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Dit artikel, naar aanleiding van de onderscheiding met de Branco van Dantzigprijs 
van ons boek ‘Stotteren, van theorie naar therapie’, gaat over de rol van de 
logopedist-generalist en van de logopedist-stottertherapeut in voorlichting, preventie 
en behandeling van stotteren. We staan stil bij (vervolg-) opleidingsmogelijkheden 
van de logopedist. Elke logopedist moet aan kwaliteitsnormen voldoen maar wat is 
de plaats van ‘alternatieve therapieën’ die met veel marketingtechnieken van alles 
beloven? 
 
Inleiding 
Nadat de specialisatie - of in NVLF-termen: verbijzondering ’stottertherapie’ erkend 
werd ontstond terloops de discussie of stottertherapie nog wel onder de verrichtingen 
valt die de logopedist-generalist in zijn takenpakket heeft. De logopedist-generalist 
krijgt met (ethische) aspecten te maken rond de grenzen van zijn competenties: wat 
zijn de overwegingen om tot verwijzen naar een collega over te gaan, wanneer is een 
intercollegiaal consult of coaching aangewezen? 
De opleidingen zien zich voor de vraag gesteld: wat verwacht het werkveld anno 
2008 van een stagiair, van een beginnend beroepsbeoefenaar? Hoe wordt het 
wettelijke beroepsprofiel daadwerkelijk ingevuld? 
 
Bij het schijven van ons boek ‘Stotteren - van theorie naar therapie’ hebben we, om 
de materie toegankelijk te maken, uitgangspunten gehanteerd waarover redelijke 
consensus en evidentie bestaat. De afbakening dan wel overlap in het grensgebied 
tussen logopedist-generalist en logopedist-stottertherapeut, is niet altijd eenvoudig. 
De volgende thema’s blijken een discussiepunt: 
- De cliënt hoort van de logopedist: ‘ik behandel geen stotteren’. Zegt men dit 

vanuit gezonde zelfreflectie of is het koudwatervrees? 
- Wanneer kan de logopedist-generalist (beter) doorverwijzen naar een logopedist-

stottertherapeut? 
- Hoeveel post-HBO is nodig om adequaat te kunnen handelen? Sluit het post-

HBO aan bij in de initiële opleiding opgedane kennis en vaardigheden? 
- Hoe beoordeelt de generalist commerciële of alternatieve methodes, wat 

betekenen ze voor de cliënt en welke informatie krijgt de cliënt? 
 
Aan de hand van de volgende herkenbare fictieve casus zal zullen we ingaan op 
bovenstaande vragen. 
 
De inzet van de generalist bij voorlichting en preventie 
Bekend is het onderscheid tussen primaire, secundaire en tertiaire preventie. 
Primaire preventie voor stotteren richt zich op bescherming tegen mogelijke risico’s, 
secundaire preventie richt zich op het vroegtijdig opsporen en behandelen. Tertiaire 
preventie bij stotteren betreft voornamelijk het voorkomen van verergering en 
terugval. De logopedist-generalist kan met name veel betekenen in de voorlichting, 
de primaire en secundaire preventie. 



Primaire preventie speelt voornamelijk een rol bij kinderen die erfelijk belast zijn, met 
name bij de kinderen van wie een ouder zelf stottert of gestotterd heeft. 
In een Nederlands longitudinaal onderzoek (Kloth, 2000 bleken 26 van de 93 
kinderen waarvan minstens een van de ouders stotterde of gestotterd had, stotteren 
te ontwikkelen. Dit komt neer op 28%, terwijl de incidentie bij kinderen die niet op 
deze manier at risk zijn op 5% ligt (Andrews, Craig, Feyer et al., 1983; Manssom 
2000). Tweelingen en familieonderzoek wijzen op een poly-genetische oorsprong van 
stotteren (Wittke-Thompsom, Ambrose, Amrose, Yairi et al., 2007) Meer inzicht in 

mogelijke (genetische) 
risicofactoren zal ertoe leiden dat 
de logopedist steeds gerichter 
voorlichting ten behoeve van de 
primaire preventie kan bieden. 
Met het inperken van de school 
logopedie is er buiten een grove 
screening nauwelijks meer sprake 
van onderzoek op scholen, 
waardoor het vroegtijdig 
detecteren van (beginnend) 

stotteren bemoeilijkt wordt. De generalist kan ervoor zorgen dat dit aspect van 
secundaire preventie niet verwaarloosd wordt door gerichte voorlichting te geven aan 
zijn professionele netwerk, waarbij gedacht kan worden aan de huisarts, de 
leid(st)ers van penterspeelzalen en kinderopvang, de consultatiebureauarts, de 
leerkrachten en de schoolarts, met als doel dat zij stotter-alert worden. Ouders 
kunnen worden bereikt via een ouderavond of schoolblad of via een stukje in een 
lokale krant. 
 
Inhoudelijk komen onderwerpen aan de orde als: 
- ‘Wat is stotteren?’ 
- ‘Waardoor kan het ontstaan?’ 
- ‘Waardoor kan het in stand gehouden worden of verergeren?’ 
- ‘Waardoor kan het weer verminderen?’ 
- ‘Wat kan een arts, leerkracht of ouder doen?’ 
 
Onderzoek en verwijzing 
Kim (4; 6 jaar) wordt aangemeld bij de logopedist-generalist. Deze logopediepraktijk is de enige in een 
uitgestrekte regio. Over het algemeen zijn de wachtlijsten bij zowel de logopedie- als bij de 
stottertherapiepraktijken in deze regio lang. 
 
Het andere aspect van de secundaire preventie betreft behandeling om de ernst van 
de stoornis te verminderen of nog liever, de stoornis te doen verdwijnen, Hierbij 
speelt de logopedist-generalist een grote rol door te wijzen op het belang van 
onderzoek en (vroegtijdige) behandeling en door het bieden van empathie en 
vertrouwen aan het kind en/of ouders. 
Naast het bieden van voorlichting en preventieve zorg zijn Iogopedist-generalisten 
opgeleid om op verwijzing van een arts zorg te verlenen. Deze bestaat uit de 
logopedische diagnostiek en behandeling zoals omschreven in de Wet BIG (zie 
beroepsprofiel logopedist-generalist NVLF Gouda). Tijdens de diagnostische fase 
staan de logopedist diverse middelen ter beschikking. In ons boek (Stotteren, van 
theorie naar therapie, Bezemer, Bouwen & Winkelman, 2006) hebben we gekozen 
voor het ‘verwachtingen- en mogelijkhedenmodel Starkweather’ en voor het 

Bij een kind met een spraak-taal 
(ontwikkelings) stoornis, waar bovendien de 

stimulering van de spraak- en 
taalontwikkeling, niet synchroon lijkt telopen 

met de mogelijkheden van het kind én 
waarbij één van de ouders stottert, zal de 
logopedist de risico’s voor de ontwikkeling 

van stotteren onderkennen en tijdens 
logopedie extra oplettend te werk gaan 



‘Erasmus viercomponentenmodel Stournaras’ als blauwdruk voor diagnostiek en 
behandeling. Veel generalisten werken volgens de richtlijnen zoals geformuleerd in 
het methodisch handelen (Kuiper, 2004) en gebruiken verschillende vragenlijsten, die 
overigens niet altijd gestandaardiseerd en/of niet genormeerd zijn voor de 
Nederlandse populatie. 
Stotteren manifesteert zich binnen de algehele ontwikkeling van een kind, onderzoek 
(men spreekt tegenwoordig van assessment) richt zich daarom niet alleen op het 
stotteren maar ook op de spraaktaalontwikkeling in relatie tot de algehele 
ontwikkeling. De interactie tussen ouders (omgeving) en het kind wordt bestudeerd. 
Bij jongeren en volwassenen heeft de stotterproblematiek een langere ontwikkeling 
gehad, de logopedist zal ook bij hen op zoek gaan naar factoren die de 
stotterproblematiek uitlokken, instandhouden en versterken. Alle gegevens worden 
met elkaar in samenhang gebracht omdat stotteren een communicatiestoornis is 
waarbij deze verschillende aspecten met elkaar interacteren, De logopedist-
generalist krijgt hier als eerste mee te maken, zeker wanneer het jonge kinderen 
betreft. 
 
Overwegingen rond consultatie/doorverwijzing in de onderzoeksfase 
- De multicausaliteit en de dynamiek van de stotterproblematiek kan de logopedist-

generalist afschrikken, de houding van de therapeut straalt dan geen 
deskundigheid meer uit. 

- De interacterende problematiek op verschillende ontwikkelingsgebieden kan te 
ingewikkeld worden. Een intercollegiaal consult bij collega-logopedisten die zich 
hebben gespecialiseerd op bijvoorbeeld het gebied van taal, fonologie en 
vloeiendheid of bij andere disciplines, zoals pedagogen en psychologen, kan een 
logische stap kan zijn. 

- De leeftijd van de cliënt in relatie tot de complexiteit van de gegroeide 
problematiek kan niet meer in verhouding staan tot de ervaring en de (na-) 
scholing van de logopedist-generalist. 

 
Een doorverwijzing naar een stottertherapeut of andere discipline dient uiteraard 
gepaard te gaan met de reden waarom gespecialiseerde (stotter)diagnostiek 
geïndiceerd is. 
 
Onderzoek en eventueel therapie door de generalist met ‘coaching’ door de  
 
Stottertherapie 
Kim heeft inmiddels een jaar logopedie in een algemene logopedische praktijk in haar woonplaats. 
Klachten: stotteren en fonologische problemen, De logopedist-generalist koos voor de vertrouwde weg 
(fonologie) en besteedde daarom minder aandacht aan het stotteren. Geleidelijk trekt Kim zich meer 
terug, zij praat steeds minder, zij is moeilijk te verstaan, wil niet meer met vriendjes spelen, vermaakt 
zich uitstekend alleen. Kim heeft een sterke wil, raakt overstuur wanneer zaken anders gaan dan zij 
gepland heeft. De ouders weten niet goed wat de therapie inhoudt omdat zij niet altijd aanwezig zijn 
tijdens de behandeling. Moeder komt met Kim bij de kinderarts en deze vermoedt dat er meer aan de 
hand is dan alleen stotteren. Kim wordt op verzoek van de behandelend logopedist-generalist naar 
een logopedist-stottertherapeut doorverwezen. De verwijzend arts vraagt op advies van de 
logopedistgeneralist om urgentie gezien de complexiteit van de problemen, hij adviseert ook een 
onderzoek te laten doen naar een mogelijke Autisme Spectrum Stoornis (ASS) en vermoedt Gilles de 
la Tourette Syndrome (GTS). Kims logopedist voelt zich niet toegerust tot het geven van deze 
stottertherapie, Bij de logopedist-stottertherapeut vindt een stotterdiagnostisch onderzoek plaats 
waarna overlegd wordt over welke therapie het best aansluit bij Kims problemen. 
 



logopedist-stottertherapeut is een andere mogelijkheid. In deze intervisievariant ziet 
de stottertherapeut de cliënt voor een onderzoek, maakt een therapieplan, ziet de 
cliënt regelmatig terug en de generalist behandelt en geeft informatie aan de 
stottertherapeut. Wanneer de geografische afstand tussen cliënt en stottertherapeut 
een te groot struikelblok wordt, kunnen beide therapeuten tot deze creatieve 
oplossing komen. 
 
Jonge kinderen die stotteren horen in onze visie niet op een wachtlijst. Deze kinderen 
moeten snel gezien worden voor informatie, voor verder onderzoek en/of voor 
(indirecte) therapie. Idealiter vindt deze opvang, zoals gezegd, plaats bij de 
logopedist-generalist in de buurt. 
We weten dat een percentage van de geziene kinderen spontaan zal herstellen, 
zonder enige interventie. Er zijn logopedisten, maar vooral ook artsen, 
peuterspeelzaalleidsters, die op spontaan herstel rekenen of hopen. Zij denken dat, 
op grond van het percentage kinderen dat na kortere of langere tijd spontaan 
herstelt, een poosje afwachten een goede optie is. 
 
De valkuil hierbij is dat het leereffect in deze ‘afwachttijd’ flink kan toenemen bij de 
kinderen die niet spontaan zullen herstellen. De ontwikkeling van secundaire 
stottergedragingen, die bijdragen tot de instandhouding van het probleem, vormen 
dan het grootste risico voor het persisteren van het stotteren. Voorkomen dient te 
worden dat personen uit de directe omgeving ‘ongemerkt’ gaan reageren op het 
stotteren, op het gedrag van het kind en dat het kind hier weer op zal reageren. Het 
stotterprobleem groeit dan langere tijd door. Interventie in de vorm van 
ouderbegeleiding is een vereiste voor deze secundaire preventie, een benadering die 
spontaan herstel in de hand kan werken. Directe therapie wordt niet 
leeftijdsafhankelijk aangeraden maar hiertoe wordt besloten op grond van de 
ontwikkeling van het stotterprobleem. 
 
Overwegingen rond consultatie / doorverwijzing in de therapiefase 
- De logopedist-generalist kan zich onzekerder voelen over eigen interventie 

wanneer het een kind, een jongere of volwassene betreft, die al veel therapie van 
collega’s hebben gehad. Het leereffect rond het reageren op het stotteren heeft 
zijn tol al geëist. De problematiek kan sterk gegroeid zijn en het secundaire 
gedrag kan vormen aannemen die voor de logopedist-generalist lastiger te 
behandelen zijn.  

- De logopedist-generalist merkt reacties van het jonge kind op die wijzen in de 
richting van de ontwikkeling van secundair gedrag en ziet zelf geen kans bij het 
jonge kind tot directe therapie over te gaan. 

 
Wanneer een kind de aanleg lijkt te hebben te gaan stotteren zal de logopedist-
generalist de ouders uitleg moeten geven over de prioritering. Het stimuleren van 
fonologie / trainen van articulatie / taaltherapie of de aanwezigheid van heel 
 
Therapie bij stotteren en bijkomende problemen 
Tijdens het onderzoek blijkt dat de fonologische problemen bij Kim reuze meevallen. Kim stottert veel, 
tijdens haar blokkades maakt ze een zeer opvallende beweging van de onderkaak waardoor de 
verstaanbaarheid van hetgeen zij wil zeggen ernstig belemmerd wordt. Ouders en logopedist-
generalist zijn tot op heden meer gefixeerd op de verstaanbaarheid en de ouders dringen aan juist 
dáár iets aan te doen. 
 



specifieke problemen (ADHD, GST, Specific Language Impairment (Sli) stelt immers 
eisen aan het kind waardoor het stotteren juist sterker uitgelokt kan worden. Het 
aanpassen van de logopedische therapie bij ‘dubbele’ problemen’ blijkt niet altijd 
vanzelfsprekend, mede omdat bijvoorbeeld de ouders snel resultaat willen zien op 
beide gebieden. 
 
Therapie en het betrekken van de ouders bij de therapie 
Kim lijkt zeer taalvaardig, heeft al veel in de gaten rond de reacties van anderen en heeft in de 
tussentijd een groot aantal secundaire stottergedragingen ontwikkeld, waaronder hand voor de mond 
houden tijdens het spreken, stoppen met praten, ‘weet niet’ zeggen op vragen. Mogelijk is zij zich van 
haar sterke kaaktrek en het stotteren bewust. In het adviesgesprek met beide ouders wordt besloten 
nog even te wachten met het door de arts gevraagde verdere onderzoek elders: het terugtrekgedrag 
van Kim in combinatie met het temperament dat zij toont, zijn misschien te verklaren uit haar 
stotterervaringen. Als dit het geval is dan is onderzoek naar ASS niet nodig. Ook de trekkingen in haar 
gezicht kunnen een kenmerk zijn van stotteren en hoeven niet te wijzen op GTS. 
Kim komt in individuele therapie, prioriteit heeft ouderbegeleiding, waarbij de aandacht wordt gegeven 
aan het versterken van spontaan vloeiend spreken. (Zie Hoofdstuk 7, Bezemer, Bouwen & 
Winkelman, 2006) 
 
Overwegingen rond consultatief doorverwijzing bij complexe problematiek 
- Bij dubbele problemen kan overleg met een stottertherapeut, die met actuele 

kennis en veel ervaring gerichte voorlichting geeft aan ouders, verstandig zijn. 
- De logopedist-stottertherapeut heeft meer kennis over de typische 

vloeiendheidsproblemen verbonden aan andere ontwikkelings- of psychiatrische 
stoornissen, een consult is daarom gerechtvaardigd. 

 
Bij jonge kinderen is werken zonder ouders geen optie. Juist de ouders zien hun kind 
veel, zijn vaak de spil van de communicatie, geven heel gerichte informatie over de 
specifieke problemen en kenmerken van hun kind. Generalisten hebben als taak met 
hun cliënt te streven naar een toestand van volledig lichamelijk, psychisch en sociaal 
welbevinden, hierbij gaat het niet alleen om het streven naar de ‘afwezigheid van 
gebrek’ (WHO, beroepsprofiel logopedist, NVLF). Veel van de in bijlage 71 (in: 
Bezemer, Bouwen & Winkelman, 2006) genoemde adviezen betreffen een 
‘onnatuurlijke lijkende’ manier van doen waar ouders in getraind moeten worden, 
logopedie is meer dan ‘tips’ geven. Luisteraars worden door het stotteren van het 
kind ongemerkt uitgenodigd te reageren op een manier die juist het stotteren weer 
kan uitlokken of versterken (bijvoorbeeld door sneller te reageren en meer te vragen 
en meer gesloten vragen te stellen). Deze gedragingen zijn bij de ouders (luisteraars) 
inmiddels aangeleerd en de ouderbegeleiding besteedt juist hier aandacht aan. 
Generalisten die zich verder verdiepen in de diverse vormen van leren zullen daar 
veel voordeel van ondervinden. Deze zelfscholing is gelukkig niet exclusief van 
belang voor het behandelen van stotteren, het is een onderdeel van het gehele 
logopedisch handelen. Werken met deze opvoedingsaspecten zullen wel duidelijk 
gerelateerd moeten zijn aan het communicatieve gedrag. 
 
De ouders op hun verantwoordelijkheid wijzen en hen betrekken bij de therapie kan 
op een functionele manier door hen gerichte leesopdrachten te geven uit 
laagdrempelige cliëntvriendelijke boekjes (Beerthuizen, Franken & Nijhuis, 1996; 
Bertens & Weeda, 2007). Tegelijk vergroot deze bibliotherapie (Winkelman, 1994) de 
creativiteit van de (beginnende) generalist, Een leesopdracht de volgende keer 
evalueren geeft inzicht in de geleverde inspanning en het begripsniveau van de 
ouder. 



Bij het ongericht gebruik maken van internet is informatievervulling een risico. voor 
therapeuten en studenten zijn via www.coutinho.nl   diverse bijlagen te downloaden 
onder ‘Stotteren’. 
 
Overwegingen rond consultatie / doorverwijzing 
- Complexe problematiek vraagt letterlijk meer tijd; wanneer uurtherapieen 

geïndiceerd zijn, is dit juist bij de stottertherapeut mogelijk. 
- Wanneer problemen in het hele gedrag op de voorgrond komen te staan of 

wanneer niet-logopedische problemen duidelijk groter impact hebben op het 
welbevinden van het kind dan het stotteren, is doorverwijzing naar een andere 
discipline een serieuze optie. Dit geldt voor zowel de logopedistgeneralist als de 
logopedist-stottertherapeut. Samenwerking, bundelen van ]kennis en ervaring is 
dan gewenst. 

 
We gaan ervan uit dat met de competenties van de generalist werken aan cognities 
en emoties rond stotteren / stotterangst verantwoord is. Dit is zeker het geval bij de 
logopedist-stottertherapeut. wanneer de angsten te groot zijn en niet meer 
gerelateerd lijken aan stotteren en/of communicatie (denk aan fobieën), kan de 
psycholoog ingeschakeld worden. 
Een logopedist-generalist kan het versterken van de communicatieve vaardigheden 
niet los zien van cognities en emoties. 
Deze twee zijn de belangrijkste ingrediënten van de taalpragmatiek. Communicatie is 
een dynamisch proces in de sociale context. De generalist snijdt zijn zorg op maat bij 
voor alle aspecten van de klacht, levert vraaggerichte zorg, leert de cliënt optimaal 
omgaan met zijn gezondheidstoestand (zie beroepsprofiel logopedist) en behoort 
zich hier dus vanzelfsprekend mee bezig te houden. 
 
Directe therapie, werken aan cognities en emoties bij een kind, logopedie of ‘werk voor de 
psycholoog’?  
Al snel blijkt dat Kim erg gevoelig is voor haar stotteren, ze reageert hier sterk op, heeft al duidelijk 
een eigen ‘oordeel’, zal daarom voor haar stotters ‘gedesensitiseerd’ moeten worden. Kim heeft 
moeite met beurtgedrag, lijkt haar eigen gang te gaan, kan moeilijk wachten, neemt geen tijd om 
instructies af te wachten, reageert impulsief, zij reageert snel emotioneel maar reguleert deze emoties 
niet makkelijk. 
 
Een bekende valkuil is het snel kiezen voor spreektechnieken richting vloeiender 
spreken. Vraagsturing in de zorg werkt dit in de hand: ouders willen dat het kind zo 
snel mogelijk vloeiend gaat spreken. Dat de emoties en cognities ook al bij heel 
jonge kinderen een verergerende of instandhoudende factor kunnen zijn betekent dat 
hieraan vroegtijdig aandacht dient te worden besteed. 
 
De behandelend logopedist stelt zichzelf de vraag: heb ik voldoende ervaring om dit 
probleem te behandelen en bespreekt dit met de stottertherapeut. 
Wanneer een kind fonologische problemen heeft en minder durft te spreken, pakt de 
generalist als het goed is wél de spreekdurf aan. Met taal-pragmatiek-problemen 
(denk aan ‘iets niet durven of kunnen vragen’) is men bij de generalist immers aan 
het goede adres. Bij veel logopedisten ontstaat bij stotteren en niet durven spreken 
ineens de twijfel, hoe ga je om met een kind dat iets nog niet ‘goed’ kan of durft? 
(bijlage 72 en 73 in: Bezemer, Bouwen & Winkelman, 2006). 
 
Overwegingen rond consultatie / doorverwijzing 



- Met aanwezig secundair gedrag dat wijst op cognitieve en emotionele 
problematiek kan de generalist mogelijk geen raad weten. 

- Therapie voor het stotterend spreken zal bij voorkeur door dezelfde therapeut 
gegeven worden als de therapie, die gegeven wordt betreffende de cognities en 
emoties rond het stotteren. Beide aspecten versterken elkaar en houden elkaar in 
stand. Vermijdingsgedrag binnen het taalgebruik van de cliënt kan bij een andere 
discipline die weinig van de typische stotterproblematiek op de hoogte is ‘per 
ongeluk’ als vloeiend spreken gezien worden. Bij doorverwijzing zal deze kennis 
niet vanzelfsprekend aanwezig zijn bij bijvoorbeeld de psychotherapeut. Bij op 
maat gesneden therapie heeft de behandelend therapeut overzicht over het 
gehele proces. 

 
Stottergedrag kan verward worden met symptomen van andere stoornissen. 
Stottersymptomen kunnen, zeker wanneer er sprake is van secundair stottergedrag, 
de indruk geven dat het gaat om expressieve taalstoornissen. Het gevaar is dan dat 
een verkeerde therapeutische strategie wordt gekozen, Stottergedrag kan verward 
worden met het typische snelle en niet-vloeiende spreken bij het kind met ADHD. 
Wanneer een kind weinig spreekt lijkt het stotteren wellicht op de spraak van een 
kind met extreme spreekangst. veel stotterende kinderen die een sterk temperament 
hebben vertonen als secundair gedrag symptomen die verward kunnen worden met 
enkele kenmerken van ASS: snel emotioneel reageren, emoties onvoldoende 
reguleren, overgeconcentreerd zijn, niet flexibel reageren, langdurig voort kunnen 
gaan in een eigen verhaal, moeite hebben te luisteren naar de ander, moeite hebben 
met beurtgedrag. Deze kinderen hebben dan echter niet automatisch een stoornis 
binnen het autistisch spectrum. De stotterende kinderen met deze kenmerken lijken 
in de praktijk echter óververtegenwoordigd. Temperamentaspecten bepalen in 
belangrijke mate wat een kind, of ouder, met een therapie zal doen. Werken met 
mensen houdt altijd in dat het temperament een belangrijke rol speelt. 
 
Bij volwassen met gevestigd stotteren kan het stotteren hun leven sterk beïnvloeden. 
Psychologen, die existentiële problemen bij volwassenen behandelen kunnen de 
impact van het stotteren gemakkelijk over het hoofd zien of het vermijdingsgedrag 
(stotterangst) niet goed blootleggen. Soms staat extreme stotterangst niet los van 
ander fobisch gedrag en kunnen beide aangepakt worden, tegelijk of in goed 
interdisciplinair overleg. 
 
Stottertherapie is maatwerk 
Kim had logopedie bij een therapeut die zich met slechts één een cursus verdiept heeft in stotteren. 
Kim reageerde echter niet zoals deze geleerde ‘stottertherapie’ had beschreven. Kinis vechtgedrag 
tijdens het stotteren oek eerder toe te nemen en Kims moeder meldt dat Kim regelmatig gefrustreerd 
reageert wanneer moeder haar op het stotteren wijst. 
 
En wat zijn de mogelijkheden voor Theo, 22 jaar? Hij heeft wisselend logopedie gehad met steeds 
wisselend en op termijn matig succes. 
Regelmatig werd zijn motivatie in twijfel getrokken. Theo en zijn ouders betwijfelen inmiddels of er nog 
verandering voor hem mogelijk is. Zij blijven zoeken naar dé ‘oplossing’, dé ‘genezing’. 
 
De logopedist-generalist met een brede visie zal de kwaliteit van leven c.q, 
communiceren willen optimaliseren. Daarin past in de meeste gevallen geen rigide 
streven naar 100% vloeiendheid. De therapeut die één vaste benadering kent en de 
cliënt hier ‘in wil passen’ komt bedrogen uit. Dat geldt niet alleen voor alternatieve 



en/of commerciële therapeuten, ook voor de logopedist die zich in één methode 
naschoolt. De doelstellingen die nagestreefd worden zijn per cliënt anders. 
Een verantwoordelijk therapeut erkent zijn sterke kanten en beperkingen en neemt 
dan ook terecht contact op met een gespecialiseerde stottertherapeut ten einde de 
cliënt de op maat gesneden zorg te bieden die het nodig heeft. 
 
Commerciële en niet-reguliere methoden. 
Voor de cliënt en de verwijzer is veel commerciële informatie over stotteren en 
‘alternatieve’ stottertherapie beschikbaar maar de waarde en reikwijdte van veel 
informatie is onduidelijk. Ook de generalist kan nieuwe informatie vaak onvoldoende 
op waarde schatten of een commerciële boodschap uit de vrije markt doorgronden. 
Sommige methoden of apparaten worden door zorgverzekeraars vergoed, waardoor 
de cliënt de conclusie trekt dat het wel goed zit. Helaas hoeft de commercie niet aan 
kwaliteitseisen te voldoen, een gevolg van het marktmechanisme (Bogaardt, 
Bogaardt, 2008) 
 
We noemen enkele gemakkelijk aan de cliënt uit te leggen karakteristieken die bij de 
meeste commerciële en alternatieve methoden herkenbaar zijn. 
- Er vindt geen verantwoord onderzoek plaats 
- De diagnose luidt ‘stotteren’ 
- De therapie gaat uit van een ‘one-size-fits-all principe’, door gebrek aan kennis 

wordt de stotterproblematiek gesimplificeerd. De cliënt dient in de pas te lopen 
met de methode en doet dat graag, immers men belooft aan de hulpvraag 
‘stottervrij spreken’ te voldoen. Vaak leidt dat tot toename van vechtgedrag of 
toename van vermijdingsgedrag. Deze karakteristiek is ook een valkuil voor de 
logopedist-generalist die slechts één methode heeft uitgediept. 

- Gunstige resultaten krijgen onevenredig veel aandacht. 
- Bij onvoldoende resultaat wordt veelal de ‘schuld’ bij de cliënt gelegd, de methode 

‘werkt immers bij anderen wel’ 
- Bij onvoldoende resultaat wordt ‘meer van hetzelfde’ aangeboden 
- Ongunstige resultaten, verergering van het stotterprobleem of meer frustratie 

wordt veelal door de cliënt niet gerapporteerd, vaak uit schaamte: ‘het ligt aan mij’ 
 
Een aparte categorie vormen therapieën, aangeboden door ervaringsdeskundigen, 
bijvoorbeeld het McGuire programma. De meerwaarde betreft het inlevingsgevoel als 
lotgenoot, hopelijk ex-lotgenoot. De valkuil is dat wat voor de één heeft gewerkt niet 
voor een ander hoeft te werken. 
 
Hebben reguliere therapeuten dan gegarandeerd succes? Anno 2001 zijn veel 
(deel)technieken geëvalueerd -’evidence based’ wat niet wil zeggen dat bepaalde 
hardnekkige symptomen bij iedereen, met welke techniek dan ook, helemaal zullen 
verdwijnen. Wel kan de breed kijkende professional een reële inschatting maken van 
haalbare doelen die de kwaliteit van spreken, functioneren, participeren én van leven 
vergroten. 
Soms kan een bepaalde alternatieve methode na onderzoek geïndiceerd zijn. Door 
strategieën en effecten te plaatsen in het ‘Erasmus-viercomponentenmodel 
Stournaras’ kan uitgelegd worden welke plaats deze binnen dit model innemen. Wij 
gunnen elke stotterende persoon verbetering, maar zonder gerichte indicatie lijkt het 
volgen van een willekeurige strategie een pokerspel. 
 



Onze boodschap zal duidelijk zijn: we benadrukken dat het therapieplan / de 
therapiekeuze bepaald dient te worden door de ‘vraag en noden’ van de cliënt en niet 
door het ‘aanbod / bescheiden instrumentarium’ van de logopedist-generalist of 
alternatieve / commerciële therapie. Een vergelijking met stemtherapie gaat hier op: 
na een nieuw geleerde stemtherapie deze op de eerste de beste stempatiënt 
toepassen ongeacht de diagnose is evenmin aan te raden, 
 
Stottertherapie in de initiële opleiding en post-HBO 
Binnen de initiële opleidingen Logopedie vormt anno 2008 competentiegericht 
onderwijs de basis, waarbij brede aandacht voor algemene therapeutische 
vaardigheden in veel gevallen ten koste gaat van de specifieke logopedische 
‘vakken’. Op enkele logopedieopleidingen bestaan geen verplichte boekenlijsten en 
zijn het aantal contacturen voor hoorcolleges die gericht zijn op specifieke 
deelgebieden, dus ook stotteren, tot een minimum beperkt en/of wordt een 
gereduceerd aantal uren vaardigheden gegeven door docenten die generalist zijn. 
Na heftige discussies (o.a. in de media) over het onderwijsbeleid in het algemeen 
schijnt er afweer een kentering gaande: een aantal Hogescholen vergroot het aantal 
contacturen. Toch zal de hier beschreven grote rol van de generalist bij de 
eerstelijns-opvang van stotterende jonge kinderen en van adolescenten / 
volwassenen grote aandacht behoeven in het post-HBO. Er worden regelmatig 
basiscursussen rond stottertherapie aangeboden. Iedere logopedist schoolt zich bij. 
Opgemerkt zij dat één training, zeker wanneer deze zeer specifiek is, geen 
stottertherapeut maakt van de generalist. We staan bijvoorbeeld kritisch ten aanzien 
van de trainingen in het Lidcombe programma dat een naar onze mening erg 
eenzijdige benadering van het stotterprobleem biedt, In onze casus wordt duidelijk 
dat zonder bredere kennis van en met onvoldoende ‘feeling’ voor stotteren valkuilen 
voor het instappen liggen. 
Een gedegen opleidingstraject tot stottertherapeut wordt geboden door de 
Nederlandse Vereniging voor Stottertherapie (NVST). Het traject is te vinden op 
www.stotteren.nl  en www.nedverstottertherapie.nl . In België biedt het CIOOS 
(www.cioos.be ) een vergelijkbaar traject. Gekwalificeerde stottertherapeuten kunnen 
lid worden van de NVST 
 
Tot slot 
Samenvattend geven we de volgende karakteristieken: 
- De logopedist-generalist 
- beschikt over basiskennis over stotteren; 
- heeft de mogelijkheid veel voorlichting ‘dichtbij’ de cliënt te geven; 
- krijgt meestal de aanmelding bij de eerste signalen waarbij nog weinig sprake is 

van aangeleerde secundaire gedragingen; 
- zit vaak dicht op de leefwereld van het kind, kent wellicht de school of 

peuterspeelzaal; 
- heeft veel kennis omtrent de gehele spraak- en taalontwikkeling; 
- is gewend veel ontwikkelingsaspecten mee te nemen in onderzoek/ therapie; 
- heeft in toenemende mate toegang tot recente informatie over stotteren, o.a via 

post-HBO en literatuur. 
 
De logopedist-stottertherapeut: 
- heeft meer actuele kennis omtrent de laatste researchgegevens; 
- stelt zijn informatieoverdracht dienaangaande steeds bij; 



- beschikt over een rijk scala aan therapie-benaderingen voor elke 
ontwikkelingsfase. Voor iedere cliënt kan zo de juiste therapiekeuze plaatsvinden; 

- kan een gekozen benadering aanpassen aan de cliënt, werkt eclectisch, 
waardoor deze het vereiste maatwerk krijgt; 

- heeft meer stotterende cliënten in therapie waardoor andere therapievormen 
mogelijk zijn zoals: uurtherapieën, groepstherapieën, ouderbegeleiding in 
groepen, begeleiding van leerkrachten. Diverse manieren van leren krijgen zo 
gestalte; 

- is in staat therapie te geven aan cliënten die langdurige negatieve leereffecten 
ervaren en kan eerdere therapieën positief evalueren en integreren; 

- beschikt over meer middelen en materialen ten dienste van onderzoek en 
therapie bij stotteren; 

- ontwikkelt zo nodig nieuwe strategieën en materialen; 
- is op de hoogte van de wederzijdse beïnvloeding tussen stotteren en andere 

stoornissen; 
- biedt de mogelijkheid voor de cliënt tot een second opinion; 
- biedt vaak cursusmogelijkheden (post-HBO) en/of coachings-mogelijkheden; 
- heeft via de Nederlandse Vereniging voor Stottertherapie mogelijkheden de 

specialisatie stottertherapie te optimaliseren. 
 
De therapie die past bij bovenstaande ideeën is op een praktische toepasbare 
manier uitgelegd in ons boek: Stotteren, van theorie naar therapie (2006). 
 
Summary 
in the Netherlands stuttering therapy is provided by authorized speech therapists, 
who are distinguished in genera] speech therapists and in stuttering specialized 
speech therapists. In this article criteria are described for referring to and/or coaching 
by specialized colleagues. The characteristics of other alternative or commercial 
therapies are discussed. These therapies seem only to have been legalized because 
of market forces in the health care system. 
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