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ONDERZOEKSVRAAG:  
Wat zijn de effecten van het Lidcombe-programma op het stotteren bij kinderen in de 
voorschoolse periode in vergelijking met kinderen bij wie het natuurlijk herstel gevolgd 
wordt en die geen behandeling ontvangen? 
 
Inleiding 
Stotteren begint gewoonlijk in het derde of vierde levensjaar na een periode van normale 
spraakontwikkeling. Ongeveer 5% van de kinderen begint te stotteren. Hiervan herstelt 74% 
zonder professionele interventie, waarbij de duur van het stotteren, het geslacht en het 
vóórkomen van natuurlijk herstel in de familie de belangrijkste predictoren zijn. 
Tegenwoordig bestaat er consensus over de behandeling van het stotteren in de voorschoolse 
periode, omdat behandelen op latere leeftijd moeilijker wordt en omdat ook niet te 
voorspellen is welke kinderen natuurlijk herstellen en welke niet. Er zijn verschillende 
behandelprogramma’s voor stotteren op jonge leeftijd beschikbaar. Eén daarvan is het 
Lidcombe-programma, een gedragsgeoriënteerd programma, gebaseerd op operante 
conditionering, dat speciaal is ontwikkeld voor kinderen in de voorschoolse periode (jonger 
dan 6 jaar) en dat onlangs in dit blad is besproken door Pertijs (2007).’ 
 
Methode 
Onderzoeksontwerp: randomised controlled trial: 47 kinderen at random verdeeld over een 
experimentele groep die werd behandeld met het Lidcombe-programma (n=27) en een 
controlegroep die geen formele behandeling kreeg (n=20). 
Blindering: de eindmetingen werden uitgevoerd door therapeuten die niet op de hoogte 
waren uit welke groep het kind afkomstig was. Mogelijke aanwijzingen hiervoor op de 
bandopnames van de spontane spraak werden gemaskeerd. 
Follow-up: de behandelperiode duurde negen maanden. Er werden metingen gedaan voor 
aanvang van de behandeling, op drie, zes en negen maanden. Na afloop van de behandeling 
zijn geen verdere follow-up-metingen uitgevoerd. 
Patiëntengroep: 47 stotterende kinderen in de leeftijd van 3 tot 6 jaar die werden aangemeld 
voor behandeling bij twee instituten: het ziekenhuis van de universiteit van Canterbury, 
Christchurch, Nieuw-Zeeland en het centrum voor stotterbehandeling en -onderzoek in 
Auckland. lnclusiecriteria waren: leeftijd tussen 3 en 6 jaar, stotteren, gediagnosticeerd 
middels standaardprocedures door een logopedist, tenminste 2% gestotterde lettergrepen en 
Engelssprekend (zowel kind als ouders). Exclusiecriteria waren de aanvang van het stotteren 
in de zes maanden vóór randomisatie en behandeling voor het stotteren in de voorgaande 
twaalf maanden. 
Situering: de behandeling werd dagelijks volgens protocol uitgevoerd door een ouder in de 
natuurlijke omgeving van het kind en eenmaal per week bezochten ouder en kind de 
logopedist in de genoemde instituten. 



Interventie: de kinderen in de experimentele groep kregen de behandeling volgens de 
voorschriften in de handleiding van het programma. Gedurende de hele periode 
ondersteunden de ouders momenten van stotteren en van stottervrije spraak verbaal: door op 
het stotteren te wijzen (“Dat was een beetje onrustig”) of het kind te vragen zichzelf te 
corrigeren (“Zeg dat nog eens?”). Voor de stottervrije perioden werd het kind geprezen (“Dat 
was goed!”) of werd het kind gevraagd zichzelf te evalueren (“Zaten er lastige woorden 
tussen?”). Het programma werd uitgevoerd onder supervisie van een logopedist. Wanneer het 
stotteren op een niveau bleef van minder dan 1% gestotterde lettergrepen gedurende drie 
opeenvolgende weken binnen en buiten het instituut, werd de behandeling thuis gestopt en 
nam de frequentie van de bezoeken aan het instituut af in de loop van de behandelperiode van 
negen maanden. 
De ouders van de kinderen in de controlegroep werd verteld dat zij het Lidcombe-programma 
aan het eind van het onderzoek zouden krijgen, áls het effectief zou blijken te zijn en áls hun 
kind dan nog stotterde. Ze konden voor hun kind behandeling krijgen in andere instituten, 
mits het niet het Lidcombe-programma was. 
Uitkomsten: het percentage gestotterde lettergrepen in drie spontane spraaksamples: 1. 
terwijl het kind met een familielid thuis sprak, 2. met een niet-familielid thuis en 3. met een 
niet-familielid niet thuis, bij voorkeur op hetzelfde moment van een dag. Ouders uit beide 
groepen werd gevraagd deze spraaksamples op te nemen op audiotape vóór randomisatie, op 
drie, zes en negen maanden. Per instituut scoorde één logopedist het percentage gestotterde 
lettergrepen met gebruikmaking van een elektronische timer en teller. Berekend werd het 
verschil in gemiddeld percentage gestotterde lettergrepen tussen de beide groepen op negen 
maanden na randomisatie. Zowel de intra- als de interbeoordelaarbetrouwbaarheid was 0.99. 
Resultaten: de beide groepen in dit onderzoek waren voor randomisatie vergelijkbaar met 
elkaar op belangrijke kenmerken als geslacht, leeftijd, het voorkomen van natuurlijk herstel 
van stotteren in de familie en het percentage gestotterde lettergrepen. Er werden 517 
spraaksamples geanalyseerd; dat betekende een gemiddeld aantal van 2,3 samples per kind 
per meetmoment. De gemiddelde duur van de samples was 433 lettergrepen (sd 12). Na negen 
maanden bedroeg het verschil in gemiddeld percentage gestotterde lettergrepen 2,4% (tabel l). 
 
 Lidcombe Controle Verschil in % 

gestotterde 
lettergrepen 

Voor randomisatie 6,4(4,3) 6,8(4,9) 0,4 
op negen maanden 1,5 (1,4) 3,9 (3,5) 2,4 (95%-Bl 0,8 - 3,9) 

P= 0,003 
Tabel 1 
Gemiddeld percentage gestotterde lettergrepen (sd) voor randomisatie en op negen maanden. 
 
Conclusie 
Na negen maanden was de reductie van percentage gestotterde lettergrepen in de 
Lidcombegroep significant en klinisch groter dan in de controlegroep bij wie natuurlijk 
herstel is gevolgd. De resultaten leveren evidentie die een vroege interventie bij stotteren 
ondersteunt. Het Lidcombe-programma is een effectieve behandelvorm voor stotteren bij 
kinderen in de voorschoolse leeftijd (tot 6 jaar). 
 
Commentaar beoordelaar 
Bezwaren tegen de onderzoeksopzet 
Tegen de onderzoeksopzet op zich zijn weinig bezwaren in te brengen. Zowel de indeling van 
de kinderen in de twee groepen als de toewijzing van het Lidcombe-programma aan een van 



beide groepen heeft gerandomiseerd plaatsgevonden. Er is geblindeerd waar dat mogelijk 
was, namelijk bij de eindmeting. De beide groepen waren aan het begin van het onderzoek 
vergelijkbaar met elkaar. Er wordt keurig gerapporteerd hoe groot de uitval in deze studie was 
(van de oorspronkelijk 54 kinderen vallen er na randomisatie 7 uit) en wat de redenen van 
uitval zijn (verhuizing, ziekte). Er is ‘intention-to-treat’-analyse toegepast, hetgeen hier wil 
zeggen dat de kinderen die voortijdig uitvielen, toch zijn meegeteld in de groep waarin ze 
waren ingedeeld, als hadden ze de hele behandel- of controleperiode doorlopen. En er is 
gecontroleerd op de therapievraag in de controlegroep: van de 20 controlekinderen ontvingen 
er 7 enige vorm van therapie, waarvan 5 kinderen componenten van het Lidcombe-
programma kregen en 2 kinderen Easy-does-it. Eerlijk gezegd, valt dat nog mee, want het 
bezwaar tegen dit onderzoek zit vooral in de ethische hoek. Hoewel een medisch-ethische 
commissie toestemming heeft gegeven, vind ik het discutabel of je kinderen in de leeftijd van 
3 tot 5 jaar (19 van de 20 kinderen uit de controlegroep zaten in deze leeftijdscategorie) negen 
maanden stottertherapie kunt onthouden. Dat in 13 gevallen de ouders van de kinderen zo 
gehoorzaam zijn geweest om geen therapie aan te vragen, vind ik opmerkelijk. 
 
Bezwaren tegen de conclusies 
De conclusie van dit onderzoek is uiteindelijk gebaseerd op metingen bij 47 kinderen. De 
door de onderzoekers berekende steekproefgrootte kwam uit op 55 proefpersonen per groep, 
dus 110 in totaal. Dat scheelt meer dan de helft. Op grond van dit gegeven moeten de 
resultaten van dit onderzoek met enige voorzichtigheid worden gelezen. De spreiding in die 
resultaten is groot (er zijn dus kinderen die nauwelijks én die heel veel verbeteren) en de 
ondergrens van het 95%-betrouwbaarheidsinterval valt onder de 1% verschil tussen beide 
groepen die de onderzoekers als minimaal verschil in hun onderzoeksprotocol hadden 
aangegeven. Dat betekent dus dat er een kleine kans aanwezig is dat in werkelijkheid het 
verschil tussen beide groepen kinderen niet significant en klinisch relevant is. 
Ook de controlegroep laat verbetering zien en het is lastig om te bepalen of die verbetering 
komt door natuurlijk herstel of door het gegeven dat 7 van de 2o kinderen toch therapie 
kregen. In de weergave van de resultaten is die uitsplitsing niet gemaakt. Sowieso is in de 
resultaten niet te zien hoeveel kinderen uit beide groepen verbeteren ten opzichte van een 
door de onderzoekers bepaalde norm. Zodoende kan ook geen effectgrootte worden bepaald 
en moeten we het doen met de gemiddelden die worden gegeven, waaromheen echter een 
grote spreiding ligt. Daardoor zijn die gemiddelden slechte schatters voor de werkelijke 
waarden. 
 
De waarde van dit onderzoek 
In feite hebben we hier te maken met een uniek onderzoek, omdat het om ethische redenen 
zeer onwaarschijnlijk is dat het nog een keer herhaald zal worden. De onderzoekers zelf doen 
daartoe in het artikel ook geen oproep. Vermoedelijk is de ethiek in dit onderzoek ook de 
reden geweest voor de relatief kleine steekproef. Daardoor kan niet ‘definitief’ worden 
vastgesteld wat de klinische waarde is van het Lidcombe-programma in de behandeling van 
jonge stotterende kinderen. Maar afgezien van deze punten van kritiek is het onderzoek wel 
correct uitgevoerd, zodat de resultaten ervan als indicatief mogen worden beschouwd voor de 
positieve klinische relevantie van het Lidcombe-programma. 
 
Noten 
1) Pertijs, M.A.J. (2007) Het Lidcombe Programma in Nederland. Onderzoek programma 
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