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Het Lidcombe Programma in Nederland 
onderzoek programma interventie bij jonge stotterende kinderen 
 
M.A.J.Pertijs 
 
(OCR-scan AvdH Bron: Logopedie en Foniatrie 02-2007  
Let op: Door het scanproces kunnen sommige tekens onjuist zijn overgenomen.) 
 

In dit artikel wordt het Lidcombe Programma, voor interventie bij beginnend stotteren 
beschreven. Resultaten van een enquête gehouden onder in Nederland werkzame 
Lidcombe Programma Gecertificeerde logopedisten en stottertherapeuten worden 
gepresenteerd en vergeleken met resultaten uit ander (internationaal) onderzoek naar 
de werkzaamheid en het gebruik van het Lidcombe Programma. 

 
Het Lidcombe Programma (LP) is een gedragstherapeutisch programma voor de behandeling 
van jonge stotterende kinderen gebaseerd op operante conditionering (Onslow, Packman & 
Harrison, 2003). in Nederland zijn in de periode 2000-2004 ruim 6o logopedisten en 
stottertherapeuten getraind in het behandelen volgens het Lidcombe Programma door trainers 
van Het Lidcombe Program Trainers Consortium. Om een beeld te krijgen in welke mate en 
op welke wijze het Lidcombe Programma door deze therapeuten wordt gebruikt, werd hen 
gevraagd een enquête in te vullen. 
In dit artikel wordt het LP beknopt beschreven en vervolgens worden de resultaten van de 
enquête gepresenteerd en vergeleken met resultaten uit ander onderzoek naar de 
werkzaamheid en gebruik van het Lidcombe Programma. 
De door de Nederlandse therapeuten gehanteerde doelgroep, contra-indicaties en 
gesignaleerde bijwerkingen worden besproken evenals de gemaakte aanpassingen aan het in 
de Lidcombe Programma Training aangeboden format. 
 
Het Lidcombe programma 
Een programma gebaseerd op operante conditionering 
Het LP is een gedragstherapeutisch programma, gebaseerd op operante conditionering, voor 
stotterende kinderen, jonger dan zes jaar. Het programma focust op het probleemgedrag: 
ondubbelzinnig stotteren. Het doel van het LP is: niet stotteren. De behandeling met het LP 
wordt uitgevoerd door de ouders. De rol van de therapeut is de ouders trainen in de uitvoering 
van het programma. 
 
De twee stadia van het Lidcombe Programma 
Het Lidcombe Programma bestaat uit twee stadia. Tijdens Stadium 1 is het doel te komen tot 
stottervrije spraak; dit houdt in minder dan 1% gestotterde syllaben (%SS) en ouders 
beoordelen het spreken van hun kind in alledaagse spreeksituaties, gedurende twee weken met 
de laagst mogelijke subjectieve ernstscore (SR1). In deze fase bezoeken ouder en kind de 
therapeut wekelijks gedurende een uur. De therapeut traint de ouder en de ouder voert de 
behandeling thuis uit, eerst in gestructureerde situaties en later in ongestructureerde situaties 
zodra in alledaagse situaties een gemiddelde ernstscore van SR3 is bereikt. 
 
Het tweede stadium zou de stabilisatiefase kunnen worden genoemd. De makers van het LP 
noemen dit Stadium 2, omdat het een inherent onderdeel van het programma is. Gedurende 
Stadium 2 continueren de ouders de behandeling in ongestructureerde situaties. Op het 
moment dat het stotteren weer toeneemt, ondernemen de ouders actie; bijvoorbeeld door de 
stottervrije spraak weer te stimuleren in meer gestructureerde situaties. De frequentie 
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waarmee de therapeut wordt bezocht, wordt in deze fase volgens een vast schema verminderd. 
De bezoeken aan de therapeut duren in Stadium 2 een half uur. 
 
Percentage gestotterde Syllaben en Ernstmeting  
De twee belangrijkste maten die bij behandeling met het IP worden gebruikt, zijn het 
percentage gestotterde syllaben (%SS) en de ernstmeting (Severity Ratings). Deze metingen 
worden gehanteerd tijdens de assessment-fase en gedurende de twee behandelstadia. 
 
Percentage gestotterde Syllaben 
Een bezoek aan de therapeut begint met het meten van het aantal gestotterde syllaben in de 
spontane spraak van het kind tijdens vrij spel of een gesprek. De ouder of de ouder en de 
therapeut lokken spontane spraak bij het kind uit. Dit gebeurt meestal in een spelsituatie. De 
therapeut telt het aantal vloeiend gesproken en het aantal gestotterde syllaben. Om een 
betrouwbaar beeld te krijgen van de stotterernst dienen minimaal 300 gesproken syllaben te 
worden geteld. 
 
Ernst meting / Severity Rating 
Deze subjectieve meting wordt dagelijks in de thuissituatie verricht door de getrainde ouder. 
De ouder geeft op een l0-punt schaal de gemiddelde stotterernst van die dag aan voor het 
spreken van het kind. Een score van SR1 betekent stottervrije spraak, een score van SR2 is 
zeer licht stotteren en een score SR10 is zeer ernstig stotteren. De score wordt dagelijks 
genoteerd op het Severity Rating formulier waarop de therapeut ook de %SS aangeeft. Het 
percentage gestotterde syllaben en de SR score sturen de acties die de therapeut en de ouder 
nemen om de stottervrije spraak van het kind te bevorderen. 
 
Stottervrije spraak bevorderen door verbale reacties 
Het LP heeft als uitgangspunt stottervrije spraak te bevorderen door verbale reacties 
(contingenties) van de ouder op de stottervrije spraak van het kind of door verbale reacties 
van de ouder op het stotteren van het kind. 
De verbale reacties van de ouder op stottervrije spraak worden onderverdeeld in: 
 
Belonen   Bijvoorbeeld: 'Mooi glad gezegd!' 

  'Goed gedaan, dat ging soepel!' 
Neutrale Erkenning  Bijvoorbeeld: 'Dat ging soepel.' 
Zelfevaluatie   Bijvoorbeeld:'Was dat glad?' 

  'Ging dat soepel?' 
 
De verbale reacties van de ouder op gestotterde spraak worden onderverdeeld in: 
 
Neutrale Erkenning  Bijvoorbeeld: 'ik hoorde een stotter.' 

  'Dat was een stotter.' 
Vragen om zelfcorrectie Bijvoorbeeld: ' Kun je dat soepel zeggen.’  

'Zeg... eens vloeiend.' 
Altijd gevolgd door een beloning voor stottervrije spraak 

 
Essentieel voor behandeling met LP is dat de behandeling voor het kind een positieve en 
plezierige ervaring is. Om dit te bereiken, dient meer aandacht te worden besteed aan 
stottervrije spraak dan aan het stotteren. Als vuistregel geldt dat de ouder de stottervrije 
spraak minimaal vijf maal bekrachtigd alvorens te reageren op het stotteren. 
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De verbale reacties van de ouder mogen het spel van het kind en de communicatie niet 
verstoren. 
 
De werkzaamheid van het Lidcombe Programma 
Om de werkzaamheid (effect) van het LP aan te tonen is een grote hoeveelheid case studies en 
experimentele klinische onderzoeken uitgevoerd en gepubliceerd (Bonelli, Dixon, Bernstein 
Ratner, Onslow, 2000; Harrison, Onslow & Menzies, 2004; Jones, Onslow, Harrison & 
Packman, 2000; Jones et al., 2005; Kingston, Hubert, Onslow, Jones & Packman, 2003; 
Rousseau, Packman, Onslow, Robinson & Harrison, 2002). 
De resultaten van deze klinische onderzoeken voldoen in hoge mate aan de vereisten van het 
Vijffasen Model voor Klinisch onderzoek (zie kader) zoals beschreven door Robey en Schuiz 
(1998; Robey, 2004). 
 
 
Het Vijffasen Model voor Klinisch Onderzoek  
Robey en Schulz (Robey, 2004) beschrijven in het Vijffasen Model voor Klinisch Onderzoek 
een leidraad voor opeenvolgende onderzoekstaken bij het uitvoeren van klinisch onderzoek. 
Het model voldoet aan de ethische verplichting om eerst de werkzaamheid van een therapie 
aan te tonen onder ideale condities voordat effectiviteit van de therapie getest wordt in de 
alledaagse klinische praktijk. 
Fase 1 van het model heeft als doel om aan te tonen dat een potentieel therapeutisch effect 
aanwezig is en schat de omvang van het effect in. Bewijs voor de aanwezigheid van een 
therapeutisch effect is afkomstig uit klinische verslagen, casuïstiek, retrospectieve studies en 
experimenteel onderzoek in kleine groepen..  
In Fase 2 worden de dimensies van het therapeutisch effect gedefinieerd en worden de 
noodzakelijke voorbereidingen getroffen voor het uitvoeren van een grootschalig klinische 
onderzoek. In deze fase worden beslissingen genomen over de patiënten voor wie de therapie 
geschikt is en criteria worden gedefinieerd om deze patiënten te selecteren. Maten voor 
resultaat worden geselecteerd en de duur van de therapie en de wijze van aanbieden wordt 
beschreven.  
Fase 3 bestaat uit de uitvoering van klinisch onderzoek om de werkzaamheid van een therapie 
te testen onder strikt gecontroleerde condities. In de gedragswetenschappen is de gouden 
standaard om de werkzaamheid van een therapie te testen de Randomized Controlled Trial 
(RCT).  
Fase 4 onderzoek is meestal veldonderzoek, waarbij er studies worden uitgevoerd naar 
effectiviteit van het programma in de alledaagse klinische praktijk. Studies naar de 
werkzaamheid kunnen worden gecontinueerd om preciezer te definiëren welke patiënten 
gebaat zijn bij behandeling met dit specifieke programma. Variaties in behandelwijze worden 
onderzocht met als doel het effect te optimaliseren en meta-analyses van voorgaande studies 
kunnen worden uitgevoerd.  
In Fase 5 worden onderzoeken naar de effectiviteit van de therapie voortgezet om te bepalen 
wie tegen welke prijs profiteert van de therapie. (Robey, 2004; Pring,2004) 
 
 
Resultaten uit onderzoek naar de werkzaamheid van LP tonen aan dat het stotterpercentage 
statistisch en klinisch relevant afneemt door behandeling met het LIP. Uit een randomized 
controlled trial (RCT) waar aan 54 kinderen mee deden, bleek dat bij aanvang van het 
onderzoek de kinderen ongeveer 1 op de 15 lettergrepen stotterden. Na behandeling met LP 
was het stotterpercentage bij behandelde kinderen gedaald tot 1 op de 65 lettergrepen. Bij de 
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onbehandelde kinderen was het percentage gedaald tot 1 op de 25 lettergrepen (Jones et al., 
2005). 
 
Eerdere onderzoeken vinden geen duidelijke aanwijzingen voor schadelijke bijwerkingen 
door behandeling met het LP (Bonelli et al., 2000). De behandelduur is in kaart gebracht 
(Jones, 2000; Kingston, 2003) en er zijn variaties in behandelwijze onderzocht (Harrison et 
al., 2004). 
 
Het Lidcombe Programma, een omstreden programma? 
Ondanks de klinische bewijzen voor de werkzaamheid van het LP is het programma bij 
therapeuten niet onomstreden. In het Journal of Fluency Disorders verwoordt Nan Bernstein 
Ratner dit op pakkende wijze: 'ik begrijp niet waarom het werkt of waarom het zou werken en 
zou het op prijs stellen daar een antwoord op te krijgen voordat ik weer lees dat het werkt.' 
(Bernstein Ratner, 2005). 
Een wezenlijk element in het LP is het corrigeren van het stottermoment. Oorspronkelijk 
wordt een dergelijke correctie in de gedragstheorie omschreven als bestraffing. Bestraffing 
van het stottermoment leidt volgens Bernstein Ratner niet tot vergroting van onze kennis over 
de mechanismen die een stottermoment bij een kind uitlokken of voorkomen. 
Harrison et al. (2004) vonden echter aanwijzingen dat verbale reacties van de ouder gericht op 
het stottergedrag bijdragen aan het resultaat van de therapie. Gedurende een periode waarin 
geen behandeling werd gegeven, behielden de deelnemers die een behandeling hadden 
gekregen met verbale reacties op vloeiende spraak en gestotterde spraak hun verlaagde %SS. 
Dit was niet het geval bij kinderen die enkel verbale reacties hadden gekregen op vloeiende 
spraak. In deze groep nam het stotteren toe in de periode dat er geen behandeling werd 
gegeven. 
 
Een andere reden waarom het LP bij therapeuten omstreden kan zijn, is de gehanteerde maat 
voor stotterernst. Het LP gebruikt als belangrijkste maat het aantal gestotterde syllaben om te 
bepalen of een kind behandeling nodig heeft en om de progressie van de behandeling te 
meten. Meerdere auteurs hebben aangegeven dat stotteren uit meer bestaat dan de uiterlijke 
kenmerken (Yaruss & Ouesal, 2006). Meting van het percentage gestotterde syllaben is een 
beperkte wijze om de ernst van het stotteren en de met het stotteren samenhangende 
gedragingen en factoren, zoals bijvoorbeeld vermijdingsgedrag en 'intrinsieke factoren', te 
bepalen. Sheehan's (1970) ijsberg is hiervoor een nog steeds tot de verbeelding sprekende 
metafoor om de ervaringen van stotterende sprekers die zich onder het oppervlak afspelen aan 
te geven (Yaruss & Ouesal, 2006). 
 
Een behandelprogramma als het LP, gebaseerd op operante procedures en met het aantal 
gestotterde syllaben als belangrijkste sturende maat, kan voor een therapeut te weinig 
fijngevoelig zijn en te weinig tegemoet komen aan de behoefte om het handelen af te 
stemmen op de gedragingen van een specifieke cliënt. Met als gevolg dat therapeuten 
aanpassingen aan het programma maken of mogelijk uiteindelijk kiezen voor een andere 
behandelmethodiek. 
Studies van Shenker, Hayhow, Kingston en Lawhor (2005) en Rousseau et al. (2002) melden 
dat wereldwijd 50% van de therapeuten die getraind zijn door leden van het Lidcombe 
Trainers Consortium het LP gebruiken met aanpassingen en niet volgens het op onderzoek 
gebaseerde format zoals aangeboden in de Lidcombe Programma Training. 
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Het onderzoek naar het gebruik van het LP in Nederland 
Aanleiding voor het onderzoek  
In Nederland zijn in de periode 2000-2004 ruim 64 logopedisten en stottertherapeuten 
getraind in het behandelen volgens het LP. Gezien de discussie die het LP oproept, Is het 
interessant na te gaan of het LP in Nederland wordt gebruikt, wanneer het LP wordt gebruikt, 
hoe het wordt gebruikt en met welk resultaat het is gebruikt. Met het onderzoek werd tevens 
een antwoord gezocht op de vragen op welke onderdelen resultaat en gebruik van het LP door 
de Nederlandse therapeuten verschillen of overeenkomen met eerder gepubliceerde resultaten 
en op de vraag of de Nederlandse therapeuten het LP aanpassen. Indien het LP wordt 
aangepast, was de vraag of dit gebeurt door elementen weg te laten of door het LP te 
combineren met andere behandelmethodes. Antwoorden op deze vragen kunnen inzicht 
verschaffen in de wijze waarop de Nederlandse therapeuten omgaan met het dilemma het kind 
te activeren om vloeiend te spreken of kiezen voor het bevorderen van de vloeiendheid door 
de eisen die aan het spreken worden gesteld te verminderen zoals in het Demands and 
Capacities Model (DCM) (Starkweather et al. 1991, zie kader verderop). 
 
De onderzoeksopzet 
Om een antwoord te krijgen op deze vragen is aan de Nederlandse therapeuten gevraagd een 
enquête in te vullen. In het totaal is naar 64 therapeuten, die tussen 2000 en 2004 werden 
getraind door leden van het Lidcombe Trainers Consortium, een vragenlijst gestuurd. Deze 
vragenlijst kon tevens worden ingevuld op de website van de Hogeschool Utrecht. De 
vragenlijst bestond uit 15 vragen verdeeld over de categorieën: 
 

- algemene informatie; 
- resultaten van behandeling met het LP;  
- wijze waarop het LP werd gebruikt. 

 
De therapeuten werd gevraagd het antwoord dat voor hen van toepassing was aan te kruisen. 
Bij een aantal vragen werden aantallen gevraagd. Hierbij kon een range worden aangekruist. 
Voorbeeld: 
Hoeveel stotterende kinderen tot 7jaar heeft u in totaal behandeld na het volgen van de LP 
cursus? 

- Geen  
- 1 -5  
- 6-10  
- 11-25  
- 26-50  
- meer dan 50  

 
Therapeuten werd gevraagd aan te geven of de aangekruiste getallen waren geschat of in het 
dossier opgezocht. 
 
De resultaten van het onderzoek 
Het responspercentage  
Wordt het LP gebruikt door de Nederlandse therapeuten? 
Van de 64 aangeschreven logopedisten en stottertherapeuten hebben 38 
logopedisten/stottertherapeuten gereageerd. Dit betekent een respons van 59,4%. Van de 38 
respondenten geeft 88,6% aan kinderen met het LP te hebben behandeld. Van de 7 
respondenten die aangeven het LP niet te hebben gebruikt, geven 4 
logopedist/stottertherapeuten aan dat zij wel stotterende kinderen hebben behandeld nadat zij 
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de LP cursus hebben gevolgd. De 38 respondenten hebben in de periode na het volgen van 
Lidcombe Cursus tussen 632 en 950 stotterende kinderen behandeld. Van deze stotterende 
kinderen hebben tussen 205 en 395 kinderen behandeling met het Lidcombe Programma 
gekregen. Dit is + 38% van het totaal aantal stotterende kinderen dat door de respondenten is 
behandeld. Tien therapeuten gaven aan de getallen te hebben opgezocht. 
 
De behandelresultaten 
De Nederlandse therapeuten werd gevraagd aan te geven van hoeveel kinderen zij de 
behandeling met het LP succesvol hadden afgesloten. Van de 38 respondenten heeft 44,7% bij 
meer dan de helft van de kinderen die behandeling kregen met het LP Stadium 2 succesvol 
afgesloten. Uit een grote internationale enquête, gehouden onder 908 therapeuten getraind 
door leden van het Lidcombe Trainers Consortium, blijkt dat 61 van de 164 respondenten 
(37,2%) aangeeft dat meer dan 50% van hun populatie Stadium 2 had afgesloten (Shenker et 
al., 2005). 
 
Het aantal behandelsessies en de behandelduur 
Als gemiddeld aantal behandelsessies in Stadium 1 geven de 38 Nederlandse therapeuten 
tussen de l0 en 20 behandelingen aan en gemiddeld een totale behandelduur van 9 tot 12 
maanden. Dit gemiddeld aantal behandelingen vertoont overeenkomsten/gelijkenis met 
gegevens uit ander onderzoek. Shenker (2005) en Kingston (2003) melden een gemiddeld 
aantal behandelingen tot Stadium 2 van 12 tot 23 behandelingen en Jones (2000) hanteert een 
richtlijn van gemiddeld 11 behandeluren voor Stadium 1. Bij de interpretatie van de 
behandelduur en het aantal behandelingen moet rekening worden gehouden met het gegeven 
dat 21 van de 31 therapeuten die kinderen met het LP hebben behandeld het aantal 
behandelingen hebben geschat. Tevens was het in Nederland tot 2005 niet mogelijk om een 
uur behandeltijd voor stottertherapie te declareren bij de zorgverzekeraars. 
 
De doelgroep 
Om een beeld te vormen van de doelgroep waarop de Nederlandse therapeuten zich richten, 
werden hen de volgende vragen gesteld: 
 

- Bij welke leeftijden gebruikt u het LP? 
- Bij welke duur sinds het begin van het stotteren gebruikt u het LP? 
- Bij welke bijkomende problemen heeft u het LP niet gebruikt? 

 
Bij welke leeftijden gebruikt u het LP? 
Het LP is oorspronkelijk ontwikkeld voor kinderen jonger dan 6jaar. Positieve ervaringen met 
de behandeling van stotterende kinderen in de leeftijd van 7 tot 12 jaar zijn ook beschreven 
(Lincoln Onslow, Lewis & Wilson, 1996). De 31 Nederlandse LP therapeuten, die deze vraag 
beantwoord hebben, geven aan dat 73% van de door hen met het LP behandelde kinderen in 
de leeftijd tussen 2 en 6 jaar was en 27% tussen 6 en 8 jaar. Andere leeftijden worden niet 
genoemd. 
 
Bij welke duur sinds het begin van het stotteren gebruikt u het LP?  
Er is informatie dat 73% van de stotterende kinderen binnen twee jaar na het begin van het 
stotteren spontaan herstelt (Yairi & Ambrose, 1999). Daarbij zijn er aanwijzingen dat de 
behandeling met het LP bij kinderen die een jaar of langer stotteren, korter duurt dan de 
behandeling van kinderen die minder dan 1 jaar stotteren (Kingston et al., 2003). Deze 
gegevens rechtvaardigen de vraag bij welke duur sinds de eerste stottersymptomen werden 
waargenomen de Nederlandse therapeuten het LP gebruiken. 
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De 31 therapeuten die deze vraag beantwoordden, gaven aan dat 31% van de kinderen die 
behandeling met LP kregen een half jaar tot één jaar voor aanvang van de behandeling waren 
gaan stotteren en 25% één jaar tot twee jaar voor de behandeling. Van de met LP behandelde 
kinderen stotterde 30% minder dan een half jaar voor aanvang van de behandeling. Drie 
therapeuten hebben het LP niet gebruikt als een kind minder dan één jaar stottert en één 
therapeut heeft het LP niet gebruikt als een kind minder dan twee jaar stottert. 
 
Bij welke bijkomende problemen heeft u het LP niet gebruikt? 
De enige contra-indicatie voor het starten van behandeling met het LP waarover consensus 
bestaat, is wanneer ouders niet in staat zijn om het programma uit te voeren. Aan de 
Nederlandse therapeuten werd gevraagd of één of meerdere van de onderstaande factoren 
reden zijn geweest om het LP bij een bepaald kind niet te gebruiken. Het gaat om: 
 

- bijkomende fonologische problemen; 
- bijkomende problemen in de taalontwikkeling; 
- bijkomende cognitieve problemen; 
- bijkomende aandachts-/concentratieproblemen;  
- bijkomende sociaal-emotionele problemen; 
- perfectionisme van het kind; 
- sterk aanwezige niet-vloeiendheid uitlokkende omgevingsfactoren. 

 
Het aantal therapeuten dat deze vraag heeft beantwoord is 32. Eén therapeut heeft het LP niet 
gebruikt, maar de vraag naar contra-indicaties wel ingevuld. De respondenten geven aan 
verschillende ontwikkelingsfactoren en factoren in het kind zelf of in de omgeving als contra-
indicatie te hebben gehanteerd voor behandeling met LP. 
Meer dan de helft van de respondenten noemt sterk aanwezige niet-vloeiendheid uitlokkende 
omgevingsfactoren als de reden om het LP bij een bepaald kind niet te gebruiken. Een 
voorbeeld van een niet-vloeiendheid uitlokkende omgevingsfactor is een hoog spreektempo 
van de ouders. Sociaal-emotionele problemen wordt door 47% van de therapeuten genoemd 
en een perfectionistisch karakter door 28%. Hierbij merkt één van de therapeuten op het 
programma niet te gebruiken bij zeer sterke angst voor het stotteren (zie figuur l). 
 

 
Opgemerkte veranderingen in communicatief gedrag na behandeling met het LP 
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Als belangrijkste maten voor het resultaat van de behandeling hanteert het LP het percentage 
gestotterde syllaben en de ernstmeting door de ouders. om een beeld te krijgen van andere 
veranderingen dan wijziging van het aantal gestotterde syllaben in het communicatieve gedrag 
van het kind werd de therapeuten gevraagd aan te geven of zij bij 10% of meer kinderen na 
behandeling met LP één of meer onderstaande gedragingen hebben opgemerkt: 
 

- verlaging van het spreektempo;  
- verhoging van het spreektempo;  
- afname van de gemiddelde zinslengte (MLU);  
- vereenvoudiging van de grammaticale complexiteit;  
- vereenvoudiging van de taalinhoud; 
- vermindering van de beurtname tijdens conversatie. 

 
Het aantal therapeuten dat deze vraag heeft beantwoord is 27. Verlaging van het spreektempo 
werd door 37% van de respondenten genoemd. Dit is opmerkelijk aangezien het LP niet door 
het geven van modelgedrag of instructie aanstuurt op verlaging van het spreektempo. Deze 
kinderen lijken op basis van de verbale reacties op hun gestotterde of stottervrije spraak over 
te gaan op verlaging van het spreektempo om vloeiender te gaan spreken (zie tabel l). 

 
 
De gegevens van de Nederlandse therapeuten vertonen overeenkomsten met de bevindingen 
van Bonelli et al. (2000). In deze studie werd onderzocht of er een verschil meetbaar was voor 
en na behandeling met het LP op gebied van spreektempo, beurtgedrag tijdens conversatie, 
gemiddelde zinslengte, grammaticale complexiteit en lexicale diversiteit. Bij vijf van de 
negen onderzochte kinderen werd een lager spreektempo gemeten na behandeling met het LP. 
Aanwijzingen dat in de totale onderzoeksgroep significante verandering van spreektempo, 
afname of vereenvoudiging van de onderzochte syntactische, semantische of pragmatische 
vaardigheden waren opgetreden, werd in de studie van Bonelli et al. (2000) niet aangetoond. 
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Aanpassingen aan het programma 
Studies van Rousseau et al. (2002) en Shenker et al. (2005) melden dat wereldwijd 50% van 
de therapeuten die getraind zijn door leden van het Lidcombe Trainers Consortium het LP 
gebruiken met aanpassingen en niet volgens het op onderzoek gebaseerde format zoals 
aangeboden in de Lidcombe Program Training. 
De volgende vragen werden gesteld om een beeld te vormen of de Nederlandse therapeuten 
het programma gebruiken zoals aangeboden in de LP Training en om in kaart te brengen 
welke aanpassingen worden gemaakt als het programma niet wordt gebruikt volgens het in de 
training gepresenteerde format: 
 

- Gebruikt u het LP in zijn geheel? 
- Welke elementen gebruikt u wel als u het LP niet in zijn geheel gebruikt? 
- Combineert u andere behandelmethodes voor jonge stotterende kinderen met het LP? 
- welke behandelmethodes gebruikt u in combinatie met het LP? 

 
In figuur 2 is te zien dat van de 31 therapeuten die het LP hebben gebruikt, 47,4% het LP in 
zijn geheel zegt te gebruiken. 18,4% gebruikt delen van het programma en 18,5% gebruikt het 
programma soms in zijn geheel. Eén van de therapeuten heeft aangegeven het programma niet 
te gebruiken maar geeft aan wel onderdelen te gebruiken. 
 

 
 
Welke elementen gebruikt u wel als u het LP niet in zijn geheel gebruikt? 
Van de 32 Nederlandse therapeuten die deze vraag hebben beantwoord, gaf 16% aan het %SS 
weg te laten, 25% van de therapeuten liet zelfevaluatie soms of altijd weg en 19% deed dat 
met het verzoek om correctie van de gestotterde spraak (figuur 3). 
Harrison et al. (2004) toonden aan dat de verbale reacties van de ouder op gestotterde spraak 
bijdragen aan het behouden van resultaat na therapie. Zelfevaluatie en correctie van 
gestotterde spraak zijn de verbale reacties die het kind het meest direct activeren om vloeiend 
te spreken maar correctie is tevens de therapeutische activiteit die, zoals Bernstein-Ratner 
(2005) beschrijft, op weerstand bij therapeuten stuit. 
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Combineert u andere behandelmethodes voor jonge stotterende kinderen met het LP? 
74% Van de respondenten geeft aan het LP te combineren met andere behandelmethodes. De 
vraag of combinatie van het LP met een ander programma chronologisch of gelijktijdig 
plaatsvond, is niet gesteld. 
 
Welke behandelmethodes gebruikt u in combinatie met het LP?  
Van de 23 therapeuten die aangeven het LP te combineren met andere behandelmethodes (zie 
figuur 4) geven alle therapeuten op één na aan het LP te combineren met het Demands and 
Capacities Model (DCM) (Starkweather, Gottwald & Halfond, 1991) (zie onderstaand kader). 
Dit mag enigszins verbazing wekken aangezien het LP het kind activeert om stottervrij te 
spreken en DCM de eisen reduceert die aan de spraak van het kind worden gesteld. in die zin 
kunnen het LP en DCM gezien worden als tegenpolen. De vraag is hoe de therapeuten beide 
methodes combineren. 
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Het Demands and Capacities Model 
Het Demands and Capacities Model (DCM) (Starkweather et al., 1991) is het meest gangbare 
behandelmodel voor jonge stotterende kinderen in de hele wereld en ook in Nederland. Het 
uitgangspunt van DCM is dat stotteren wordt bevorderd als de verwachtingen die aan, de 
vloeiendheid van het spreken worden gesteld de mogelijkheden van het kind om vloeiend te 
spreken overtreffen. De verwachtingen en mogelijkheden die in DCM worden onderscheiden, 
zijn onderverdeeld in vier dimensies: motorisch, emotioneel, linguïstisch en cognitief. Het 
doel van DCM is het in evenwicht brengen van de verwachtingen en mogelijkheden in de 
verschillende dimensies, door verwachtingen te verminderen of mogelijkheden te vergroten. 
Evenals bij het LP wordt de behandeling uitgevoerd door de ouders. De bewijzen voor 
effectiviteit of werkzaamheid van DCM zijn afkomstig uit subjectieve metingen verricht door 
ouders na de behandeling van hun kind en uit case studies (Matthews, Williams & Pring, 
1997; Schaefer, Donahue-Kilburg & Bond, 1992; Weiss & Zebrowski, 1992). 
 
 
Conclusie 
Uit een enquête gehouden onder in Nederland werkzame IP gecertificeerde therapeuten blijkt 
dat in de periode 2000 2004 ongeveer 38% van de door hen behandelde stotterende kinderen 
werden behandeld met het LP. Van de groep met LP behandelde kinderen Was 27% ouder 
dan 6 jaar. Bij 56% was het stotteren tussen een half jaar en twee jaar voor aanvang van 
behandeling begonnen. 
Op het moment van invullen van de vragenlijst was de behandeling van 64% van de kinderen 
succesvol afgesloten. De gemiddelde behandelduur bedroeg 9 tot 12 maanden, met een 
gemiddeld aantal van 10 tot zo behandelingen tot Stadium 2. Naast vermindering van het 
aantal gestotterde syllaben en afname van de stotterernst werd wat betreft verandering in 
communicatief gedrag na de behandeling met LP bij een aantal kinderen vertraging van het 
spreektempo genoemd. Duidelijk aanwezige niet-vloeiendheid uitlokkende 
omgevingsfactoren, sociaal-emotionele problemen en een perfectionistisch temperament 
werden door de therapeuten frequent genoemd als contra-indicaties voor behandeling met LP. 
Van de Nederlandse therapeuten past 37% het LP aan door elementen uit het programma weg 
te laten. Correctie van gestotterde spraak en zelfevaluatie van het spreken door het kind 
worden het meest weggelaten. Van de Nederlandse therapeuten past 74% het LP aan met 
andere behandelmethodes met name met DCM. 
 
Discussie 
De resultaten uit de enquête tonen aan dat het LP met succes wordt gebruikt door de 
Nederlandse LP gecertificeerde therapeuten en dat het gebruik van het programma in grote 
lijnen overeenkomt met resultaten uit andere onderzoeken. De resultaten uit de enquête maken 
echter ook het dilemma zichtbaar waar de Nederlandse therapeuten zich voor geplaatst zien, 
namelijk: het jonge stotterende kind activeren om stottervrij te gaan spreken of het vloeiend 
spreken bevorderen door de eisen die aan het spreken worden gesteld te verminderen? 
Nederlandse LP gecertificeerde therapeuten lossen dit probleem op door onder meer sterk 
aanwezige niet-vloeiendheid uitlokkende omgevingsfactoren als contra-indicatie te hanteren 
en door het programma aan te passen en te combineren. De verbale reacties die het kind 
activeren stottervrij te spreken, worden frequent weggelaten. Het programma waarmee LP 
veelvuldig wordt gecombineerd is het DCM, een programma dat de eisen die aan het spreken 
van het kind worden gesteld, vermindert. De vraag is of de gemaakte aanpassingen voor 
bepaalde kinderen inderdaad wenselijk zijn of dat deze aanpassingen worden gemaakt omdat 
het activeren van het jonge stotterende kind nog onvoldoende eigen is aan het handelen van de 
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therapeut, waardoor ze bij voorbaat worden weggelaten of te weinig kans krijgen om effect te 
sorteren. Uit de publicatie van Harrison et al. (2004) blijkt dat de verbale reacties op 
gestotterde spraak bijdragen aan het behoud van de stottervrije spraak. Weglaten van deze 
verbale reacties lijkt vanuit dit oogpunt niet wenselijk. Het combineren van het LP met DCM 
lijkt gezien hun tegenstrijdige uitgangspunt onlogisch, tenzij er gekozen wordt voor een 
aanpak waarbij de programma's elkaar opvolgen. 
 
De intervisiebijeenkomsten die sinds 2005 voor LP gecertificeerde therapeuten worden 
georganiseerd, kunnen een bijdrage leveren aan het eigen maken van de LP principes die niet 
vanzelfsprekend worden omarmd. Hierdoor zullen therapeuten steeds beter leren om 
oplossingen te vinden binnen de werkwijze van het LP in plaats van terug te grijpen naar voor 
hen vertrouwde methoden. Mogelijk wordt deze gedragsverandering bij de therapeuten na 
verloop van tijd zichtbaar doordat zij minder aanpassingen aan het programma maken. 
Herhaling van het in dit artikel gepresenteerde onderzoek kan daar een antwoord op geven. 
De Nederlandse therapeuten noemen DCM veelvuldig als gehanteerde behandelmethodiek, al 
dan niet in combinatie met het LP. Dit geeft aan dat de invloed van DCM, ondanks het 
huidige geringe bewijs voor de werkzaamheid, onder de Nederlandse therapeuten groot is. 
Franken, Kielstra -van der Schalk en Boelens (2005) vergelijken in een pilotstudy het 
resultaat van behandeling met DCM met het resultaat van behandeling met het LP. In dit 
onderzoek werden 15 kinderen behandeld met DCM en 15 met het LP. Bij beide groepen 
bleek SR en %SS aanzienlijk verminderd, maar tussen beide groepen werden geen verschillen 
in resultaat gemeten. 
Het gegeven dat 56% van de therapeuten sterk aanwezige nietvloeiendheid uitlokkende 
omgevingsfactoren als contra-indicatie hanteert, is een indicatie dat deze therapeuten het LP 
niet geschikt achten voor jonge stotterende kinderen die bloot staan aan deze factoren. Nader 
onderzoek om preciezer te definiëren welke cliënten gebaat zijn bij behandeling met welk 
programma is wenselijk. Gezien de grote populariteit van DCM en de wijze waarop 
omgevingsfactoren in behandeling met DCM zijn betrokken lijkt nader onderzoek naar 
werkzaamheid en effectiviteit van DCM volgens het Vijffasen Model van Robey en Schulz 
(1998) een logische eerste stap. 
 
De inhoud van dit artikel werd als lezing gepresenteerd op het Interlogo Symposium in 
Utrecht en Idstein (Duitsland) ter ere van het 75-jarig jubileum van de Opleiding Logopedie 
van de Hogeschool Utrecht in 2005. 
 
Samenvatting 
Het Lidcombe Programma (LP) is een gedragstherapeutisch programma voor de behandeling 
van jonge stotterende kinderen. in dit artikel wordt het LP beknopt beschreven en worden 
resultaten van een enquête gehouden onder in Nederland werkzame Lidcombe Programma 
Gecertificeerde logopedisten en stottertherapeuten gepresenteerd en vergeleken met resultaten 
uit ander onderzoek naar de werkzaamheid en gebruik van het UR De door de Nederlandse 
therapeuten gehanteerde doelgroep, contra-indicaties en gesignaleerde bijwerkingen worden 
besproken evenals de door de Nederlandse therapeuten gemaakte aanpassingen aan het in de 
LP cursus aangeboden format. 
 
Summary 
The Lidcombe Program (LP) is a behavioural treatment program for young stuttering 
children. This articie contains a summary of the LR Outcome measures of a questionnaire that 
was sent to Dutch therapists trained by members of the Lidcombe Trainers' Consortium are 
presented and compared with resuits of other research to efficacy and use of the UP. The 
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target group, contraindications, side effects of modifications that were made to the program 
by the Dutch therapists, are discussed. 
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