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SPREKEN MET EEN MONDMASKER 
- Webinar- 

 

Krijg je het soms ook benauwd achter je mondmasker? Heb je 

het gevoel dat je je stem overbelast tijdens het spreken? Wil je 

weten hoe je je stem optimaal verzorgt in deze tijden? Tijdens 

dit webinar krijg je de nodige tips, inzichten en oefeningen om 

je job zonder stemklachten te kunnen verderzetten. 

Als stemtherapeut merk ik dat heel wat sprekers vragen 

hebben omtrent het spreken met een mondmasker. Een groot 

percentage van hen heeft intussen stemklachten door verkeerd 

stemgebruik. Mijn doel met dit webinar is sprekers te helpen 

goed verstaanbaar te spreken met een mondmasker zonder 

extra stembelasting en zonder ademhalingsproblemen. 

 

Je krijgt: 

• Een interactief online webinar (1 uur) 

• We gaan aan de slag met zowel theorie, veel tips en praktische oefeningen 

• Inzicht in technieken om zonder klachten te kunnen spreken met een mondmasker: 

ademhaling, het versterken van non-verbale communicatie, technieken om meer 

draagkracht te creëren zonder stembelasting, stemopwarming/stemzorg en nog vele andere 

tips voor betere verstaanbaarheid met het mondmasker  

• Een handige onepager met de belangrijkste tips. Deze krijg je onmiddellijk na het webinar.  

• 4 weken een ‘tip van de week’ in je mailbox. Het stopt niet na het webinar. Ik blijf nog een 

maand lang virtueel aan je mouw trekken in de vorm van ‘de tip van de week’. Je krijgt extra 

oefeningen en tips die het leerrendement vergroten en jou helpen om de goede 

stemtechnieken makkelijker te automatiseren. 

 

Iets voor jou? 

Dit webinar is er voor iedereen die: 

• Vaak moet spreken met een mondmasker 

• Merkt dat spreken met een mondmasker een uitdaging is 

• Last heeft van beginnende heesheid door intensief stemgebruik 

• Meer inzicht wil in gezond stemgebruik als spreker 
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What’s in it for you? 

Na de training: 

• Weet je hoe je je ademhaling onder controle houdt 

• Weet je hoe je stem te verzorgen in deze tijden 

• Heb je de nodige tips en inzichten in huis om zonder 

stemklachten te blijven spreken met een mondmasker 

• Is spreken met een mondmasker geen groot vraagteken meer 

voor jou 

 

De training: 

De theorie, tips en inzichten zijn praktisch en meteen 

toepasbaar. Je gaat vooral veel doen en oefenen, hou dus 

zeker je mondmasker in de buurt. 

We werken met voor jou herkenbare situaties en maken de 

vertaalslag naar de dagelijkse praktijk. 

 

Opvolging en transfer 

Wat je leert, pas je ook echt toe. De hand-outs staan boordevol tips en oefeningen 

die je ook nadien kan inzetten. Ook voorzie ik 'de tip van de week' die de 

deelnemers na de training wekelijks (gedurende 4 weken) in hun mailbox krijgen. 

Zo blijft de training langer 'hangen' en is het leerrendement groter.  

 

 

Reeds meer dan 230 sprekers volgden deze training en de reacties zijn zeer positief. 

“Ik vond het een zeer boeiende spreker. Ze durfde het allemaal goed voordoen. De tips waren zeer 

praktisch en ik denk dat ik er ook echts iets aan heb.” 

- 

“Ik vond het een erg nuttige sessie, duidelijk en met goede oefeningen.” 

- 

“We hebben praktische tips gekregen waarvan we sommigen meteen ook oefenden. Ik weet alleen 

niet hoe goed het zal lukken om er tijdens het lesgeven zelf nog aan te denken (als ik ook moet 

focussen op de inhoud en het opnemen van de les), maar opwarmen vooraf, daar kan ik alvast 

vooraf aan denken.”  

- 

“Ik vond het een zéér nuttige training. Heb al veel lessen gevolgd in het verleden over stemgebruik 

en denk ook wel dat ik dat goed beheers, en toch was het nog eens zeer interessant alles op een 

rijtje te horen. Van een lesgeefster die zelf ook echt het goede voorbeeld geeft in haar manier van 

spreken.” 


