STEMSTOORNISSEN
Wat is een stemstoornis?
Stemstoornissen treden op bij foutief
stemgebruik of bij een organisch letsel
aan het stemapparaat.

Wat biedt LOGO 2 voice?
Bij LOGO 2 kan een kwalitatief
stemonderzoek
uitgevoerd
worden,
waarbij de aard en de oorzaak van het
stemprobleem
objectief
onderzocht
wordt, om vervolgens de juiste
behandelmethode te kunnen selecteren.
Tevens is er bij LOGO 2, aanvullend op
de klassieke stemtherapie, ook manuele
stemtherapie van de larynx mogelijk.
Deze manuele techniek wordt toegepast
bij overspanning van het stemapparaat.

Stemtherapie vindt doorgaans plaats in
onze praktijkruimte. Kinderen komen altijd
samen met een ouder naar de therapie.

STEMCOACHING
Professionele stemgebruikers
spreken vaak luid en dit voor een
lange tijd. Dit vergt natuurlijk een
bepaalde techniek. Stemgeven is
namelijk meer dan een geluid
produceren. Verschillende
systemen (ademhaling,
stemgeving, resonantie, articulatie
en intonatie) werken samen om op
een gezonde manier te spreken.
Daarnaast kunnen tijdens het
langdurig spreken overmatige en
ongewenste spanningen in het
lichaam voorkomen, die het
spreken bemoeilijken.

Bij de stemcoaching optimaliseer jij vervolgens jouw stemgebruik
door middel van verschillende technieken. Je wordt je bewust van je
ademhaling en je kan spanning zetten op de juiste plaatsen.
Bovendien leer je om correct te articuleren waardoor je
verstaanbaarder wordt. Ten slotte kom je zelfzeker over door je
non-verbale taal en intonatie aan te passen aan de situatie.

Stemcoaching vindt doorgaans plaats in de
praktijk, telelogopedie is ook een mogelijkheid.

ZANGCOACHING
Bij de zangcoaching leer jij jouw stem
100% op een gezonde manier te
gebruiken aan de hand van
verschillende onderbouwde stem- en
zangmethodes. We bespreken jouw
zangdoelen en gaan op zoek naar
jouw volledige potentieel. Door
verschillende zangoefeningen kan jij
jouw stembereik uitbreiden, hogere
noten gemakkelijker zingen en zingen
met jouw unieke stemgeluid. Naast de
zangtechniek passen we ook
lichaams- en relaxatieoefeningen toe,
want een gezonde geest in een
gezond lichaam is de basis van alles.
Ten slotte ontluiken wij de
artiest/performer in jou om zelfzeker
op een podium te kunnen staan.

Zangcoaching kan off- en online plaatsvinden. Je kan sessies
van 30 of 60 minuten inplannen.
Volgende technieken kunnen aan bod komen: Estill Voice
Training, Universal Voice System, Complete Vocal Training, Lax
Vox, Modern Vocal Training, yoga, SOVT, manuele facilitatie

STEM IN TRANSITIE
De stem is de spiegel van je ziel.
Elke stem klinkt anders en
weerspiegelt ieder hun identiteit.
Gedurende het transitieproces kan
jij het gevoel hebben dat jouw stem
niet meer bij jou past. Bij de
stemtherapie gaan wij op een
veilige manier op zoek naar een
stem die comfortabel aanvoelt.
Eerst
analyseren
wij
jouw
stemkarakteristieken door middel
van stemmetingen en bekijken wij
hoe jij jouw stem gebruikt.
Daarnaast luisteren wij naar jouw
verhaal om vervolgens jouw
verwachtingen te bespreken.
Voor transgender en gendernonconforming personen gaan wij
op een veilige en gezonde manier
op zoek naar: vermannelijken,
neutraliseren of vervrouwelijken van
de stem.

Deze sessies vinden doorgaans plaats in de
praktijk, maar telelogopedie is ook steeds
een mogelijkheid.

Terugbetaling
van
de
logopedische sessies kan
verkregen worden via een
aanvraag bij het RIZIV, of via
de aanvullende verzekering
van uw mutualiteit.
Uw stemtherapeut brengt dit
voor u in orde.

Contactgegevens:
Logo 2
Praktijk voor logopedie &
neurologopedie
Praktijk 1:
Parklaan 48
9300 Aalst
Praktijk 2:
Roesbeke 53
9402 Meerbeke
0478 03 09 45
logo2@live.be
www.logopedie-aalst.com

