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Inleiding 

Wat leuk dat je er bent! Als het goed is heb je dit werkboek nu in je handen 

omdat we zijn begonnen aan de eerste online training van “Jouw stem als 

Powertool”. 

Voor mij weer een spannend moment. Want jij gaat me mede helpen deze 

training vorm te geven want het is een PILOT, Dank je wel dus voor het 

vertrouwen! 

Ik vind het zo leuk om mensen verder te helpen en ze de kracht en 

mogelijkheden van hun stem te laten ontdekken. 

Ik weet zeker dat we samen plezier gaan hebben, ik heb er zin in! 

Nu is het met het ontwikkelen van je stem net zo als met de meeste zaken: 

Oefening baart kunst. Om samen echt te groeien is het dus nodig om de 

komende weken stevig aan de bak te gaan.  

Dus laten we het uitroepen: 

“IK GA ER VOOR!” 

Onze afspraken op een rij: 

➢ We spreken 2 wekelijks af via zoom , op een vaste tijd, maar LET OP de 

dag wisselt. 

➢ We hebben 5 online sessies van ongeveer anderhalf uur. 

➢ Per sessie worden 2 modules opgenomen. 

➢ Ik mag de sessies opnemen en gebruiken voor mijn toekomstige online 

trainingen.  

➢ De oefeningen in de breakout-rooms worden niet opgenomen. Dus voel je 

daar vrij lekekr te experimenteren met elkaar. 

➢ Voordat de opname start hebben we ongeveer 10 minuten om even te 

evalueren en vragen te stellen. Ook na de opname is er tijd en ruimte voor 

vragen. 

➢ Jouw commitment om deel te nemen heb je gegeven, en is voor de 

groep van groot belang! 

➢ Je veilig voelen in de groep is essentieel om te kunnen ontwikkelen. 

Respecteer elkaar. Neem contact met me op bij vragen. 

➢ Je bent zelf verantwoordelijk voor je leerproces, oefening baart kunst! 

➢ Ben je verhinderd? Neem dan contact met me op, je krijgt dan direct na 

afloop van de sessie toegang tot de opname, zonder bewerkingen. 

➢ Deze opnames blijven eigendom van Werkende Stemmen en verspreiding 

ervan aan derden wordt niet op prijs gesteld.  

➢ In een uiterste (nood) geval kunnen we samen beslissen een sessie qua 

datum te verplaatsten. 
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Module  1 :         DOEL 

 

Wat maakte dat je mee wilde doen aan deze Training? 

………………………………………………………………………………………………… 

Wat hoop je te leren over je stem? 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

Wat wil je uitstralen , (waar zitten daarbij jouw kernwaarden, wensen, 

mogelijkheden, sterke punten, zwakke punten) 

………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………. 

Wie is jouw “sprekende” voorbeeld? Welke spreker/ presentator  spreekt jou 

aan? 

……………………………………………………………………………………………….…

…………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………….. 

Analyse van je valkuilen?(bijv: ga je tijd maken voor de oefeningen?) 

………………………………………………………………………………………………..…

………………………………………………………………………………………………..…

……………………………………………………………………………………………..……

……………………………………………………………………………………………….. 

Medische geschiedenis kan een rol spelen bij stemkwaliteit , zoals intubatie 

tijdens algehele narcose , evenals medicijngebruik.  

Zijn er zaken waar we  rekening mee moet houden ? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

..................................................................................................................................................... 
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Module  2 :      STEMPREVENTIE 

Spreken is iets waar we maar weinig bij na hoeven denken, we doen onze 

mond open en wat we denken, kunnen we de wereld in slingeren.  

Je gaat in deze training veel -aha -momenten beleven, en je zult veel meer 

te weten komen over de hele opbouw van je stem en spraak.  

Allereerst zullen we starten met wat leefregels die ervoor zorgen dat je de 

conditie van je stem zo optimaal mogelijk kunt houden! Je stembanden zijn 

gemaakt van zeer tere weefsels en die willen we natuurlijk gezond houden. 

Vandaar deze lijst met stemhygiene tips: 

1. Praat zo weinig mogelijk in lawaai  

2. Zorg voor voldoende vochtigheid en zo min mogelijk stof in de spreekruimte. 

3. Vermijd stemmisbruik. 

4. Vermijd keelschrapen en kuchen zoveel mogelijk  

5. Fluister niet 

6. Praat niet de hele dag 

7. Verzorg uw lichaamshouding  

8. Gebruik een lage ademhalingstechniek  

9. Zorg voor een open articulatie 

10. Wees matig met roken, alcohol en cafeïne  

11. Neem gezonde eetgewoonten aan  

12. Zorg voor een regelmatig rust- en slaappatroon 

13. Verminder stress en spanning zo veel mogelijk  

 

Op de volgende pagina’s deel de beweegredenen van deze tips met je. 
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1. Praat zo weinig mogelijk in lawaai  

Wanneer je jezelf in een lawaaierige omgeving bevindt, heb je de neiging 

luider en hoger te praten. Dit is erg stem belastend. Wanneer je toch moet 

praten in een omgeving met veel achtergrondlawaai, hou dan de volgende 

regels in acht: 

• overdrijf eerder de articulatie dan het luidheidsniveau 

• spreek trager, dit voorkomt herhalen 

• ga niet roepen of hoger spreken 

• gebruik eventueel gebaren om iets duidelijk te maken 

• ga dicht bij je gesprekspartner staan.  

 

2. Zorg voor voldoende vochtigheid en zo weinig mogelijk stof binnen de 

spreekruimte 

Droge lucht en stof hebben een negatieve invloed op het slijmvlies van het 

stemorgaan. Ze kunnen vermeden worden door de volgende maatregelen:  

• voorzie schaaltjes met water bij de verwarmingstoestellen of één of meer 

“luchtbevochtigers” 

• zorg voor een goede ventilatie van de ruimte 

• vermijd zoveel mogelijk het gebruik van tapijten  

• reinig de ruimte regelmatig met water 

• zet de airconditioning zo weinig mogelijk aan 

• inhaleren van warme dampen is gunstig 

• drink water in plaats van de keel te schrapen. 

 

Spreektechnische factoren 

 

3. Vermijd stemmisbruik  

Vermijd roepen, gillen en zeer luid spreken. Deze stemgedragingen zijn erg 

belastend voor de stem en worden het best vermeden.  

Wanneer je een grote afstand moet overbruggen kan dit ook efficiënt via: 

• het gebruik van een fluit- of belsignaal 

• het gebruik van gebaren en mimiek 

• sterk articuleren. 
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4. Vermijd keelschrapen en kuchen zoveel mogelijk  

Overdreven slijmproductie (o.a. bij een allergie of een verkoudheid) kan 

leiden tot keelschrapen of kuchen. Vaak doen we het echter enkel uit 

gewoonte. Dit kwetst de stembanden en moet dan ook zoveel mogelijk 

vermeden worden.  

Tracht deze gewoonte dan ook af te leren en in geval van slijmen de 

volgende alternatieven toe te passen: 

• slik vaker 

• drink vaker een slokje water 

• oefen een stille kuch: blaas een h aan met een luchtstoot vanuit de buik en 

de flanken. Deze sterke luchtstroom verwijdert het slijm van de stembanden 

en wordt ook wel HUFFEN genoemd. 

• stomen met heet water  

 

5. Fluister niet 

Ten onrechte ziet men fluisteren vaak als een hulpmiddel om een vermoeide 

of hese stem te ontlasten. Tijdens gespannen fluisteren kan de lucht met een 

grote wrijving door de nauwe stemspleet geperst worden, waardoor de stem 

extra belast wordt. Het is dan ook beter niet te fluisteren. 

 

6. Praat niet de hele dag 

De stembanden bestaan uit spieren en spieren raken vermoeid na een lange 

inspanning. Wanneer u bij vermoeidheid van de stem toch verder gaat 

praten, forceert u de stem waardoor nog meer vermoeidheid optreedt en je 

nog meer gaat forceren en zo verder. Bouw tijdens de dag dan ook periodes 

van stemrust in. 

 

7. Verzorg uw lichaamshouding  

Een goede houding is belangrijk (zeker voor professioneel stemgebruik) 

omdat de stem dan vol en draagkrachtig klinkt. Een goede houding helpt 

ook om de adembeweging te controleren.  

Hou rekening met de volgende tips: 

• sta met de twee voeten stevig op de grond 

• houd de schouders laag en ontspannen 

• houd het hoofd recht en in het verlengde van de rug 
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8. Gebruik een lage ademhalingstechniek  

Bij een hoge, oppervlakkige ademhaling blijft tijdens de inademing de 

buikwand vrijwel ter plaatse en is het nagenoeg alleen een lichte heffing van 

de ribbenkast die voor een uitzetting van de borstholte zorgt. Een lage 

ademhalingstechniek geniet de voorkeur gezien hierbij de grootste 

hoeveelheid lucht wordt verplaatst met de minste inspanning. Deze techniek 

kan aangeleerd worden in een logopedische therapie.  

Hou hierbij rekening met de volgende elementen: 

• beweeg bij elke inademing niet enkel de borstwand maar vooral de 

buikwand voorwaarts (abdominaal ademen) 

• adem behoorlijk diep in 

• spreek nooit door tot alle lucht is opgebruikt, adem tijdig en regelmatig 

opnieuw in 

 

9. Zorg voor een open articulatie 

Wanneer de mond tijdens het spreken onvoldoende wordt geopend, is de 

spraak slecht verstaanbaar, heeft de stem weinig draagkracht en worden de 

stemspieren te veel belast en gespannen. Een open articulatie is dan ook 

belangrijk.  

Dit betekent een uitspraak waarbij: 

• de mond voor de klinkers en tweeklanken behoorlijk wordt geopend 

• de medeklinkers en medeklinkercombinaties duidelijk worden gerealiseerd.   

 

Levensgewoonten 

 

10. Wees matig met roken, alcohol en cafeïne  

Roken, alcohol en cafeïne functioneren als diuretica (bevorderen het 

urineren) en veroorzaken zo een verlies van water in het lichaam. Dit zorgt 

voor uitdroging van de stem en andere slijmvliezen. Bovendien irriteert 

alcohol de keelslijmvliezen en zijn teer en andere stoffen  

uit tabaksrook schadelijk voor de luchtwegen. Daarom worden volgende 

regels aangeraden:  

• probeer te stoppen met roken of in ieder geval te verminderen 

• vermijd cafeïnehoudende dranken vóór intensief stemgebruik 

• beperk het gebruik van cafeïne en alcoholhoudende dranken in het 

algemeen 

• drink regelmatig water min 1,5 liter per dag  liefst zonder koolzuur. 

 

11. Neem gezonde eetgewoonten aan  

Oprispingen (met eventueel een gastro-oesophagale reflux) komende uit de 

maag kunnen een oorzaak zijn van stemstoornissen. Het is dan ook belangrijk 

gezonde  eetgewoonten aan te nemen.  

Enkele tips:  

• nuttig het avondmaal ten minste drie uur voor het slapengaan en eet 

daarna niet meer tot de volgende morgen 

• matig het eten van sterk gekruide spijzen 

• kauw het voedsel altijd behoorlijk 
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12. Zorg voor een regelmatig rust- en slaappatroon  

Algemene lichamelijke vermoeidheid manifesteert zich ook in de stem. Rust 

zorgt voor een goede conditie en dus ook voor een optimale stemconditie.  

• neem een behoorlijke en regelmatige nachtrust 

• neem extra nachtrust voor intensief stemgebruik 

• neem eens vaker tijd voor een dutje tussendoor 

 

13. Verminder stress en spanning zo veel mogelijk  

Stress en spanning beïnvloeden de houding en de spreektechniek meestal in 

negatieve zin waardoor de stemkwaliteit aangetast wordt.  

Volgende tips kunnen helpen bij het leren beheersen van stress en spanning: 

• sport voldoende 

• gebruik relaxatietechnieken die bijdragen tot geestelijke en lichamelijke 

ontspanning. 

Bron: Stemkliniek UZ Gent 

Al deze adviezen gaan de komende weken op zijn plek vallen. Het feit dat je 

nu bewust ben van al deze aandachtspunten maakt dat je al de helft aan 

werk heb verricht!  

Vul op de volgende pagina jouw aandachtspunten op voor jouw 

stemhygiene. Hang ze op een zichtbare plek zodat je er goed aan herinnert 

wordt. Tot het moment dat dit bij je dagelijkse routine hoort en je het hebt 

geautomatiseerd. 
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Notities      STEMHYGIENE 

Deze punten van de stemhygiene-regels kunnen bij mij geoptimaliseerd 

worden. 

1. Praat zo weinig mogelijk in lawaai  

2. Zorg voor voldoende vochtigheid en zo min mogelijk stof in de spreekruimte. 

3. Vermijd stemmisbruik. 

4. Vermijd keelschrapen en kuchen zoveel mogelijk  

5. Fluister niet 

6. Praat niet de hele dag 

7. Verzorg uw lichaamshouding  

8. Gebruik een lage ademhalingstechniek  

9. Zorg voor een open articulatie 

10. Wees matig met roken, alcohol en cafeïne  

11. Neem gezonde eetgewoonten aan  

12. Zorg voor een regelmatig rust- en slaappatroon 

13. Verminder stress en spanning zo veel mogelijk  

 

………………………………………………………………………………………………..…

………………………………………………………………………………………………..…

……………………………………………………………………………………………..……

……………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………..…

………………………………………………………………………………………………..…

……………………………………………………………………………………………..……

……………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………..…

………………………………………………………………………………………………..…

……………………………………………………………………………………………..……

……………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………..…

………………………………………………………………………………………………..…

……………………………………………………………………………………………..……

……………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………..…

………………………………………………………………………………………………..…

……………………………………………………………………………………………..……

……………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………..… 
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Module 2:       HOUDING  

Je stem staat niet op zichzelf. Je stem heeft je lijf nodig om goed te kunnen 

functioneren. Zie het als een lift in een liftschacht. Deze werkt het beste als hij 

kaarsrecht in de schacht hangt! Als de lift maar iets uit het lood hangt dan 

gaat de lift slepen, kraken en piepen, uiteindelijk zal er schade ontstaan. Dit is 

vergelijkbaar met wat er met je stem gebeurd als deze niet keurig in balans is 

in je strottenhoofd (larynx). We starten daarom met je houding!  

Oefening voor HOUDING  

Eutone houding: spierspanning en ontspanning op de juiste plek. Om stevig 

stem te kunnen geven moet je stevig en veerkrachtig zitten of staan. Je lijf 

ondersteunt je adem.  

ZITTEN 

1. Zitten instructie:  

a. 90-gradenhouding,  

b. onderbenen recht boven de voeten, 

c. knie in een rechte hoek, 

d. romp maakt een koek van 90 graden met de 

bovenbenen, 

e. rug is recht en lang, 

f. hoofd recht en iets naar voren. Hulpmiddel hiervoor is: 

Zet je “okee-vuist” op je borstbeen met je duim 

omhoog, je kin moet lichtjes op je duim rusten 

g. of trek een denkbeeldig touwtje vanaf je kruin omhoog. 

 

2. Zitten oefening: 

a. Begin de ruggengraat af te rollen, 

b. eerst het hoofd naar beneden en vervolgens ‘wervel 

voor wervel’ vanaf de nek totdat de handen de grond 

raken en het bovenlichaam op de bovenbenen rust. 

c. Nu langzaam, in omgekeerde volgorde, de wervels 

weer op elkaar stapelen. 

 Let op dat de schouders en het hoofd tot het laatste toe 

ontspannen blijven hangen. 
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STAAN 

1. Staan instructie:  

a. ga met de voeten uit elkaar staan, 

b. die knieën zijn ietsjes gebogen. 

c. Heupen recht boven je voeten, 

d. rug recht, 

e. hoofd rechtop, kruin is hoogste punt.  

 

2. Staan oefening: 

a. Rol de wervel één voor één af, 

te beginnen met het hoofd, 

b. vervolgens de schouders laten zakken  

c. en de hele ruggengraad verder afrollen.  

d. Wellicht raken je vingertoppen losjes de grond 

e. Bouw vervolgens de ruggengraat weer op. 

f. eindigend met de schouders. 

 

De volgende oefening kun je ten alle tijden doen. Zodra je bewust bent van 

je houding kun je deze gaan corrigeren.  

Terwijl je staat of zit kun je je inbeelden dat je op je borstbeen (sternum) een 

derde oog hebt. Dit oog is nieuwsgierig en wil alles zien. Wat doe je dan? 

Je richt je borstbeen wat op (steekt je borst vooruit) wat indirect voor een 

prachtige ketting reactie van de rest van je lijft zorgt. Het richt zich namelijk 

op, (mits je geen fysieke belemmeringen hebt)  en automatisch, zonder erbij 

na te denken gaat dit op een natuurlijke manier.  

Als extra controle kun je het volgende doen: 

Doe alsof je je hoofd aan een touwtje omhoog trekt, hiermee strek je als 

vanzelf je nek wat op. 
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Module 3:        ADEM   

Je ademt zonder er bij na te denken, een aantal keer er minuut. Enig idee 

hoe vaak? Een gezonde ademhaling zou in rust tussen de 6 en 12 keer zijn, 

waarbij ongeveer 6 liter lucht wordt verbruikt. 

Diezelfde adem stuur je via de longen langs je stembanden en de manier 

waarop dat gebeurt is van groot belang voor de conditie van je 

stembanden. Te hard is schadelijk, te zacht is niet handig voor het volume en 

de kwaliteit. Wat is dan precies de juiste ademhaling voor je stem? 

Mooi zeg! Je kunt het zelf sturen. Hieronder wat oefeningen om je bewust te 

maken van je ademhaling.  

Oefeningen voor ADEM  

Adembeweging 

Hoe gaat je adembeweging……………en wat is ademsteun?.  

1 Uitbreiden ademsteun, we gaan zo samen de /s/ uitspreken, 

zolang als je kunt, tel het aantal seconden voor je zelf! (hoelang 

lukt het jou? ) 

……………………………………………………………………………………. 

We doen het nogmaals, maar we zetten even onze handen op de 

ribbenkast, langs de flanken en voelen dat bij de inademing de 

ribben uitzetten, zodra ze uitgezet zijn, zetten we de ribben wijd 

vast, en spreken we opnieuw de /s/ uit , merk je verschil? (hoelang 

lukt het nu?) 

……………………………………………………………………………………. 
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Stress ,Adem en hartritme 

Wat gebeurt er met je adem bij stress en spanning? Wordt bewust van gevoel 

en bewegingen die je kunt observeren.  

2 Breng je ademritme omlaag door een paar keer diep te zuchten en… 

je hartslag zal zakken, het ademritme zakt en …..de stress neemt af!  

 

Het ritme dat je hierbij kunt aanhouden is als volgt:  

• Adem 4 tellen in 

• Houd je adem 7 tellen vast 

• Adem vervolgens 8 tellen uit. 

•  

Doe dit maximaal 5 keer achter elkaar. 

 

Een natuurlijke ontspannen ademhaling zal bij een goede gezondheid 

plaatsvinden rond de abdomen. Laag in de buik. Naarmate je meer gaat 

inspannen of stress ervaart, zal je ademhaling omhoog kruipen richting je 

borst. In stress situaties of bij forse inspanning, verbruikt je lijf meer zuurstof. 

Daarom zul je sneller gaan ademen, en dus ook hoger. Hoog ademen doe je 

ook met je hulpademhalingsspieren, hierbij gebruik je meer energie. 

Adem en spraak 

Wat gebeurt er met je adem als je spreekt ?Wat hoor je als je spreekt? Wat zie 

je bij een ander als hij/zij spreekt? Wat en waar voel je iets gebeuren, als je 

spreekt?  

3 Ga hiermee komende week thuis aan de slag! Ga ervaren 

wat er gebeurd. Probeer je bewuster te worden van de gevolgen 

die je adem heeft op je stem/spraak, in verschillende 

spreeksituaties. (na traplopen, bij een spannend telefoongesprek, 

bij een uitbrander naar je huisdier of huisgenoot)  

Noteer het hieronder 

……………………………………………………………………………………………….…

……………………………………………………………………………………………….…

……………………………………………………………………………………………….…

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………….  



   

 16 

Module 4         STEM 

Zoals ik eerder schreef, die stem, lijkt zo vanzelfsprekend, maar er gaat toch 

behoorlijk wat aan vooraf. Alle anatomische ins en outs bespaar ik je in dit 

werkboek. In de online les, leg ik dit middels ene filmpje uit. 

Waar het op neer komt is het volgende:  

In het strottenhoofd liggen twee plooien , ook wel de stembanden genoemd. 

Deze kunnen bewegen doordat ze door spieren naar elkaar toe worden 

bewogen en door de lucht vanuit de longen in beweging worden gebracht. 

Er ontstaat een trilling en deze brengt het geluid voort. Deze trilling 

veroorzaakt het stemgeluid dat te horen is. Door de spanning in de 

stembanden te veranderen, verandert de toonhoogte van het geluid.  

Je stemgeluid wordt mede bepaald door de dikte en lengte van je 

stembanden, maar tevens door het gebruik van je lippen, wangen tong en je 

gehemelte. Hierover later meer. 
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NATUURLIJKE SPREEKTOONHOOGTE 

Ook al zien we je niet, we kunnen toch aan jouw stem horen wie je bent.  We 

kunnen soms zelfs horen hoe het met je gaat. Dit is niet direct bij een eerste 

ontmoeting het geval. Je gaat een stem meer herkennen naarmate je 

iemand langer kent.  

Je stem is opgebouwd uit allemaal verschillende klankkleuren die mede 

bepaald worden door de anatomie van je strottenhoofd, maar ook door de 

klankkast die erom heen zit. Je leeftijd en je gemoedstoestand. 

Het is erg belangrijk dat je je natuurlijke spreektoonhoogte leert kennen, want 

dit is de meest natuurlijke en dus meest ontspannen stemklank die je bezit.  

Door omstandigheden is het mogelijk dat je je klank in de loop der jaren hebt 

aangepast. Dat kan gebeurt zijn door bijvoorbeeld je beroepskeuze. 

Stel, je bent als vrouw gaan werken met kleuters. Als je met kleuters praat, zal 

je stem geneigd zijn om omhoog te gaan. Hiermee wek je de spanning in je 

strottenhoofd op. Teveel spanning zorgt voor overbelasting. 

Nog een voorbeeld:  

Je werkt als vrouw tussen mannelijke collega’s en je voelt je niet gehoord, dus 

om mee te doen met de groep heb je jezelf aangeleerd ook maar lekker 

laag te brommen…. Want dan horen ze je tenminste…en word je 

waarschijnlijk meer serieus genomen. Ook deze aanpassing is waarschijnlijk 

niet optimaal voor jouw stem. Dit kun je even volhouden, maar het gaat 

uiteindelijk zeker klachten geven. 

 

 

 “Een ontspannen en lage stem heeft meer 

overtuigingskracht” 
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Oefening NATUURLIJKE SPREEKTOONHOOGTE 

1 Ga op de grond zitten en balanseer op je stuitje, terwijl je 

jezelf voorstelt. Je stem zal als van natuurlijk naar je grondtoon 

gaan, (alternatief, ga dwars op een stoel zonder armleuningen 

zitten, en hel wat naar achteren , totdat je op je stuitje 

balanceert) 

Nog een 

2 Gaap eens uitbundig en uitgebreid, en ervaar dat je stem 

lager wordt, kun je deze toon ook herkennen in je 

spreektoonhoogte? Dit is tevens ook een van de weinig dingen 

die je kunt doen om je strottenhoofd laag (en dus ontspannen) te 

krijgen, op bubbelen na. 
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TWANG 

Deze mooie naam komt uit de zangwereld. Met twang breng je scherpte aan 

in je stemgeluid. Het klinkt ook scheller. Niet iedereen vindt het even prettig.   

Doordat je je strottenhoofd een beetje samenknijpt in een trechtervorm, 

ontstaat het scherpe geluid.  

Ik heb er in deze periode met het dragen van mondkapjes erg veel profijt 

van. Mijn stem is beter te horen, en mijn spraak wordt mede door dit geluid 

duidelijker. 

Twang is makkelijker oproepbaar, nadat je het geluid in je spiergeheugen 

hebt opgeslagen.  Hoe je dat doet?  

Door het geluid een paar keer per dag even te maken. Paar minuutjes is al 

voldoende.  

Kies uit het lijstje hieronder het geluid dat je het makkelijkst maakt.  

Van belang is dat het scherpe geluid, alleen via je mond hoorbaar is. Dat 

controleer je door je neus tijdens het maken van dit geluid, dicht te knijpen. 

Je mag dan eigenlijk geen verschil horen. Dan weet je zeker dat je het goed 

doet. Niet iedereen lukt dit, maar oefening baart kunst. 

   Eendje  (kwek kwek) 

   Amerikaans accent 

     Huilende baby (uweh) 

 Heks  (EH EH EH)  
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LAXVOX,  bubbelen 

Je stem is zo ontzettend kwetsbaar die kan wel wat aandacht en liefde 

gebruiken in de vorm van bijvoorbeeld deze massage. 

Laxvox is een massagevorm waarbij je heel simpel (wel met wat spelregels) je 

stem  opwarmt op een verantwoorde manier.  

De naam LAXVOX is ontstaan uit een samenstelling van 2 Latijnse woorden 

LAX (van laxare-verwijden, verlossen, ontspannen) en VOX  (van stemklank, 

geluid)  

Oftewel de ontspannen stem. 

Niet alleen biedt het ontspanning, maar het heeft ook een gunstig effect op 

de conditie van de stemplooien als je het gebruik van deze oefening juist 

opbouwt. Dat is wetenschappelijk aangetoond. Bekende Nederlanders 

gebruiken deze methode ook. 

 

                            

Nodig: 

Tube (Let op! speciale afmetingen) 

Flesje met 10 cm water 

 

Duur van de oefening: 

Mijn ervaring is dat dit nogal persoonsgebonden is. Wat belangrijk om te 

onthouden is:  

niet te lang achter elkaar (max 4 minuten) 

meerdere keren per dag  

Dit draagt namelijk bij aan de daling van je strottenhoofd, naar de “normale” 

stand, en dat zorgt voor ontspanning van de spieren. 

 

VOORBEELD oefenmomenten 

1 minuut per keer 10 keer per dag . 

3/4 keer per dag 3 minuten. 

 

Ik vind het vooral belangrijk dat je gaat ervaren wat voor jou het beste werkt! 

Advies is wel, korte tijd  en meerdere keren per dag. 
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LAXVOX bubbeloefening 

 

• Rechtop zitten 

• Rug van de stoelleuning af 

• Hoofd recht  (vuist onder kin) 

• Tube in de mond 

• Tube 2 cm in het water  

• Oe zeggen en tegelijk blazen ,op spreek toonhoogte (tel tot 

3 en hou deze toon van de stem aan) 

• Tijdens het blazen zijn je wangen bol, en trillen zichtbaar mee. 

• Doe dit minimaal 1 minuut en max 3 min. Tussentijds ademen 

doe je door je neus, terwijl de tube in je mond blijft! 

• Vermijd schrapen 

• Slik slijm dat loskomt weg, of hoest zonder geluid (huffen) 

 

Basisoefeningen: 

Begin met 1 toon. 

Na paar dagen uitbreiden met glijtonen op oe van hoog naar 

laag en andersom. 

Tot slot, neurie liedjes mee. 

 

Spreekoefeningen: 

Je “spreekt” een zin uit terwijl je in het water blaast. Uitspraak lukt 

uiteraard niet, maar de intonatie en de melodie kun je inzetten. 

Doordat je de zin een paar keer herhaalt in het water, en daarna 

opnieuw zegt zonder de tube in je mond, zul je merken dat het 

makkelijker gaat, met een natuurlijke ademsteun, en een 

ontspannen strottenhoofd. 
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Theorie achter  LAXVOX? 

1. een positieve supraglottische druk (dus boven de stemplooien)  

o de minimum druk die nodig is om stem te geven wordt lager 

o de stemplooien kunnen sneller en gemakkelijker openen en 

sluiten 

o de sluitingsfase van de stemplooien wordt verlengd 

o de stemplooien sluiten beter 

o de trilling van de stemplooien verbetert 

o de intensiteit van het geluid verbetert. 

2. een kunstmatige verlenging van de stemweg  

o de eerste formant wordt verlaagd 

o er kan gemakkelijker geluid gemaakt worden bij de eerste 

formant 

o er is minder druk nodig om geluid te maken 

o minder inspanning voor een goede stemgeving 

3. het gehele strottenhoofd daalt  

o de stemplooien zijn dikker 

o er is een betere golfbeweging op de stemplooi zelf 

o er is een betere sluiting van de stemplooien 

o door de verlaagde spanning is er meer controle over de spier in 

de stemband (musculus vocalis) 

o de resonantieruimtes worden vergroot 

o de mondbodem wordt losser 

o een rustige buikademhaling ontstaat op een natuurlijke manier. 

4. ontspanning 

5. verandering van het gevoel van lichaamsbeweging 

6. de juiste buik/middenrifademhaling 

Bron: LaxVox, Timmy Hartmann, René Weide 2012 

 

 De techniek, die in de (zeer uitgebreide en internationale) 

literatuur op verschillende manieren is onderzocht en beschreven 

is in 1990 praktisch ingezet in de praktijk door Mw Marketta Sihvo 

(Finland) en daarna in 1991 samen met KNO arts dr. Ilter Denizoglu 

(Turkije) verder bekend gemaakt. 
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Module 5:        VOLUME 

Hoe werkt je spreekvolume? Als je niet goed te verstaan bent, bijvoorbeeld 

op een lawaaierige verjaardag, wat doe je dan eigenlijk? 

Wat regelmatig gebeurt om je spreekvolume te verhogen, is het volgende: 

Je gaat hoger spreken, tegen het gillen/schreeuwen aan. Ook zetten we de 

volume knop harder, maar hoe precies? We kunnen allemaal onze stem 

verheffen maar hoe dit precies in zijn werk gaat is vaak niet waar je bewust 

over na denkt. Daar gaan we nu verandering in brengen. Ik vind het 

belangrijk dat je weet wat je doet om jouw stem luider te laten klinken. 

Zonder dat je keelpijn krijgt. 

 

Oefening VOLUME  TELLEN 

Je telt tot 3, maar bij elke stap klinkt je stem luider. 

Om je een idee te geven wat ik bedoel kun je de stappen 

hieronder gebruiken. 

 

1 alsof je praat tegen iemand tegenover je 

2 alsof je iemand roept in de kamer naast de jouwe 

3 alsof je roept naar zolder vanaf de begane grond 

 

 Pas op voor de valkuil! 

Niet hoger in toonhoogte , wel luider qua volume.  
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Oefening VOLUME  gebruik je lijf voor steun en kracht  

Om volume te maken met je stem kun je gebruik maken van de 

spierspanning in je lijf. Deze oefening zul je vaker moeten herhalen om je 

spiergeheugen te trainen.  

Je moet het gevoel van het duwen, uit je geheugen kunnen oproepen. Je 

lichaam ondersteunt je stem. 

Tijdens presentaties sta ik rechtop met een juiste houding (zie module 2) Ik 

spreek met meer volume. MAAR ….Niet met een ik-duw-nu -hard-tegen-een-

muur houding.  

 

 

 

Ga met je handen tegen de muur staan,  

Leun je gewicht tegen de muur. 

Terwijl je door je armen buigt, zeg je “heej”.  
Houd je keel open (ademstand) zo voorkom je dat je spanning opbouwt op 

stembandniveau.ret 

Buig niet te diep door, om ongelukken te voorkomen. 

Doe dit een paar keer, en ervaar wat er gebeurt.  

 

ALTERNATIEF 

Zwaai met je armen van voor naar achter terwijl je tijdens de 

zwaai door je knieen zakt en “heej” zegt. 

OF 

Haak je handen in elkaar op borsthoogte en trek je handen uit 

elkaar. Terwijl je trekt, zeg je “heej”. 
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Module 6        INTONATIE 

Hoe je overkomt wordt ook bepaald door jouw intonatie, ook wel zinsmelodie 

genoemd. Als je een verhaal overbrengt aan een ander wil je natuurlijk dat 

diegene je hoort en de aandacht er bij houdt, en beter nog dat degene het 

onthoudt.  

Om jouw verhaal wat leven in te blazen kun je naast het afwisselen van je 

toonhoogte en volume, ook met je intonatie spelen. 

 

Oefening INTONATIE: 

Neem de volgende zin en beklemtoon zoveel mogelijk 

verschillende woorden uit die zin. Maximaal 2 per keer.  

Wat doet dit met de betekenis van de zin?  

 

“Vandaag ga ik met de fiets naar de stad” 

 

Schrijf hieronder een zin die jij veel gebruikt 

EN belangrijk vindt:  

Dat kan een zin zijn voor thuis of voor op het werk,  

Met deze zin wil je mensen ECHT iets belangrijks meegeven: 

Onderstreep de woorden die jij extra kracht bij wilt zetten, en ga er mee 

oefenen: 

 

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………. 
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Module 7      SPREEKTEMPO 

Je spreektempo wordt mede bepaalt door je tongval, je achtergrond, je 

leefomgeving, je karakter, en je bouw. In sommige streken wordt wat minder 

snel gesproken dan in andere streken. Een dikkere loggere tong beweegt 

minder snel, dus heeft meer tijd nodig, en ben je een gejaagd persoon en 

altijd druk dan is de kans groot dat je ook gejaagd spreekt. 

Vaak zijn mensen die te snel spreken minder goed verstaanbaar. We gaan 

een aantal oefeningen doen om je spreektempo te leren beheersen.  

Overigens langzamer spreken is wat anders dan monotoon en traag spreken. 

 

 

 

 

Oefening SPREEKTEMPO 

1 Verleng je klinkers terwijl je spreekt je klinkers. Probeer dit eens 

met “ alle eeeeeeendjes zwemmen in het waaaaater …. Zing het 

niet maar spreek het uit. 

 

2 Meer je kaken laten dalen en je lippen ronden vertraagd de 

spraak ook al iets.  
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De leukste oefening is de volgende: 

 

3 Neem het ijzeren draadje tussen je vingers en spreek terwijl je 

het draadje langzaam met je vingers afgaat. 

Zodra je aan het eind van het staafje bent aangekomen, zul je 

ook je zin moeten afbreken. 

Zo kun je je spreektempo en pauzes bewuster leren toe passen. 

 

Let wel: 

Oefening baart kunst!  

 

 

 

 

 

 


