
De oorzaak van stotteren verder ontsloten? 

In dit verhaal proberen we op basis van recente bevindingen een beeld te schetsen van de huidige 

inzichten over de oorzaken van stotteren.  Ook proberen we mogelijke gevolgen van deze inzichten 

te schetsen. Het lijkt wellicht een moeilijk verhaal, maar als het je interesseert, zal je het 

waarschijnlijk wel begrijpen.  

Genen.  

Uit onderzoek van families met veel familieleden die stotteren, uit tweelingonderzoek en uit studies 

met geadopteerde kinderen was al beschreven dat stotteren voor ongeveer 70% erfelijk bepaald was; 

stotteren is meer aangeboren dan aangeleerd. Terwijl deze genetisch invloed  al lang bekend was, is 

een aanduiding van concrete ‘stottergenen’ pas kort geleden beschreven door dr. Dennis Drayna. Op 

deze site (zie http://www.stotteren.nl/view.php?p=562&segment=5 ) is dit onderzoek samengevat, 

en in het kort wordt het hier nog herhaald: In een paar grote Pakistaanse families, waar al eeuwen 

(door hun geïsoleerde leven) huwelijken tussen nauw verwante familieleden plaatsvinden, komen 

veel stotterende familieleden voor. Bij dergelijke grote familieverbanden is het mogelijk om te 

achterhalen op welk stuk van welk chromosoom (de drager van een grote verzameling erfelijke 

eigenschappen) de mogelijke betrokken genen (in dit geval de ‘stottergenen’) liggen. Daarna (en dat 

is echt een gigantische klus) kan de precieze volgorde van de DNA bouwstenen (de kleinste 

kenmerkende deeltjes van het genetisch materiaal) van de verdachte chromosoom fragmenten van 

alle familieleden bepaald worden.  Al deze data (miljarden gegevens) worden vervolgens met elkaar 

vergeleken waarna er soms  een naald in een hooiberg wordt gevonden. In dit geval werd bij veel 

stotterende familieleden (en niet bij controles) gevonden dat één enkel DNA-bouwsteentje op een 

verkeerde plaats is ingevuld. Een effect van de gevonden afwijking in het specifieke gen (en daarna 

bij een verwante groep van genen) kon ook aangetoond worden: het betrokken gen maakt een 

bepaald enzym, met een heel klein afwijkend stukje. De afwijking is heel gering en een afwijkende 

functie van dit zogenaamde. gemuteerde enzym kon via normale chemische technieken nog niet 

worden aangetoond. Het zou echter gevolgen kunnen hebben voor de ‘gescheiden afvalverwerking’ 

van de cel. De overeenkomst tussen de aanwezigheid van stotteren en die van de genmutatie in de 

betrokken personen was wel heel groot, maar niet absoluut: uitzonderingen in beide richtingen 

kwamen voor, dus de aanwezigheid van het gen geeft geen doem. Ook zijn deze aangeboren 

genetische factoren nog slechts bij een klein gedeelte van mensen die stotteren aangetoond. Dit alles 

is uitgebreider te lezen via bovengenoemde hyperlink.  

Gen naar orgaan?  

In een lezing voor de Stuttering Foundation heeft dr. Drayna dit 

helder toegelicht, en hij heeft ook nieuwe data laten zien. Als een 

statistisch grote overeenkomst gevonden wordt tussen  een 

gevonden genetische afwijking en een gevonden gedrag, wordt 

immers daarna naar mogelijke functionele verschillen van de 

genproducten en specifieke lokalisatie ervan gezocht. En nu bleek 

dat één van de gevonden ‘stottergenen’ in muizenhersenen op 

een heel specifieke plaats werd gevonden (zie plaatje). De betekenis  hiervan is nog niet duidelijk, en 

het plaatje dient nu alleen als illustratie van de richting waar het onderzoek naar toe gaat. Dat wil 

zeggen. kan een eventuele storing in dat specifieke gedeelte van de hersenen iets te maken hebben 

met stotteren? Hier is bij mijn weten nog niets over bekend, maar er wordt aan gewerkt.  
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Emoties. 

 Maar naast die genetische aspecten weet iedereen dat er per persoon in stand houdende factoren 

zijn, of die factoren die het stotteren per omstandigheid verergeren. Dat is de rol van gedachten  en 

emoties, en we maken even een sprong naar twee andere stukjes die op deze site al zijn 

gepubliceerd, beide over een zogenaamde ‘stotterpil’. Via de hyperlink 

http://www.stotteren.nl/view.php?p=634 zijn beide stukjes nog te lezen, maar in het kort wordt het 

even herhaald. Dr Jerry Maguire, een Amerikaanse psychiater die zelf ook stottert, heeft zijn research 

voor een groot deel gewijd aan het vinden van een stotterpil. In de twee aangehaalde studies 

beschreef hij de resultaten van twee typen psychofarmaca dat wil zeggen geneesmiddelen die het 

psychisch welbevinden kunnen beïnvloeden.  Het ene middel (Pagoclone) is te beschouwen als een 

soort Valium en het werkt op zgn. GABAA receptoren. Het andere middel (Asenapine) is een 

antipsychoticum, en het werkt op onder andere DOPA receptoren – ik zeg dit alleen om aan te geven 

dat het echt twee totaal verschillende middelen zijn.- Deze twee middelen met hun geheel 

verschillend werkingsmechanisme geven beide  enige verbetering bij het stotteren, maar heel kort 

door de bocht werkt het eerste niet sterk, en geeft het tweede veel bijwerkingen. Deze middelen zijn 

voor het behandelen van stotteren niet vrijgegeven, en het is ook de vraag of dat gaat gebeuren. De 

korte weergave van de resultaten doet daaraan niet geheel recht (we wachten nog op de echte 

publicaties), maar voor nu is belangrijk dat farmacologische (dus met medicijnen) algemene demping 

van de hersenfunctie misschien verlichting van  het stotteren kan geven.  

Hersenactiviteit.  

En nu maken we weer een stap 

naar andere studies, namelijk nl. 

waarbij het mogelijk is om niet 

(zoals in het vorige plaatje) te 

kijken naar aanwezigheid van 

specifieke genen, maar echt te 

kijken naar hersenactiviteit 

tijdens bepaalde handelingen. 

Dat kan met de techniek van 

functionele MRI. U weet wellicht dat iemand  voor het maken van een MRI in zo’n grote koker wordt 

geschoven, waardoor een veel meer gedetailleerde afbeelding van organen mogelijk is dan met 

Röntgen straling. Een uitbreiding van deze MRI naar de functionele MRI betekent dat je niet alleen 

een plaatje maakt, maar dat er ook activiteit kan worden gemeten. Yvonne van Zaalen heeft voor 

haar proefschrift gewerkt aan fMRI bij broddelen, en er zijn ook al publicaties over fMRI bij diverse 

vormen van stotteren bekend – die weer verschillen van het ‘normale’ patroon.  Hierbij is  een 

plaatje, niet om te bestuderen, maar als illustratie van het feit dat je in de hersenen iets kan ‘zien’ 

van wat je in dit geval ook kan horen.  Deze studies verdienen een uitgebreider verslag . 

Oorzaak of gevolg?  

Nu was het bij dergelijke studies altijd de vraag of deze beelden een oorzaak of een gevolg van de 

handelingen waren. Met andere woorden, als je zo’n beeld in de hersenen ziet tijdens het stotteren, 

wat is de kip en wat is het ei? In verband met deze discussie is een overzicht van een paar lezingen 

op een recente bijeenkomst van de Society for Neuroscience interessant (zie 

http://www.sfn.org/index.aspx?pagename=news_111610b ). Daar werd gemeld dat dergelijke 

abnormaliteiten bij mensen die stotteren, gemeten via de bovengenoemde fMRI, niet alleen tijdens 
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hun stotteren werden gezien, maar ook tijdens bijvoorbeeld het stil (!) lezen. Het gaat er dus op 

lijken dat de genoemde afwijkingen niet het gevolg zijn van stotteren, maar wellicht een vroegere  rol 

in het stottergedrag hebben – waarbij we nog steeds niet echt over de oorzaak kunnen spreken.  

Definitie ‘neurogeen’ stotteren.  

En we gaan nog even verder, nu naar een verhaal wat ook al op deze site heeft gestaan, nl. over 

neurogeen stotteren (zie http://www.stotteren.nl/upload/file/Neurogeen%20stotteren.pdf ). In dat 

verhaal wordt verschil gemaakt tussen het zgn. ontwikkelingsstotteren enerzijds (wat meestal begint 

op vroege leeftijd, vaak vanzelf weer overgaat, en waarbij een goede vroegtijdige therapie die 

kinderen die niet spontaan herstellen, goed kan helpen) en neurogeen stotteren anderzijds. Deze 

laatste vorm treedt pas op bij volwassenen, en dan na een hersenbeschadiging zoals bv. na een 

ongeval of een infectie. Klinisch zijn er dus duidelijke verschillen aantoonbaar, en die komen in de 

huidige terminologie (ontwikkelingsstotteren versus neurogeen stotteren) ook naar voren. In het 

licht van het hele bovenstaande zou je strikt genomen ook bij het ontwikkelingsstotteren de 

neurologische component moeten zien - al wordt hiermee niet bedoeld dat ‘neurogeen stotteren’ 

anders gedefinieerd zou moeten worden. Ik herhaal mijn echte bedoeling, namelijk dat ook het 

‘normale’ ontwikkelingsstotteren in wezen een neurologisch verschijnsel is.  

Weten we het nu?  

Nee, de bedoeling van dit stukje is alleen om aan te geven, hoe het onderzoek naar oorzaken van 

stotteren zich ontwikkelt, en hoe ook bij dit probleem steeds duidelijker een neurologisch substraat 

wordt gevonden; dat wil zeggen dat het probleem in het zenuwstelsel zit. Voor de duidelijkheid: dit is 

niet zoals men vroeger in de volksmond zei: het komt door de ‘zenuwen’. Jullie hebben in de kranten 

misschien iets gevolgd mbt het zojuist verschenen boek ‘Wij zijn ons brein’ van Dick Swaab. Om gelijk 

een paar misverstanden op te ruimen: dit boek gaat niet over een master mind (extern of intern) die 

de toekomst kan voorspellen – en dat zelfs nog op individueel niveau. Nee, het is meer een leidraad 

om diverse ontwikkelingen bij gezondheid en ziekte mogelijk te kunnen verklaren. We zijn geneigd te  

onderscheiden  (en zelfs naar plaats in het lichaam) de rede, de ratio, het verstand enerzijds (dus in 

de hersenen) en het gevoel anderzijds, wat we meer in het hart plaatsen. Het besef dat die hele lijst 

van emotie, gevoel, en denken in feite activiteiten van onze eigen hersenen zijn, lijkt minder 

romantisch, maar is daarom niet minder waar.  

Emancipatie van het stotteren.  

We leven met betrekking tot het stotteren in een bijzondere tijd. Op de 177ste meeting van de 

American Association for the Advancement of Sciences (de ‘hoogste’ algemeen wetenschappelijk 

vergadering ter wereld) van  17- 21 februari 2011 wordt een speciale sessie gehouden met als titel: 

From Freud to fMRI: Untangling the Mystery of Stuttering. Het is de eerste keer dat het onderwerp 

stotteren hier überhaupt aan de orde komt, en afgaande op de aangekondigde sprekers, zullen alle 

bovengenoemde zaken daar uitgebreid worden behandeld. Naast deze wetenschappelijke 

emancipatie (het begrip wordt hier gebruikt als het omgekeerde van doodzwijgen), zal waarschijnlijk 

ook de film ‘The King’s Speech’ de emancipatie van het stotteren in de gehele maatschappij zeer 

bevorderen. De film gaat over  de Engelse koning George VI, die de zware taak had (en met zijn 

stotteren extra zwaar) om Engeland (en de hele geallieerde wereld) via directe radioboodschappen 

moed in te praten tijdens de 2e Wereldoorlog  - zie 

http://www.stotteren.nl/view.php?p=635&segment=1. In de film schijnt duidelijk te worden dat er 
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geen wonderdokters voor het stotteren bestaan, maar dat een goede therapie ook volwassen 

mensen die stotteren goed kan helpen om met dit probleem om te gaan.   

Plaatsbepaling van de oorzaak van het stotteren?  

Het wordt dus duidelijk dat stotteren in oorsprong een medisch probleem is; stotteren is niet schuld 

van slechte ouders,  te wijten aan de omgeving in het algemeen, hormonen of zelfs te wijten aan de 

eigen ‘slechte’ persoonlijkheid. Natuurlijk, hierboven is al onderscheid gemaakt tussen genetische en 

versterkende factoren, en deze laatste aspecten kunnen de uitingsvormen, de ernst, de duur, de 

ervaring als handicap beïnvloeden, maar ze zijn niet de oorzaak. Aan de andere kant moet met 

nadruk herhaald worden (dat bleek al uit de eerste publicatie), dat een genetische aanleg niet 

automatisch betekent dat de persoon echt stottert. Mogelijke therapeutische consequenties moeten 

allemaal nog worden onderzocht. Moet bijvoorbeeld vroegbehandeling eerder worden toegepast 

wanneer deze stottergenen aantoonbaar zijn? Ik herhaal overigens dat dit tot nu toe alleen in een 

klein deel van de gevallen bekend is. We weten het niet, en vooralsnog zal een goede afweging van 

de kosten/baten/tijdsfactoren hierbij een goede algemene toepassing van vroegbehandeling juist 

stimuleren. We weten immers hoe plastisch (beïnvloedbaar) het brein op jonge leeftijd is, en dat kan 

een goede verklaring zijn voor het goede succes van deze aanpak.   
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