
Simone (21) stottert al zolang 
ze zich kan herinneren. Vooral 
in nieuwe situaties moet ze 
even wennen en is ze bang 
dat mensen haar horen 
haperen. Maar als ze zich op 
haar gemak voelt, trekt ze zich 
daar niets meer van aan.
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Tijdens de 
presentatie 
stotterde ik 
heel erg. Drie 
jongens uit de 
klas lachten 
me toen heel 
hard uit

A ls klein meisje had ik 
weinig problemen met 
mijn stotteren. Ik werd 

niet gepest en ik werd er ook 
niet op gewezen door anderen. 
Ik maakte me er dus geen zorgen 
over. Ik kan me ook maar weinig 
herinneren over het stotteren in 
die tijd. 
Ik heb geen idee waardoor het 
veroorzaakt werd in mijn kinder-
tijd. Ik denk dat het misschien iets 
genetisch is. Mijn vader stotterde 
vroeger namelijk ook een beetje. 
Hij is eroverheen gegroeid, maar 
ik niet. Dat heeft denk ik te maken 
met mijn spreekangst. Ik ben toch 
altijd wel een beetje bang dat men-
sen het horen. 

Toen ik naar de middelbare 
school ging, kreeg ik er wel pro-
blemen mee. Je komt in een 
nieuwe situatie, in een nieuwe 
omgeving en in een nieuwe groep 
mensen. Als beginnende puber 
word je je toch bewuster van jezelf 
en van wat anderen over je kun-
nen denken. Het spreken ging 
toen helemaal niet zo goed en 
daar werd ik behoorlijk onzeker 
van. Natuurlijk is iedereen als pu-
ber onzeker: je gaat jezelf zoeken, 
je wilt weten wie je bent. Dat is al 
lastig genoeg zonder dat je stot-
tert. In die periode begon ik het 
stotteren erg te vinden. Het werd 
heftiger als het even niet zo goed 
met me ging. Bijvoorbeeld als er 
ruzie was in mijn vriendengroep 
of als ik onder druk stond. Op de 
momenten dat ik echt veel moeite 
had met praten, trok ik me terug. 
Als een leraar dan iets aan me 
vroeg over het huiswerk van de 
vorige dag, zei ik maar dat ik het 
antwoord niet wist. Terwijl ik in 

mijn schrift een heel verhaal had 
staan. Ik zag dan ál die zinnen die 
ik moest uitspreken en dat durfde 
ik niet, omdat ik geheid zou gaan 
stotteren. Dan kwam ik liever een 
beetje dom over. 

Toen ik een jaar of veertien was, 
ben ik in stottertherapie gegaan. 
Daar leerde ik er stapje voor stapje 
mee omgaan. Ik kreeg langzaam-
aan meer zelfvertrouwen. Dat 
voelde geweldig. Van mijn thera-
peut leerde ik mijn spreekangst 
aan te pakken en ik leerde ver-
schillende technieken om gemak-
kelijker te kunnen praten. 
Het zijn vooral klanken waarop ik 
blijf hangen. Vooral met bepaalde 
letters, zoals de B, T, D, P en de K, 
heb ik moeite. Als die letters in 
een woord zitten, loop ik als het 
ware vast. Mijn lichaam spant zich 
dan heel erg aan en ik heb dan het 
idee dat ik geen lucht krijg. In de 
therapie leerde ik om op zo’n mo-
ment te stoppen met praten, adem 
te halen en opnieuw het woord uit 
te spreken. 
Daarnaast leerde ik hoe je een 
klank kunt verlengen. Je zegt bij-

voorbeeld: ’boeoek’, waardoor het woord soepeler uit 
je mond komt. Ik heb er veel geleerd. 
In het begin praatte ik met mijn therapeut ook altijd 
even over andere dingen. We spraken over hoe het 
met het stotteren ging, maar ook over hoe het met 
mijzelf ging. Dat vond ik fijn, want als onzekere puber 
is er veel om je druk over te maken. 

Ook heb ik groepstherapie gehad. Eindelijk ont-
moette ik mensen die hetzelfde probleem hadden als 
ik. Dat was een bevrijding. We spraken veel met el-
kaar. Bijvoorbeeld over presentaties geven op school, 
en wat de ervaringen van iedereen daarmee waren. 
Die therapie is ook goed geweest voor mijn zelfver-
trouwen. Ik voelde me veilig en op mijn gemak. Maar 
uiteindelijk werd ik te oud voor de jongerengroep en 
ben ik gestopt. Nu probeer ik het zelf. Als het echt 
even niet lekker gaat, maak ik weer een afspraak met 
mijn stottertherapeut.

Ondanks de therapie was ik op de middelbare school 
toch altijd bang dat mensen me zouden uitlachen om-
dat ik stotterde. En in de vijfde klas gebeurde waar ik 
zo bang voor was. Voor de les economie moesten we 
in groepjes een presentatie houden. Ik had een flink 
verhaal opgeschreven en wist precies wat ik wilde 
vertellen. Tijdens het presenteren, stotterde ik echter 
behoorlijk heftig. Drie jongens uit de klas begonnen te 
lachen. Ik voelde me ontzettend onzeker en liep weg. 
Maar eenmaal op de gang sloeg de onzekerheid om 
in woede. Dit zou ik niet over mijn kant laten gaan! 
Ik liep terug de klas in, ging voor de groep staan en 
sprak de jongens aan. De woede trok door mijn hele 
lijf. Ik zat verdorie al vijf jaar op die school en was nog 
nooit uitgelachen! Waarom dan nu ineens wel?

Ik heb gevraagd hoe ze het in hemelsnaam in hun 
hoofd haalden om me zo uit te lachen. Ik stond mooi 
wél voor die klas! Ze zeiden niets meer. Mijn andere 
klasgenoten vonden het geweldig dat ik zo voor me-
zelf opkwam en ook de leraar vond het goed dat ik er 
wat van had gezegd. Ik was best trots op mezelf. Maar 
zo’n ervaring raakt je wel. Het is niet leuk om mee 

Simone probeert zich niets 
aan te trekken van anderen

nou en?
Ik stotter, 
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Natuurlijk 
word ik wel 
eens raar 
aangekeken 
door 
vreemden, 
maar dat komt 
omdat ze me 
niet kennen

te maken en ik ben dan ook hui-
lend naar huis gefietst. De dagen 
erna heb ik er veel over nagedacht. 
Lag het nou aan mijn gestotter of 
waren die jongens gewoon stom 
bezig geweest? Gelukkig lukte het 
me om het te relativeren en was ik 
blij dat ik toch actie had onderno-
men. Ik had het er niet bij laten 
zitten, daar mocht ik best trots op 
zijn. 
Ik was altijd bang dat mensen 
me zouden uitlachen en nu was 
dat een keer gebeurd. En was het 
erg? Het was niet leuk, natuurlijk, 
maar ik leefde nog. Die gedachte 
sterkte me. 

Mijn spreekangst zorgt ervoor 
dat ik blijf stotteren. En met 
spreekangst bedoel ik niet dat 
ik bang ben om een presentatie 
te geven of om voor een groep te 
spreken. Dat hebben veel mensen, 
maar dát vind ik juist helemaal 
niet eng. Ik maak me meestal 
niet zo druk over wat anderen op 
zo’n moment over mij denken. Ik 
ben eerder bang voor hoe ze over 
mijn stotteren denken. En daar-
door ben ik ook weer bang om een 
woord niet te kunnen uitspreken. 
Door díe gedachten word ik ge-
spannen en ga ik juist stotteren. 
Die faalangst zorgt ervoor dat ik 
in een vicieuze cirkel terechtkom. 
Het stotteren komt dus overal te-
rug in mijn dagelijks leven. On-
danks dat ik dat niet fijn vind, ben 
ik er wel aan gewend geraakt. Als 
ik een zin wil uitspreken, denk ik 
vooraf na over welke woorden ik 
wél ga zeggen en welke niet. Als 

ik weet dat ik niet uit een woord 
zal komen, zoek ik een synoniem. 
Dat lijkt heel vermoeiend, maar ik 
weet niet beter. 

Na het vwo ging ik naar het hbo. 
Ik begon aan een studie Sociaal 
Pedagogische Hulpverlening. Dat 
was in het begin natuurlijk eng. 
Maar doordat ik blijf groeien en 
blijf veranderen, zal ik dat soort 
spannende momenten nog vaak 
tegenkomen in mijn leven. Door 
elke nieuwe situatie word ik weer 
geconfronteerd met het feit dat 
ik stotter. Dat ervoer ik ook toen 
ik met mijn stage begon. Ik zit in 
mijn tweede jaar en loop stage in 
een psychiatrisch ziekenhuis. Dat 
is heel dynamisch, interessant en 
leerzaam. Maar daar vond ik het 
in het begin allemaal ook behoor-
lijk spannend. Hoe zouden die 
mensen denken over het stotte-
ren? Gelukkig vond ik na een tijd-
je mijn draai en ben ik niet meer 
zo bang dat iemand me hoort ha-

peren. Iedereen weet van mijn probleem en niemand 
vindt het erg. Ik voel me er veilig. Ik merk dat ik ben 
gegroeid, zeker in vergelijking met het begin van 
de middelbare school. Ik heb nog steeds momenten 
waarop het niet goed gaat, maar ik besef veel beter dat 
die momenten nu eenmaal bij me horen. 

Als ik me goed voel en weinig stress ervaar, gaat het 
praten prima. Niet iedereen heeft dan in de gaten dat 
ik soms stotter. Ik heb het ooit verteld aan mensen die 
ik van het uitgaan ken. Die keken er enorm van op. 
Ik kan er steeds beter mee omgaan en in gedachten 
accepteer ik dat ik stotter. Maar mijn gedachten en ge-
voelens zitten nog niet helemaal op één lijn. Het blijft 
moeilijk om het helemaal te accepteren. 
Ik heb een bijbaan in een supermarkt. Als ik iets moet 
omroepen door de winkel en het lukt niet, voel ik me 
flink gefrustreerd. En als ik op school iets wil zeggen, 
maar niet uit mijn woorden kom, dan baal ik daar 
echt wel even van. Het accepteren gaat in fases. Vroe-
ger, als kind, dacht ik dat ik wel van het stotteren af 
zou zijn als ik groot was. Dat denk ik nog steeds, maar 
om dat helemaal te laten lukken, zal ik vaker de con-
frontatie moeten aangaan. Ik heb namelijk nog steeds 
de neiging om te vluchten uit situaties, door bijvoor-
beeld net te doen alsof ik iets niet weet, terwijl dat wel 
zo is. Op school houden studiegenoten rekening met 
me als we in groepjes een presentatie moeten geven. 
Als ik me niet lekker voel en het echt niet gaat, neemt 
iemand het van me over. Dat is heel fijn, maar ook 
heel frustrerend. Ik wil het zelf kunnen doen. Later, 
als ik aan het werk ben, moet ik het toch ook zelf kun-
nen!

Ik ben best een open persoon. Ik ben sociaal, ik 
help mensen graag en vind het heerlijk om te praten. 
Daarnaast vind ik makkelijk aansluiting bij anderen, 
ik vind het niet moeilijk om vrienden te maken. Dat 
alles helpt me wel bij het omgaan met stotteren. Ik 
kan er ook best heel open over zijn. Dat heeft wel heel 
lang geduurd, hoor. 
Ik verstop het niet meer uit alle macht. Maar als ik 
nieuwe mensen ontmoet, ga ik niet meteen zeggen 
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dat ik stotter. Dat geldt ook voor 
vriendjes. Natuurlijk ben ik extra 
zenuwachtig als ik met een leuke 
jongen afspreek. Maar zodra ik me 
op mijn gemak voel, gaat het alle-
maal vanzelf. De zenuwen moeten 
bij mij gewoon even zakken. En 
als ik wel heel heftig stotter, praat 
ik er gewoon over. Daar reageren 
jongens altijd heel goed op. Ieder-
een eigenlijk wel. Natuurlijk word 
ik wel eens raar aangekeken door 
vreemden, maar dat komt vooral 
omdat ze me niet kennen. 
Op dit moment heb ik geen rela-
tie en de relaties die ik heb gehad, 
duurden niet heel lang. Maar ik 
hoop straks wel een leuke jongen 
te ontmoeten met wie ik iets moois 
kan opbouwen. Bij zo’n jongen wil 
ik helemaal mezelf kunnen zijn, 
dus zal ik ook heel open met hem 
praten over mijn stotteren. Als dat 
niet kan, is het geen goede relatie. 

Ik probeer er luchtig mee om te 
gaan. Ik zie het gewoon als een 
kleine handicap. Mensen met een 
bril vinden het vast ook niet altijd 
fijn dat ze die hebben. 
Daarnaast kan ik gewoon grap-
pen maken over mijn eigen stot-
teren. Dat moet ook wel. Wat heb 
je eraan om in een hoekje weg te 
kruipen? Als ik het allemaal te se-
rieus neem, ga ik me er nog voor 
schamen. 
Maar het hoort gewoon bij me. Als 
ik stotter en vastloop, kan ik soms 
rare gezichten trekken. Dat komt 
door de spanning op de spieren 
die je bij het praten gebruikt. Soms 
zeg ik tegen nieuwe mensen die ik 

ontmoet: ”Dit soort gezichten zul 
je nog wel vaker zien!” 

Natuurlijk ben ik daar ook wel 
eens onzeker over. Dan denk ik: ik 
heb wel een heel raar gezicht ge-
trokken, wat zullen anderen van 
me denken? Maar ja, dat hoort 
er nu eenmaal bij. Ik oordeel niet 
meer zo hard over mezelf. Het 
stotteren zal altijd in mijn leven 
aanwezig blijven, ik sta ermee op 
en ik ga ermee naar bed. Als ik een 
slechte dag heb, baal ik. Maar ik 
ben wel tevreden over waar ik nu 
sta in mijn leven. Ik werk aan de 
laatste restjes die ervoor zorgen 
dat het nog niet helemaal goed 
gaat. Maar als het bij me blijft, 
vind ik vast wel weer een nieuwe, 
goede manier om ermee om te 
gaan. Ik heb vertrouwen in me-
zelf. •
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     Stotter jij?
 En wat doet 
dat met jou?
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