
Manual Cliënten  
Welkom bij Voice Buddy. In deze manual kunt u vinden hoe Voice Buddy werkt. Mocht u 
n.a.v. van deze manual nog vragen hebben, ga dan naar de website www.voicebuddy.nl of 
stuur een mail naar info@voicebuddy.nl 
 
Veel plezier met het gebruik van Voice Buddy! 
 
Aanmelden 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

Aanmelden 
Vul je e-mailadres in 
en het wachtwoord 
dat je van je 
logopedist hebt 
gekregen. Druk 
daarna op ‘Log in’ 
 
 
 
Je bent nu op je 
thuisscherm. 

Thuisscherm 
Onderaan het 
thuisscherm vind 
je meerdere 
icoontjes 

Hier kun je de  oefeningen 
vinden, die je logopedist 
voor je heeft klaargezet. 

Hier kun je nalezen hoe de stem en 
ademhaling werkt of wat je kunt doen 
(of laten) om je stem gezond te houden. 

Dit is je prijzenkast. Hoe vaker je de 
oefeningen doet, hoe mooier de 
prijzen worden! 

Hier staan je persoonlijke gegevens 
en kun je je wachtwoord 
veranderen/ uitloggen 



 
 
 
  

Oefeningen 
In het oefeningenscherm 
kun je zien welke 
oefeningen je die dag (nog) 
kan doen. Je drukt op de 
oefening en de video 
speelt af. De logopedist 
heeft samen met jou 
bepaald hoe vaak dit per 
dag wenselijk is. Heb je dit 
aantal voor die dag 
behaald, dan kun je de 
oefening die dag niet meer 
openen. 
Als je het totaal aantal voor 
alle dagen hebt afgerond, 
kun je je prijs ophalen. Je 
gaat dan naar de 
prijzenkast. Hierover later 
meer. 
 
 

Herinnering instellen 
Als je je oefening hebt gedaan, krijg je de mogelijkheid om een herinnering voor de volgende dag in te stellen. 
Let wel dit kan dus alleen als je de oefening hebt gedaan. De allereerste dag dat je begint, krijg je die 
herinnering dus nog niet! 
 

Een groen blokje betekent: je hebt de oefening 
gedaan 

Het totaal aantal blokjes (dus ook de witte in dit 
voorbeeld) is hoe vaak je de oefening de komende tijd 
mag gaan doen. In dit geval: 10 dagen 3x per dag dus 30 
blokjes 

Een donkerblauw blokje betekent: je hebt de 
oefening niet gedaan.  

Een beige blokje betekent: de oefening moet nog 
worden gedaan 

Druk op het pijltje naar beneden (linker 
afbeelding) en je ziet een kalender 
verschijnen. Vul daar de gewenste tijd in voor 
de volgende dag en druk op okee. Je komt 
dan weer op het scherm van de linker 
afbeelding terug. Vergeet niet op het belletje 
te drukken! Je herinnering is nu ingesteld. Dit 
moet je voor iedere oefening afzonderlijk 
doen. Op deze manier kun je een herinnering 
krijgen voor iedere oefening en voor iedere 
frequentie. Als je een dag je oefeningen niet 
doet, krijg je dus geen herinnering. Maar 
geen nood: open de app en doe je oefening 
en je kunt weer een nieuwe herinnering 
instellen! 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prijzenkast 
Hierin staan je behaalde prijzen. 
Als je je oefening hebt afgerond 
(dus het totaal aantal blokjes 
hebt gedaan) zie je in de 
prijzenkast de oefening 
verschijnen. Het behaalde 
percentage zegt iets over hoe 
vaak je de oefening hebt gedaan. 
Daarnaast kun je een bronzen, 
zilveren of gouden strot 
verdienen als je iedere dag ALLE 
oefeningen doet in de frequentie 
die je hebt afgesproken.  


