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STOTTEREN, EEN SOCIALE DREMPEL 

 

Stotteren kan het leven danig beïnvloeden. Behalve de hoorbare en zichtbare kenmerken van het stotteren 

speelt er zich bij de stotteraar ook van binnen, heel wat af. Hij denkt meestal negatief over zijn spreken. Het 

stotteren gaat vaak gepaard met gevoelens als angst, schaamte, verdriet, frustratie en agressie. Deze emoties 

gaan vaak vergezeld van een verhoogde hartslag, zweten, onregelmatige en versnelde ademhaling, 

spanningen in vele spieren of blozen. 

 

EEN RUIME KEUZE AAN STOTTERTHERAPIEËN 

 

In Nederland zijn ruim 175.000 stotteraars. Velen van hen raken door het stotteren in meer of mindere mate 

geïsoleerd. Stottertherapie kan een manier zijn om die isolatie te doorbreken en het leven van stotteraars wat 

gemakkelijker te maken. 

 

Maar net zoals er vele stotteraars zijn, die allemaal hun eigen manier van stotteren hebben, zo zijn er 

verschillende stottertherapieën. De leeftijd van de stotteraar, de mate en de oorzaak van het stotteren zijn van 

invloed op de keuze van de therapie. Er is niet één therapievorm voor alle stotteraars. De therapie moet 

eigenlijk op het lijf van de stotteraar geschreven worden. Zorg op maat! 

 

VOORKOMEN IS BETER DAN GENEZEN 

 

Stotteren begint bijna altijd in de kindertijd, als het kind zijn spraak en taal ontwikkelt. Er zijn kinderen die 

in de eerste fase van het spreken moeite kunnen hebben met de vloeiendheid van bepaalde klanken; het is 

belangrijk om daar alert op te zijn. Hoe schattig het ook klinkt, hoe eerder u ingrijpt hoe minder kans uw 

kind krijgt om stotteren te ontwikkelen. 

 

Heeft u de indruk dat uw kind een neiging heeft tot stotteren? Neem geen risico's en wacht niet af. Vraag om 

advies van een deskundige en laat uw kind zo nodig behandelen. Bovendien is de kans dat uw kind 

stottervrij raakt vele malen groter bij een behandeling op jonge leeftijd, 

 

WELKE THERAPIE KIEST U ALS UW KIND STOTTERT? 

 

Er zijn verschillende therapieën gericht op jonge kinderen. Er is ook aandacht voor de taalontwikkeling en 

de emotionele ontwikkeling. Bijvoorbeeld in de vorm van spelletjes, waarmee vloeiend spreken, wat elk 

kind in principe kan, versterkt wordt. Oudere kinderen zijn zich meer bewust van het stotteren. Zij kunnen 

stotteren ervaren als een probleem. Hoe meer dit het geval is, hoe meer de aandacht tijdens de therapie op 

het stotteren zélf gericht wordt. 

 



Uw kind leert met therapie gemakkelijker spreken. Ook omgaan met bijvoorbeeld verlegenheid of agressie 

komt aan bod, net zoals leren weerbaarder te worden tegenover negatieve reacties van anderen. In de meeste 

gevallen wordt u als ouder betrokken bij de behandeling. Uw begeleiding is namelijk van groot belang. 

Tijdens stottertherapie leert u hoe u het beste kunt reageren op het stotteren van uw kind. 

 

WAT ALS U ZELF STOTTERTHERAPIE NODIG HEEFT? 

 

Voor volwassenen zijn de therapieën over het algemeen anders dan voor kinderen. Ruwweg zijn ze in drie 

categorieën in te delen: 

 

 Therapieën die hoofdzakelijk spreektechnisch gericht zijn. 

 Therapieën waarin naast het oefenen van spreektechnieken, ook aandacht is voor de aanpak van de 

bijbehorende negatieve gevoelens en gedachten. 

 Therapieën die zich richten op de emotionele of communicatieve aspecten van het spreken, c.q. 

stotteren. 

 

Welke therapie u kiest is afhankelijk van dat aspect van het stotteren waar u zelf het meest last van heeft. 

 

WAT DOET STOTTERTHERAPIE nou EIGENLIJK PRECIES? 

 

Hoewel therapieën voor kinderen een iets andere opzet hebben dan therapieën voor volwassenen, richten zij 

zich op dezelfde doelen. 

 

 Het veranderen van het spreekgedrag. Gericht op vloeiende spraak. 

 Het verminderen van negatieve emoties die met het stotteren samenhangen. 

 Het verminderen van de sociale angst. Zo kan de stotteraar sociale vaardigheden met betrekking tot 

het spreken aanleren en verbeteren. 

 Het verminderen van overgevoeligheid voor het eigen stotteren. Zo krijgt de stotteraar meer 

zelfvertrouwen. 

 

ZO KIEST U DE JUISTE THERAPIE 

 

Het vinden van de juiste therapie is niet gemakkelijk. Allereerst kunt u bij een van de academische 

ziekenhuizen, stottercentra of een stottertherapeut een goede diagnose laten stellen. Daarna moet u zich 

afvragen welke aspecten van het stotteren u in een therapie het liefst wil laten behandelen, wat dus uw doel 

van de therapie is. Ten tweede moet u een keuze maken uit individuele therapie of groepstherapie. Daarnaast 

moet u ook kijken naar de lengte van de therapie, de kosten, de plaats en of er nazorg is. 

In Nederland mag iedereen zich stottertherapeut noemen. Daarom is het belangrijk na te gaan wat de 

beroepsachtergrond van de hulpverlener is. De meeste stottertherapieën worden gegeven door een 

logopedist-stottertherapeut. De meerderheid van hen voldoet aan het opleidingsreglement van de 

Nederlandse Vereniging voor StotterTherapie (NVST). Er zijn echter ook anderen die zich met 

stottertherapie bezighouden, zoals psychologen, logopedisten en ervaringsdeskundigen. Bij wervende 

reclames van therapie-instituten ("stotteren is te genezen!") moet u zich realiseren dat zulke garanties helaas 

niet voor iedereen gelden. Zelfs bij goede resultaten direct na de therapie kan er later weer een terugval 

komen. Daarom is het belangrijk dat u zelf een goede afweging maakt bij het kiezen van een therapie. De 

Nederlandse Federatie Stotteren (NFS) helpt u daarbij graag op weg. 

 

WAAR MOET U OP LETTEN BIJ HET KIEZEN VAN EEN THERAPIE? 

 

Dit mag u in ieder geval van een goede therapie verwachten: 

 Inzichtelijkheid in de wijze van en effect van de geboden therapie. 

 Er moet vooraf altijd een goede probleemanalyse en diagnose plaatsvinden. 



 Er moet in de therapie behalve aan het spreken ook aandacht besteed worden aan de emoties en 

gevoelens van de stotteraar. 

 In de therapie wordt aandacht besteed aan:  

stotterverandertechnieken. 

verandering van denkstijl. 

'relapse-training' (behandeling bij terugval) 

het bestaan van zelfhulpgroepen, 

 

DE NFS HELPT STOTTERAARS 

 

Binnen de NFS werken twee verenigingen intensief samen:  

 De Nederlandse Stottervereniging Demosthenes. Zij behartigt de belangen van stotteraars en 

ouders van stotterende kinderen en organiseert zelfhulpgroepen. http://www.demosthenes.nl/ 

 De Nederlandse Vereniging voor StotterTherapie (NVST), de landelijke organisatie van 

therapeuten die gespecialiseerd zijn op het gebied van stotteren. 

 

Deze verenigingen zijn zelfstandig. Dit om de belangen van cliënten en hulpverleners gescheiden te houden. 

Op gezamenlijke beleidsterreinen, zoals voorlichting en fondsenwerving werken zij nauw samen in de NFS. 

 

HET STOTTER INFORMATIE CENTRUM  

 

Vragen over stotteren of therapieën? U kunt terecht bij het Stotter Informatie Centrum (SIC). Dit is het 

voorlichtingsbureau van de NFS. Voor meer informatie kunt u bellen: 

 

Stotter Informatie Centrum 

Postbus 119, 3500 AC Utrecht 

Tel 030 - 233 33 36  

Fax 030 - 288 52 88 

e-mail: mailto:nfs@stotteren.nl 

http://www.stotteren.nl/ 

 

Mede dankzij de volgende organisaties is deze 

voorlichtingscampagne tot stand gekomen en kan meer 

inzicht gegeven worden in het fenomeen stotteren: 

 

Stichting Fondsenwervingsacties Volksgezondheid 

Stichting VSB Fonds 

Stichting Bevordering van Volkskracht 

Shell Nederland B.V. 

N.V. Nederlandse Gasunie 

AEGON Verzekeringen N.V. 

Lithopartners 

ONVZ zorgverzekeraar 

Stichting Kinderpostzegels Nederland 

ABP 

Hollander van der Mey / MS&L 

Reclamebureau BBCW, Amsterdam 
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