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Vrijdag 11 maart 2016, van 12.30 tot 19.30 uur 

OLVG, locatie West, Jan Tooropstraat 164, Amsterdam. 

 
Een symposium voor iedereen die te maken heeft met de professionele stem: 

artsen, logopedisten, zangpedagogen en artiesten. Deze diversiteit garandeert 
een kijkje in elkaars vakgebied, waarbij gestreefd wordt naar Total Voice Care. 

Doel van dit symposium is om, samen met u, de zorg voor de professionele 

stem verder te verbeteren. 

Het symposium is een initiatief van het team Zorg voor de Professionele Stem 

van OLVG, locatie West. De organisatie is in handen van OLVG en 

Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie (NVLF). 

  

Zorg en behandeling voor de 
professionele stem 

Belangrijke informatie 
 
Accreditatie is aangevraagd bij:  
de Nederlandse Vereniging van KNO-Heelkunde en de Nederlandse Vereniging voor Logopedie en 
Foniatrie 

Kosten; vanwege sponsoring verlaagd tarief  

Logopedisten en KNO-assistenten in opleiding  en anderen  €  50- 

KNO-artsen en andere medisch specialisten    €  75,- 

  

Aanmelden 

Via betaling op rekening NL42RABO0173956092, t.n.v. Maatschap KNO Amsterdam West  

onder vermelding van: Stemcongres 2016, uw naam en uw BIG-nummer / KP nr en mailadres. 

 

Organisatie voor meer informatie 

KNO OLVG………….. P. van Rijn……… p.rijn@olvg.nl  

NVLF…………………  R. Nannes ………r.nannes@nvlf.nl 

 

mailto:p.rijn@olvg.nl


 
 
 

Programma 
12.30 -13.00 uur   Inschrijving incl. lunch 

13.00 uur   Welkom door P. van Rijn, KNO-arts OLVG  

13.05 -13.30 uur  Invloeden op de musicalstem, door P. Clauwens, musical -artieste        

  

Diagnostiek 

13.30 -14.00 uur Video-kymografie, door F. de Jong, KNO-arts   Bernhoven Uden, 

Universiteit van Leuven                            

14.00 -14.30 uur   Stemkeuringen, door P.van Rijn en S. Harkink, logopedist OLVG  

    

14.30 -14.50 uur Valkuilen in de diagnostiek, door R. Stallinga, logopedist OLVG, 

zanger Conservatorium Den Haag 

14.50 -15.10 uur Informatie workshops, door M. van de Meulen, logopediste, docent 

OLVG en Hogeschool – Rotterdam  

                  

15.10 -15.20 uur Muzikaal Intermezzo  

door S. Harkink, logopediste OLVG, docente, zangeres  

 bij Conservatorium Amsterdam 

en door A. van Beelen,  ANIO KNO in OLVG, pianiste                             

15.20 -15.45 uur     Pauze en inschrijving workshops 

 

Workshops  

15.45 -16.30 uur  Workshops van ca. 15 min:  

Onder deskundige begeleiding doet u ervaring op met diverse diagnostische 

methoden waaronder stroboscopie, video-kymografie en chip on tip flexibele 

stroboscopie. De firma’s Cephomed, Meditop en Olympus stellen hiervoor 

hun nieuwste apparatuur beschikbaar; een unieke ervaring om deze tegen 

elkaar uit te testen. De logopedisten geven in hun workshops een kijkje over 

verschillende logopedische behandelingsmogelijkheden. 

16.30 -17.00 uur Problematiek rondom opera producties, 

door J. Winters & S Heyl ; artistieke planning  – Nationale Opera Ballet       

 

Behandeling 

17.00 - 17.15 uur Behandeling acute stemproblematiek  

door P. van Rijn, KNO-arts OLVG                

17.15 - 17.45 uur Operatieve behandeling stemafwijkingen  

door R. Rinkel,  KNO-arts, logopedist VUmc Amsterdam 

            

17.45 - 18.15 uur  Discussie 

18.15 - 18.30 uur  Muzikaal artistieke surprise  

18.30 - 19.30 uur  Borrel en uitreiking certificaten 


