
slechts 28% op een natuurlijk
herstel. Maar hoe maak je als ouder
uit of de onvloeiendheden in de
spraak van je kind overeenkomen
met stottergedrag? 

“Dat laat je het best over aan een
logopedist met een specialisatie in
stotteren”, zegt Boey. “Bij licht
stotteren zal hij een goede opvolging
aanbevelen, maar bij matig tot
ernstig stotteren is stottertherapie
aangewezen. Want hoe langer het
stotteren onbehandeld blijft, hoe
steviger het zich wortelt. Stotter-
gedragingen zoals het blokkeren op
bepaalde klanken of het naar buiten
duwen van woorden via bijbewe-
gingen met het hoofd worden dan
alsmaar moeilijker af te leren.”

Ook reacties van andere kinderen
of van volwassenen gaan het stotte-
rende kind steeds meer parten
spelen. “Volwassen ‘luisteraars’
geven vaak spontaan allerlei instruc-
ties als ‘adem goed’, ‘denk eerst na’,

‘praat traag’, ‘zeg het al zin-
gend’, ‘wijs het aan’,

enzovoort. Maar
die instruc-

ties

maken het
kind vooral

bewuster van zijn
stotterprobleem.
Hierdoor alleen al kan
het stottergedrag nog
verergeren en vermijdings- of uit-
stelgedrag in de hand worden
gewerkt. Het stotterende kind zal
bijvoorbeeld geneigd zijn vragen
heel eenvoudig te beantwoorden
met ‘ik weet het niet’ of zal zijn
inbreng in een gesprek beperken.” 

Wat doe je dan beter wél als
‘luisteraar’? “Gun het kind alle tijd
om uit zijn woorden te geraken, en
vat zijn uitleg desnoods samen om te
tonen dat je die hebt begrepen.”

Ouders als co-therapeut
Voor stotteren bestaat geen sim-

pele remedie als een eenvoudige
instructie, een pil of een technisch
hulpmiddel. Wat volgens Boey wél
kan helpen is een sociaal-cognitieve
gedragstherapie bij een logopedist
die zich daarin heeft gespecialiseerd.
“De gunstige effecten op lange
termijn zijn aangetoond. Van de
kinderen die de therapie als kleuter
volgden, is 10 jaar later maar liefst
88% stottervrij. Dat percentage
zakt naar 55% voor de groep die
op lagereschoolleeftijd is behan-
deld. Hoe jonger de behandeling
wordt aangevat, hoe beter de
resultaten dus.” 

Praktisch gezien bestaat de
stottertherapie doorgaans uit 1 à 2
sessies per week, aangevuld met 2
trainingen thuis, en dat gedurende
enkele maanden tot 1 jaar. De
ouders van een kleuter en die van
een ouder kind wonen de sessies
respectievelijk volledig en gedeelte-
lijk bij. En altijd volgen de ouders
een oudercursus van 10 lessen van
1,5 uur. “Als ouders goed geïnfor-
meerd zijn over stotteren en hoe ze
in de behandeling kunnen helpen,
kunnen ze de rol van co-therapeut
opnemen”, verduidelijkt Boey. “De
therapie werpt dan sneller en meer
vruchten af.” 

Voor erg jonge kinderen start de
therapie met het aanleren van
spreekgedrag waarvan het kind
ondervindt dat het het praten
motorisch vergemakkelijkt. Het is
een kwestie van intonatie, klemtoon
en ritme. “Zo wordt de spanning
rond het spreken al wat weggeno-
men”, legt Boey uit. “Bij oudere
kinderen en tieners bij wie het
foutieve spreekgedrag al is ingebak-
ken, starten we met een cognitieve
herstructurering. Foutieve inzichten
over wat stotteren precies is, wor-
den bijgestuurd. De kinderen hou-
den er vaak een erg opgelucht
gevoel aan over en kunnen bijvoor-
beeld gevoelens van zelfverwijt
laten varen. Ook negatieve reacties
van niet-stotteraars op stotteren

D
e helft van de kinderen die stotteren, kampt er al mee van
toen ze nog geen 3 waren. Bij de eerste tekens reageert de
omgeving wel eens sussend: ‘Het is maar kleuterstotteren’.
En dat is onterecht, meent logopedist Ronny Boey, die zich
sinds 1980 specialiseert in stotteren. Hij werkt als stotter-
therapeut in een eigen praktijk, is als postdoctoraal onder-

zoeker verbonden aan de faculteit geneeskunde van de Universiteit Antwer-
pen en zit de wetenschappelijke raad van de Vlaamse Vereniging voor
Logopedisten voor.

“Slechts 3% van de kleuters kampt ermee. Stotteren is dus geen normaal
fenomeen dat bij vlot leren spreken hoort”, zegt Boey. “Het is
een spraakstoornis ten gevolge van een zekere aanleg, waarbij
het wellicht om een genetische toevalstreffer gaat én de wijze
waarop de hersenen zich voor de geboorte hebben ontwik-
keld. De fouten in de hersennetwerken die verantwoordelijk

zijn voor het stotteren, kunnen zich mogelijk wel op
een natuurlijke wijze herstellen.
Vandaar dat stotteren in sommige
gevallen spontaan uitdooft.”

Do’s & don’ts
Liefst 73% van de kinderen die

licht stotteren raakt er zonder behan-
deling vanaf. Kinderen die matig tot
ernstig stotteren heb-

ben een kans van
gemiddeld

worden onder de loep genomen, zodat kinderen er al wat afstand van leren
te nemen.” 

Weerbaarder maken
Een volgend onderdeel van de therapie focust op emoties, omdat die

veruit de belangrijkste uitlokkende factor voor stotteren zijn. “Erg jonge
kinderen leren we eerst emoties te herkennen en te begrijpen”, vertelt Boey.
“Om dan in te zoomen op wat voor het individuele kind de grootste triggers
zijn: opwinding, frustratie of ongeduld bijvoorbeeld. We leren hoe het kind
er meer grip op kan krijgen, wat het concreet kan doen om er minder aan
toe te geven. Ouders kunnen thuis nog extra helpen door prikkels te dose-
ren, zoals rond Sinterklaas of bij het gebruik van de tv of de computer.” 

“Voor iets oudere kinderen hoort
hier ook bij hoe ze weerbaar kunnen
reageren bij plagerijen”, gaat Boey
verder. “En hoe ze minder gevoelig
kunnen worden voor hun eigen vrees
voor stotteren bijvoorbeeld, zoals
wanneer hun lippen zich al meteen
opspannen zodra ze voelen dat een
bepaalde klank zich in hun mond
begint te vormen.”

Al die vaardigheden omtrent emo-
ties worden in een volgende fase grondig getraind, zowel in de praktijk als
in reële situaties thuis. En eenmaal het stottergedrag grondig verbeterd is,
volgt er nog een laatste luik van de therapie. “Jonge kinderen geven we
specifieke spreektaken, zoals moeilijk te articuleren woorden uitspreken,
voor een groepje spreken, vragen en bijvragen stellen, enzovoort. We trai-
nen hen dus in gesprekken en sociale vaardigheden, en niet zelden stellen
we vast dat zij later betere dan gemiddelde sprekers worden. Bij iets oudere
kinderen herhalen we de vaardigheidsoefeningen uit de vorige fase terwijl
we hen onderwerpen aan de vroegere stressfactoren. Spreken onder tijds-
druk bijvoorbeeld. Zo toetsen we hoe stabiel hun nieuw aangeleerde spreek-
gedrag is. En met oefeningen voor zelfregulatie ten slotte stimuleren we hun

probleemoplossend denken en hande-
len. Met als ultieme doel dat het stotte-
ren voortaan geen rem meer zet op
wat ze in hun leven willen onderne-
men.”

(*) Zoek je een stottertherapeut in je regio? Surf naar
cioos.be (Centrum voor Informatie, Onderzoek en Opleiding
over Stotteren) en kijk onder ‘Praktijken’.
Meer info over logopedie en terugbetaling: www.vvl.be.
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“Emotie is 
dé uitlokkende factor 
voor stotteren.”

Worstelen 
met woorden
Wat doe je als je kind begint te stotteren: afwachten of 
in therapie gaan? En welke therapie heeft een bewezen
doeltreffendheid op lange termijn?  — Door An Swerts
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Bodytalk geeft weg
Deze boeken bieden inzichten in de problematiek van stotteren en de behandeling ervan,
met voorbeelden uit de praktijk. Voor hulpverleners én ouders van stotterende kinderen.

Bodytalk geeft van elk boek 2 exemplaren weg. Geïnteresseerd? Mail je postadres naar
bodytalk@bodytalk.be.

Ronny Boey, Sociaal-cognitieve gedragstherapie voor stotteren bij heel jonge kinderen,
Standaard Uitgeverij, 2010, ISBN 9789034193599.

Ronny Boey, Stottertherapie bij kinderen en tieners. Een sociaal-cognitieve
gedragstherapie, 
VVL, 2013, ISBN 9789491170041.
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Getuigenis

T
oen ik 3 jaar was, stierf
mijn grootmoeder, van
wie ik zielsveel hield,
heel onverwacht. Da-
genlang sprak ik niet.

Toen ik weer begon te praten, was
het met gestotter.” Françoises ou-
ders gingen met haar naar een logo-
pediste. “De eerste van 6 logopedis-
ten die ik tijdens mijn schooljaren
raadpleegde. In die tijd bestond de
behandeling enkel uit het vertragen
van het ritme. Men sloeg het tempo
met de handen. In het kabinet van
de logopediste werkte dat perfect,
maar daarbuiten lukte het helemaal
niet.” 

In het basisonderwijs kwam het
kleine meisje erachter hoe zwaar
stotteraars het te verduren hebben.
“Ik was een goede leerling, maar
durfde niet op de vragen te ant-
woorden, omdat ik bang was te
worden uitgelachen. Ik zal nooit
vergeten op welke toon een

opvoedster in het
bijzijn van iedereen
uitriep: ‘Françoise
kan nog geen twee
woorden uitspre-
ken zonder te
stotteren, maar ze
permitteert het zich
wel om te lopen in de
gangen!’ Alsof het ene
wat met het andere te
maken had.”

Stempel
Ook thuis draaide alles rond haar

gestotter. “Als ik mijn moeder
vertelde hoe mijn dag was geweest,
reageerde ze altijd op dezelfde
manier: ‘Hm, je stottert fel van-
daag!’ Uiteindelijk was de enige
bevestiging die ik als kind alsmaar
kreeg het feit dat ik stotterde.” 

Om aan dat stempel te ontsnap-
pen en iemand te worden die ande-
ren kon helpen, besloot Françoise

psychiatrisch verpleegster te wor-
den. “Tijdens mijn eerste stage
probeerde de professor me te ont-
moedigen, maar ik gaf niet op.” Ze
behaalde haar diploma, maar kreeg
de ene weigering na de andere. “Bij
mijn patiënten stotterde ik noch-
tans bijna nooit. Op een dag sollici-
teerde ik bij het UVC Brugmann,
waar ik te horen kreeg: ‘U krijgt
een proeftijd van 6 maanden, zoals
iedereen.’ En het lukte!” 

Als psychiatrisch verpleegkun-
dige in de verslavingszorg maakte
ze van haar gestotter een troef.
“Een van mijn patiënten zei me: ‘Jij
geeft me de wil om te stoppen met
drinken. Ondanks je handicap doe
je er alles aan om anderen te hel-
pen, en ik, ik doe nog niet eens de
moeite om mezelf te helpen!’”

Tot de storm voorbij is
Ze was doodsbang toen ze voor

het eerst een gespreksgroep bege-
leidde. “Ik heb aan de groep uitge-
legd dat ik stotterde, en dat ik

wel eens zou kunnen
haperen, maar dat het
een beetje is zoals met
een storm: je moet
gewoon wachten
tot het voorbij is.
Niemand heeft me
uitgelachen.” 
Sinds ze mindful-

ness ontdekte, zijn
die haperingen steeds

zeldzamer. “Mijn leven
lang heb ik dat stotteren

gehaat. Maar dankzij mindfulness
zie ik het niet meer als een vijand.
Ik ben wie ik ben, dankzij mijn
gestotter.” 

Françoise werd trainer in mind-
fulness. Onder de koepel van de
Waalse vereniging Association
Parole Bégaiement begon ze zopas
aan haar eerste opleiding van 8
weken. “Ondertussen spreek ik
zowat 80 à 90% van de tijd vlot, en
om kleine haperingen maak ik me
niet druk.” b

“Dankzij
mindfulness is
mijn stotteren

geen vijand
meer”

“

F ra n ç o i s e  R a s s art  :

Françoise Rassart was 3 toen ze begon te stotteren.
Vandaag is ze 55 en praat ze grotendeels vlot. 

Mede dankzij mindfulness. — Door Marie-Françoise Dispa
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