Antwerpen
+ 32 (0)3 432 40 40
Praktische informatie
Greet Goethals
greet.goethals@thomasmore.be

POSTGRADUATEN
•

Inschrijven voor de postgraduaten Stem, Meertaligheid
of Leerstoornissen gebeurt – na selectie op basis van
motivatiebrief en cv – volgens de procedure beschreven
op www.thomasmore.be/inschrijven.

•

Inschrijven voor het postgraduaat Vloeiendheid
gebeurt – na selectie op basis van motivatiebrief en cv
– volgens de procedure beschreven op www.ecsf.eu/
application-procedure.

•

Terugbetaling van postgraduaten is niet mogelijk. Het inschrijvingsgeld bestaat uit een vast deel dat niet vergoed
wordt bij annulatie.

Inhoudelijke informatie
Hilde Coppens
hilde.coppens@thomasmore.be
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CONTACT
Logopedie en Audiologie
Campus Sint-Andries
Sint-Andriesstraat 2, 2000 Antwerpen
+ 32 (0)3 432 40 40

Praktische informatie
Greet Goethals
greet.goethals@thomasmore.be
Inhoudelijke informatie
Hilde Coppens
hilde.coppens@thomasmore.be

VOLG ONS
fb.com/
LogopedieEnAudiologie.ThomasMoreBE
linkedin.com/company/expertiselogopedie-en-audiologie-thomas-more
www.expertise-logopedie-audiologie.be
@ThomasMoreBE
instagram.com/ThomasMore.BE
#wearemore

www.thomasmore.be/lavorming

