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Stotteren is een vloeiendheidsstoornis die per definitie opduikt op jonge leeftijd, vooral in de kleutertijd. 
Deze stoornis heeft de potentie uit te groeien tot een communicatieprobleem dat ook de sociale 
ontwikkeling en het persoonlijk welbevinden kan belemmeren. De differentiële diagnose van normale 
onvloeiendheid en stotteren is weliswaar niet eenvoudig maar we beschikken vandaag over voldoende 
kennis om die twee ook bij deze jonge leeftijdsgroep van elkaar te onderscheiden. Onderzoek van de 
laatste jaren heeft ook waardevolle nieuwe informatie opgeleverd over (criteria voor) mogelijk 
spontaan herstel of chroniciteit van stotteren. Een en ander maakt dat de indicatiestelling voor al dan 
niet ingrijpen op jonge leeftijd, en de invulling van de wijze waarop dit kan gebeuren, een complexe 
afweging is van zoveel mogelijke parameters. In dit artikel synthetiseren we de belangrijkste feiten in 
functie van differentiële diagnose en indicatiestelling voor behandeling van stotteren bij kleuters. We 
plaatsen daarbij enkele kritische kanttekeningen bij de huidige bevindingen omtrent spontaan herstel 
versus persistentie van stotteren en trachten een en ander te vertalen in een aantal gefundeerde 
aanbevelingen voor de logopedische stotterpraktijk. 
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INLEIDING 
Stotteren kan weliswaar op om het even welke leeftijd beginnen, maar voor de overgrote meerderheid 
vangt het aan op kinderleeftijd, met een piek op peuter-kleuterleeftijd rond twee à drie jaar (Yairi & 
Ambrose, 2005). Om die reden wordt nog wel eens gesproken over ‘ontwikkelingsstotteren’, een ietwat 
misleidende term omdat hij de connotatie oproept van een verschijnsel dat bij de normale ontwikkeling 
hoort en dus per definitie van voorbijgaande aard is. Dat stotteren bij uitstek aan de oppervlakte komt op 
peuter-kleuterleeftijd is wellicht niet toevallig.We zijn bekend met de fenomenale explosie van spraak en 
taal die in diezelfde periode plaatsvindt, maar ook met een boel andere competenties die tegelijk ontwik-
kelen aan sneltreinvaart: Jonge kinderen bouwen kennis van de wereld op, verwerven inzichten en com-
petenties om adequaat met die wereld, met leeftijdgenoten en volwassenen om te gaan. Ze verwerven 
motorische vaardigheden, leren emoties te reguleren en eenvoudige problemen op te lossen... Stotteren 
zelf is verweven met al die zich ontwikkelende domeinen, is even meervoudig van aard. Dat blijkt van 
zodra men, de onderzoeker of de therapeut, het wil bestuderen. Spraakonvloeiendheid mag dan wel het 
essentiële kenmerk van deze stoornis zijn, stotteren is meer dan alleen maar een spraakstoornis. Het zit 
vervat in taal, fonetiek, cognitieve, sociale, emotionele en fysiologische domeinen (Yairi, 2007). De 
diagnostiek en de behandeling ervan zijn bijgevolg andermaal even meervoudig en complex van aard.  
Daar bovenop blijkt er tegelijk met de incidentie van nieuwe kinderen die gaan stotteren, een compense-
rende tendens te bestaan tot spontaan herstel. Een grote proportie van de kleuters die op een of ander 
moment beginnen te stotteren zal daar ook weer terug mee zijn gestopt tegen de tijd dat ze de volwassen-
heid heeft bereikt (Bloodstein & Bernstein Ratner, 2008). Hoewel er tal van bronnen zijn die over deze 
tendens tot spontaan herstel rapporteren, zijn er slechts weinigen waarin de genoemde percentages niet 
zijn gebaseerd op louter herinneringen van de participanten maar op degelijke longitudinale studies op 
grote schaal. Het onderzoek van Andrews & Harris (1964) is in dit opzicht lange tijd verreweg het meest 
betrouwbare geweest. Naar deze studie wordt geregeld verwezen als de ‘1000-Family Survey’ omwille 
van de duizend gezinnen waarin stotteren werd bestudeerd (Howell, 2007). De prevalentie van stotteren 
bleek bij deze proefgroep rond 1 % te liggen, de incidentie ongeveer 5 % – cijfers die in latere onder-
zoeken telkens werden bevestigd. Andrews & Harris vonden een spontaan herstel-ratio van 79,1 %. In de 
meest recente longitudinale studie van Yairi & Ambrose (1999; 2005) komt de proportie kinderen die 
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herstellen van stotteren op 73,8 % te staan. Cijfers uit andere studies liggen steeds ergens tussen de 36 en 
79 % (Bloodstein & Bernstein Ratner, 2008). Dat betekent niettemin evenzeer dat hoewel het stotteren bij 
een groot percentage van de jonge kinderen een tijdelijk verschijnsel blijkt te zijn, dit voor één vijfde tot 
één derde van de jonge kinderen die beginnen stotteren helaas niet het geval is. 
Het herstel van stotteren wordt in de meeste onderzoeken op jonge leeftijd gesitueerd. Andrews & Harris, 
in bovengenoemde studie, kwamen tot de bevinding dat herstel het meest voorkomt bij kinderen vanaf de 
leeftijd waarop het stotteren is begonnen tot 8 jaar. Bij ongeveer een derde van de stotterende kinderen 
was het stotteren alweer terug verdwenen op vierjarige leeftijd. Nog weinig waarschijnlijk was herstel van 
stotteren, aldus Andrews & Harris, bij kinderen ouder dan 12. 
Uit een aantal longitudinale studies blijkt dat herstel van stotteren, wannéér het optreedt, zich doorgaans 
voordoet in een relatief korte periode nadat het is ontstaan. In de hierboven al aangehaalde Yairi & 
Ambrose-studie, bijvoorbeeld, bleek 31 % te herstellen binnen de twee jaar na aanvang van het stotteren; 
63 % binnen de drie jaar na het begin van stotteren, en 74 % binnen de vijf jaar. De gemiddelde leeftijd 
van de stotteraanvang in dit onderzoek was drie jaar. Kloth, Kraaimaat, Janssen & Brutten (1999) rappor-
teerden herstel zonder behandeling bij 70 % van de kinderen binnen de vier jaar nadat ze werden gediag-
nosticeerd. En Ryan (2001) stelde bij 70 % van 22 twee- en driejarige kinderen een herstel van het 
stotteren vast binnen de twee jaar na de aanvang. 
 
Over ‘spontaan’ en ‘herstel’ 
Dat er kinderen zijn bij wie het stotteren zich na een periode van enkele dagen tot maanden of zelfs jaren 
‘spontaan’ weer terug lijkt te ‘herstellen’ is dus al langer bekend. We zetten ‘spontaan’ en ‘herstellen’ 
niettemin tussen aanhalingstekens omdat er nogal wat discussie mogelijk is over wat onder ‘spontaan 
herstel van stotteren’ kan worden verstaan (Bloodstein & Bernstein Ratner, 2008; Finn, Howard & 
Kubala, 2005; Ingham, Finn & Bothe, 2005).  Ingham & Cordes (1997), bijvoorbeeld, stellen als mini-
mum standaard voor deze term de reductie en eliminatie van stotteren en de vervanging hiervan door 
natuurlijk klinkende, stottervrije spraak in de dagelijkse leefwereld. Daartegenover staat de visie dat er 
slechts van volledig herstel sprake kan zijn wanneer niet enkel de waarneembare fenomenen van de 
stoornis maar evenzeer de reactieve kenmerken ervan, zoals angst en vermijding, zijn verdwenen 
(Manning, 2001, in Finn et al., 2005). Met andere woorden, mogen er sporadisch nog stotter-achtige 
onvloeiendheden voorkomen of moeten die geheel afwezig zijn? Moeten ook de spreekattitude en het 
zelfconcept als spreker volkomen genormaliseerd zijn (en wat houdt dat dan in, een normale spreek-
attitude)? Mag er nog een verhoogde alertheid of waakzaamheid voor vloeiendheidsaccidenten bestaan in 
veeleisende spreekomstandigheden? Voor minstens een deel van de volwassenen die rapporteren ooit 
gestotterd te hebben blijkt dit immers het geval te zijn (Finn et al., 2005). Helaas werden tot nog toe in de 
meeste studies naar zogenaamd herstel van stotteren enkel perceptueel vaststelbare aspecten van stotteren 
(meestal niet veel meer dan de frequentie van stotterkenmerkende onvloeiendheden) in rekening gebracht, 
en dan doorgaans zoals men zich deze nog vaagweg kon herinneren. 
De dwingende nood aan een sluitende omschrijving van ‘herstel’ geldt evenzeer voor het concept van 
‘spontaan’ herstel. Hoe spontaan is spontaan? In de vakliteratuur worden termen gehanteerd als 
‘spontaneous ‘ of ‘unassisted recovery’ wat doet vermoeden dat men doelt op herstel zonder enige 
manipulatie van buitenaf (bv. Yairi & Ambrose, 2005). Hoe groot is de kans dat ouders van kinderen die 
een tijd hebben gestotterd en weliswaar geen therapie hebben gehad, nooit enigerlei soort van bijsturende 
adviezen hebben gegeven, al dan niet bewust de wijze van communiceren met hun kind hebben aange-
past, of stress- of druktereducerende maatregelen hebben getroffen? In hoeverre kunnen deze maatregelen 
niet een gelijksoortig effect met formele therapie hebben gehad? Enzovoort. Enkele auteurs (zie o.m. 
Ingham et al., 2007) plaatsen hier terecht een aantal kritische kanttekeningen bij. Het lijkt ons voor 
logopedisten-stottertherapeuten van wezenlijk belang deze bij het interpreteren van recente onderzoeks-
bevindingen omtrent zogenaamd ‘spontaan herstel’ van stotteren goed voor ogen te houden. 
 
UITDAGINGEN VOOR DE DIAGNOSTIEK VAN STOTTEREN 
Hoewel allerminst eenvoudig, de eigenlijke diagnose van stotteren bij jonge kinderen is geen onoverko-
melijke taak. De huidige kennis van de fenomenen die deze vloeiendheidsstoornis typeren in combinatie 
met de voorhanden zijnde kwantitatieve data laten ons toe met een behoorlijk grote mate aan zekerheid 
een diagnostische uitspraak te doen. 
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Met andere woorden, de vaststelling van de aanwezigheid van stottermomenten is niet zozeer het 
probleem. Een stuk moeilijker is de beoordeling of een jong kind en/of zijn omgeving hier ook hinder van 
ondervinden. Wellicht de meest uitdagende opdracht is te voorspellen of en hoe het probleem zich door-
heen de tijd zal ontwikkelen. Toch is dit een van de meest wezenlijke vraagstukken voor de logopedist-
stottertherapeut bij wie de bezorgde, jonge ouder komt aankloppen: Zal dit voorbij gaan? Zal mijn kind 
blijven stotteren? Met alle bijkomende connotaties en emotionele reacties die daar het gevolg van kunnen 
zijn (Meersman, 2002 en 2003; Meersman & Stinders, 2000; Stes, 1999; Zebrowski & Shum, 1993). In 
zijn ongerustheid voor de toekomst van zoon of dochter vertolkt de ouder daarbij een kwestie die ook de 
wetenschapper al decennia bezighoudt. Het is de vraag naar de aard van de ontwikkeling van stotteren, 
naar persistentie dan wel herstel en naar signalen die kenmerkend kunnen zijn voor een van beide. Voor 
de logopedist-stottertherapeut is deze informatie cruciaal omdat ze de grondstof vormt voor de indicatie-
stelling van de behandeling, maar indien er inderdaad tot logopedische hulp wordt besloten evenzeer voor 
de wijze waarop die therapeutische ondersteuning vorm moet krijgen. Er zijn immers veel mogelijkheden. 
De therapeut beschikt over een aantal variabelen die hij als het ware kan ‘manipuleren’: het kind, de 
ouders, de omgeving; de aard, invulling en intensiteit van de begeleiding… We komen hier nog op terug. 
In wat nu eerst volgt, staan we stil op de basiskennis die de logopedist-stottertherapeut dient te bezitten 
om gefundeerd te kunnen beslissen of een jong kind al of niet stottert, en indien ja zo mogelijk nog be-
langrijker: of het kind een hoog risico loopt al dan niet een persistent stotterprobleem te ontwikkelen. 
 
Stotteren of niet? De differentiële diagnostiek van normale en afwijkende 
onvloeiendheid 
Op de eerste vraag is het intussen wat makkelijker te antwoorden dan op de tweede. Hier en daar houden 
nog auteurs vast aan de wat oudere stelling dat het onderscheid tussen normale onvloeiendheden en 
stottermomenten van louter kwantitatieve aard is; stotteren is dan gewoon een te veel van wat zich nor-
maal ook al voordoet. Er is vandaag echter voldoende feitenmateriaal dat aantoont dat er ook kwalitatieve 
verschillen zijn (Yairi, 2007; Yairi & Ambrose, 2005), een visie die al in 1959 door Wendell Johnson 
werd verdedigd. Er mag dan geen enkel onvloeiendheidstype bestaan dat uitsluitend bij stotterende kin-
deren voorkomt, er is wel degelijk ook een kwalitatief onderscheid te maken tussen stotteren en normale 
niet-vloeiendheid, ook op zeer jonge leeftijd in de beginfase van het stotteren. Stotterend spreken wordt 
dan reeds gekenmerkt door een complex patroon van onvloeienheidstypes en hun frequentie, proportie, 
omvang en duur. Laten we de belangrijkste kwantitatieve en kwalitatieve kenmerken even op een rij 
zetten. 
(1) Stottermomenten zijn die onvloeiendheden die neigen om ongewild het woordgeheel te doorbreken. 
Dit blijft nog steeds een van de meest treffende en goed waarneembare kwalitatieve kenmerken van 
stottergedrag; de stottermomenten doen zich niet zozeer tussen de woorden voor, maar in de woorden. 
Het gaat om de problematische transitie tussen spraaksegmenten binnenin de woorden: klanken, syllaben. 
Die worden ongewild verlengd of herhaald, of het kind lijkt erop te blokkeren. Daartegenover staan 
normale onvloeiendheden die zich voordoen in en tussen de grotere segmenten van taal: zinsdelen worden 
herhaald of bijgesteld, er vallen pauzes die al dan niet elegant worden opgevuld… Het is precies dit 
specifieke onderscheid dat Conture (1982) leidde tot de ietwat ruwe indeling in zogenaamde within-word 
disfluency (i.c. stotteren) tegenover between-word disfluency (i.c. normale onvloeiendheid). 
Normale onvloeiendheden verlopen weliswaar grotendeels geautomatiseerd, toch worden ze intentioneel 
gehanteerd om tijd te nemen voor het ophalen van woorden, het bepalen van woordvolgorde (syntaxis) en 
woordvorming (morfologie), kortom voor taalprocessing, en om de aandacht van de luisteraar vast te 
houden. Jonge kinderen in die explorerende maar tevens explosieve fase van hun spraak- en taal-
verwerving leren er al gauw gebruik van te maken. Ze leren dat eventjes stil blijven, enkele seconden is 
genoeg, om zichzelf bedenktijd te geven voor het formuleren van wat ze willen overbrengen, bestraft 
wordt door leeftijdgenootjes die het geduld niet kunnen opbrengen en zelf beginnen praten, of die gewoon 
de aandacht verliezen... Via processen van sociaal leren en instrumentele conditionering leren ze dat het 
herhalen van woorden, van zindsdelen, het opvullen van stiltes, enz. beloond wordt door een langer vol-
gehouden aandacht van de luisteraar en meer kansen om zich te uiten. Dit typisch functionele karakter 
van normale onvloeiendheden ontbreekt totaal bij de onvloeiendheden die typisch zijn voor stotteren. 
Deze laatste hebben veeleer het karakter van controleverlies en van ongewild oponthoud. Zelfs op derge-
lijk jonge leeftijd haalt geen enkel normaal (on)vloeiend sprekend kind het in zijn hoofd zichzelf tijd te 



                                          M.Meersman: Kleuters en stotteren. Diagnostische kenmerken, spontaan herstel en indicatiestelling voor behandeling 

gunnen op de volgende wijze: ‘Oma, gi-gi-gi-gisteren zijn we na-na-naar de ker-ker-kermis geweest’. 
Onder normale omstandigheden zal een niet-stotterende kleuter dan iets zeggen als: ‘Euhm, oma, oma, en 
weet je wat? Gisteren, euhm gisteren zijn we naar, naar de..., naar de kermis geweest’... 
(2) Stotter-achtige onvloeiendheden – woorddeelherhalingen, klankverlengingen en -blokkades – komen 
bij kinderen die niet stotteren vrijwel nooit meer dan drie keer per honderd syllaben voor. Is dit wél het 
geval, dan wijst dit louter kwantitatieve gegeven al meteen in de richting van mogelijk stotteren. 
Omdat ook bij niet-stotterende kinderen deze stottertypische woorddeelherhalingen en klankverlengingen 
voorkomen, zij het dan veel minder, verkiezen Yairi en collega’s de term stutter-like disfluencies boven 
de within-word disfluencies  van Conture (Yairi & Ambrose, 2005).  Voor wat betreft het voorkomen van 
deze stotter-achtige onvloeiendheidstypes – laten we ze hier kortweg ‘stottermomenten’ noemen, vonden 
Yairi en collega’s in hun studie relatief weinig overlapping tussen de kinderen die stotterden en de 
normaal vloeiend sprekende kinderen (Ambrose & Yairi, 1999; Yairi & Ambrose, 2005). Gemiddeld 
deden die zich bij de niet-stotterende kinderen 1,41 keer per 100 syllaben voor, en vrijwel steeds minder 
dan 3 %. Bij de stotterende kinderen was dit ongeveer acht keer meer (gemiddeld 11,3 %), en minimaal 3 
à 4 %. Recent onderzoek van Boey (2007) laat vermoeden dat dergelijke data betrouwbaar hanteerbaar 
zijn voor Nederlandssprekende kinderen en vice versa. 
(3) Bij jonge kinderen die niet stotteren ligt de proportie stottermomenten tegenover het totale aantal 
onvloeiendheden gemiddeld rond de 35 % en steeds onder de 50 %. Bij stotterende kleuters is dat 
gemiddeld 66 %, dus bijna het dubbele van de niet-stotterende kinderen (Yairi, 1997). 
(4) De omvang van woorddeelherhalingen of herhalingen van eenlettergrepige woorden – het aantal 
keer dat een kort woord, klank- of syllabe wordt herhaald bovenop de bedoelde keer – blijkt significant te 
verschillen tussen wel en niet-stotterende kinderen. Als jonge kinderen die niet stotteren al eens een 
woord of een stuk van een woord herhalen, wat sowieso al relatief zelden gebeurt, dan doen ze dat 
gemiddeld één keer; bv. ‘ik-ik...’ of ‘i-ik...’ Kinderen die stotteren herhalen een segment doorgaans twee 
keer of meer (Yairi & Ambrose, 2005). 
(5) Uiteraard dient men ook bijzonder oplettend te zijn voor bijkomende reactieve verschijnselen op de 
beginnende stottermomenten. Denk hierbij aan een aantal coverte en overte reacties op stotteren: 
beginnende tekenen van schaamte, irritatie of angst, en waarneembare gedragsmanœuvres als wegkijken, 
hoofdbewegingen, grimassen, e.d. We stelden hogerop reeds dat een van de diagnostische uitdagingen 
bestaat in het inschatten van de mate van hinder die kleuters ondervinden door hun stotteren. Het is 
precies het speuren naar en bevragen van deze reactieve verschijnselen die hierop enig licht kunnen 
werpen. Het inventariseren van dergelijke informatie is o.i. cruciaal omdat ‘reageren op’ door deze 
kinderen zelf mogelijk een van de factoren vormt voor herstel van, dan wel verdere ontwikkeling van het 
stotteren tot een stotterprobleem (zie o.m. Stes, 1999, 2008; Van Riper, 1990). 
In 2005 publiceerden Vanryckeghem, Brutten & Hernandez de resultaten van een onderzoek naar de 
spreekattitude bij 45 peuters en kleuters die wel en 63 leeftijdgenootjes die niet stotterden, met behulp van 
een voor deze leeftijdsgroep aangepaste versie van de Communication Attitude Test, de KiddyCAT. Van 
lagereschoolkinderen die stotteren was eerder al herhaaldelijk aangetoond dat zij een significant 
negatievere attitude ten overstaan van hun spreken vertonen dan hun niet-stotterende leeftijdgenoten (zie 
o.m. Brutten & Vanryckeghem, 2003; en De Nil & Brutten, 1990). Vanryckeghem en collega’s toonden 
aan wat clinici wellicht al langer hadden opgemerkt: dat ook jongere kinderen die stotteren (gemiddelde 
leeftijd 4;04 jaar) reeds op peuter- en kleuterleeftijd een negatievere spreekatitude bezitten (en rappor-
teren) dan peuters en kleuters die niet stotteren. Het is opvallend dat de negatievere spreekattitude lijkt 
samen te vallen met de leeftijd waarop het stotteren meestal aanvangt, en Vanryckeghem e.a. merken 
hierbij op dat deze aan spraak-gerelateerde malattitude een causale of minstens bijkomende causale factor 
van stotteren zou kunnen zijn. Het is verleidelijk hierop door te denken en de al dan niet negatieve 
betekenisverlening aan het eigen stotterend spreken te zien als een mogelijke factor in het herstel dan wel 
de verdere ontwikkeling van stotteren.  
Vermijdingsgedrag komt bij jonge kinderen vooral voor door te beknibbelen op de verbale output (bv. de 
kleuterjuf die rapporteert dat het kind sinds korte tijd minder is gaan participeren bij het kringgesprek), 
maar  kan bij sommige peuters en kleuters aanvankelijk subtiele vormen aannemen die misschien niet 
meteen met het spreken zouden worden geassocieerd. Daarbij halen ze de mosterd bij dingen die alle 
jonge kinderen wel eens doen: met gekke stemmetjes gaan praten (maar meer op dagen of momenten 
waarop het spreken moeizaam verloopt of vlak na stottermomenten), zich clownesk gedragen... Maar ook 
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andere zgn. secundaire reacties komen ontegensprekelijk ook bij kleuters reeds voor. Conture & Kelly 
(1991) onderzochten 30 stotterende kinderen tussen 3 en 7 jaar op het voorkomen van zgn. ‘nonspeech 
movements’. Zij constateerden bij stotterende kinderen bijna drie keer zoveel bijkomende bewegingen als 
bij niet-stotterende kinderen. Ook Yairi (1993, in Yairi & Ambrose, 2005) bestudeerde het optreden van 
secundaire stotterkenmerken bij zeer jonge kinderen. Dit gebeurde zowel via objectieve tellingen als via 
perceptuele inschattingen en zo dicht mogelijk bij de start van de eerste stotterverschijnselen (i.c. binnen 
de drie maanden volgend op de eerste stotterverschijnselen). Het gemiddelde aantal bijkomende bewe-
gingen per onvloeiendheid bedroeg 3,18 (met een range van 0,8 tot 5,9), wat twee keer zoveel is als in de 
Conture & Kelly-studie. (Zie ook Throneburg, 1997, in Yairi & Ambrose, 2005.) 
Het idee dat dergelijke bijkomende kenmerken veeleer tekenend zijn voor meer gevorderde vormen van 
stotteren op een latere leeftijd is dus geenszins houdbaar. Meer nog, ze maken deel uit van het arsenaal 
aan hulpbronnen voor het differentiëren tussen kenmerken van normale onvloeiendheden,  stotteren en 
stotterproblemen. 
(6) Hoewel er een hoge comorbiditeit met andere stoornissen bestaat (Arndt & Healey, 2001), is er tot 
op heden geen duidelijk spraak- of taalprofiel gevonden dat kinderen vatbaarder zou maken voor de 
ontwikkeling van stotteren. Er zijn hooguit een aantal opvallende bevindingen en een aantal speculaties. 
Waar volwassenen die stotteren vooral problemen hebben met de vloeiende spraak van inhoudswoorden, 
lange woorden en ‘low frequency words’, komen stottermomenten bij jonge kinderen vooral voor op 
korte en functiewoorden (lidwoorden, voorzetsels...) en woorden die syntactische units initiëren 
(Bernstein Ratner, 2008; Yaruss, 1999). Stottermomenten komen bij hen ook meer voor in syntactisch 
complexere en wat langere zinnen. Dat laatste moet met enige nuance begrepen worden: het gaat om de 
zinnen die in het taalarsenaal van een specifiek kind tot de meest complexe behoren. Als stotteren te 
voorschijn komt, dan gebeurt dat meestal in een periode van snelle taalgroei (een lexicale ‘spurt’, de 
verwerving van nieuwe morfologische vaardigheden...). Stotteren begint vrijwel nooit meteen van zodra 
het kind zijn eerste woordjes uit, het komt te voorschijn van zodra er zich een rudimentaire syntaxis 
ontwikkelt (Bernstein Ratner, 2008). Dat jonge kinderen die stotteren op een of andere wijze taalzwakker 
zouden zijn dan kinderen die dat niet doen, een algemeen idee dat reeds lange tijd heerst en in tal van 
studies werd aangetoond, blijkt in enkele andere, recente studies weer te worden tegengesproken (zie bv. 
Watkins, 2005). Het algemene idee blijft dat kinderen die stotteren subtiele onderliggende tekorten (niet 
klinisch) zouden vertonen op het talige vlak (Bloodstein & Bernstein Ratner, 2008). Een en ander doet 
vermoeden dat er hoe dan ook een complexe relatie bestaat tussen allerlei aspecten van taalformulering en 
–productie en stotteren. 
 
Blijven stotteren of niet? Over het inschatten van chroniciteit versus ‘spontaan 
herstel’ 
Op de tweede vraag, deze naar chroniciteit dan wel herstel van het stotteren, is het wat moeilijker ant-
woorden. Er zijn immers geen sluitende criteria in de letterlijke zin van het woord: normen bij de beoor-
deling aan de hand waarvan we met zekerheid kunnen zeggen of deze kleuter zal blijven stotteren of niet, 
noch of het kind een stotterprobleem zal ontwikkelen of niet. Er zijn echter wel een aantal recente onder-
zoeksbevindingen die ons toelaten een stuk gefundeerder of ‘evidence based’ te oordelen dan lang het 
geval is geweest. We verwijzen hier met name naar het baanbrekend werk van de groep van onderzoekers 
onder de leiding van Ehud Yairi in het University of Illinois Stuttering Research Program (Yairi & 
Ambrose, 2005), het onderzoek waaruit hierboven ook al vaak werd geput. Yairi en zijn collega’s 
voerden een uitgebreide longitudinale studie uit met als doelstellingen o.m. het documenteren van het 
ontstaan en de ontwikkeling van stotteren op jonge leeftijd, het in kaart brengen van de omvang en het 
tijdsverloop van spontaan herstel, en het voorspellen van herstel of persistentie van stotteren bij jonge 
kinderen. Nogal wat resultaten van dit onderzoek kunnen worden gehanteerd als hulpbronnen bij de 
indicatiestelling voor behandeling en vooral bij de wijze waarop deze vorm moet of kan krijgen. Veel van 
wat hierna volgt, put uit deze bron. We leggen ze samen met enkele oudere bevindingen, plaatsen hier en 
daar wat kritische kanttekeningen en trachten er een aantal zo concreet mogelijke implicaties voor de 
clinicus uit te distilleren. 

(1) Er blijkt een algemene trend tot herstel van het stotteren bij ongeveer 75 % van de kinderen die 
stotteren en dit binnen de eerste vier jaren na de aanvang van het stotteren, met het grootste percentage 
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van herstel binnen de eerste drie jaren na het begin van het stotteren. Vijf jaar na het begin komt stotteren 
nog bij zo’n 20 % van de kinderen voor. 
Belangrijk is o.i. de vaststelling dat doorheen het eerste jaar van stotteren het verloop bij beide groepen 
kinderen – deze die gaan herstellen en de chronische groep – relatief stabiel blijft. Gemiddeld rond één 
jaar na de stotteraanvang treedt een geleidelijke differentiatie tussen beide groepen op: de herstellende 
groep begint dan (sommige individuen reeds vroeger) geleidelijk minder stottermomenten te vertonen en 
de algehele stotterernst neemt af. De persistente groep blijft op hetzelfde niveau of gaat geleidelijk 
ernstiger stotteren. Bij meisjes komt spontaan herstel meer voor dan bij jongens. 84 % van de jonge 
meisjes uit het Illinois-onderzoek herstelden van het stotteren, tegenover 77 % van de jongens. Bij de 
meisjes vangt dit graduele proces van verbetering van de afwijkende onvloeiendheid al iets (zo’n zes 
maanden) vroeger aan. Ten slotte bleek de trend tot herstel van stotteren wat groter naarmate het stotteren 
op jongere leeftijd was begonnen.  
Deze bevindingen bevatten waardevolle informatie voor de clinicus.  
 Het is aan te bevelen ouders zo precies mogelijk te laten aangeven wanneer het stotteren is begonnen 

en dus hoe lang het reeds aan de gang is op het tijdstip van het onderzoek. Daarnaast is het nodig hen 
zo nauwgezet mogelijk het verloop van het stotteren te laten beschrijven in de periode vanaf de 
aanvang tot het onderzoek. Een relatief vlakke of oplopende curve van stottermomenten gedurende 
het eerste jaar vormt een gevaarssignaal voor persistentie. 

 Hoe langer het stotteren voortduurt na het eerste jaar, hoe groter ook het risico dat een kind tot de 
groep behoort van kinderen die zullen blijven stotteren. Dit heeft verstrekkende implicaties. Nogal 
wat kinderen worden bij de logopedist-stottertherapeut aangemeld nadat ze al langer dan een jaar 
stotteren, eventueel in perioden van meer en minder stotteren. Het loutere feit dat het stotteren 
voortduurt op een wijze die de ouders ongerust genoeg maakt om hulp op te zoeken brengt deze 
kinderen al onder in de groep van zij die een behoorlijk risico lopen op chronisch stotteren (Yairi & 
Ambrose, 2005).  

 Voor meisjes geldt dit zelfs al ietwat vroeger, daar het herstel bij hen door de band wat vroeger zou 
intreden. Louter rekening houdend met het geslacht (wat overigens behoorlijk onbezonnen zou zijn) 
heeft een meisje dat al een jaar stottert zonder enige merkbare verbetering meer kans op chronisch 
stotteren dan een jongen die even lang op soortgelijke wijze stottert. 

(2)  De familiale voorgeschiedenis van stotteren blijkt een van de meest krachtige ‘voorspellers’ voor 
persistentie dan wel herstel van stotteren, en wel als volgt: de kans op herstel van het stotteren blijkt wat 
groter bij kinderen met een negatieve familiegeschiedenis met stotteren, maar ook bij kinderen met een 
positieve familiegeschiedenis van hersteld stotteren. Hoewel Yairi deze erfelijkheidsfactor beschrijft als 
de meest krachtige voorspeller voor chroniciteit versus herstel van stotteren, moet gezegd dat deze 
bevinding bleek te gelden voor 65 % van de kinderen uit de studie. 
Suggesties voor de clinicus: 
 Het verdient dus niet enkel aanbeveling in de fase van informatieverzameling (interview) de ouders 

uitgebreid te bevragen wanneer het stotteren precies is begonnen; ook omtrent familiale antecedenten 
dient de ouder nauwgezet te worden bevraagd. Het is niet onzinnig de ouders de kans te geven even 
rondvraag te doen in de familie. Daarbij gaat het niet enkel om wie nu nog stottert, maar ook om wie 
desgevallend vroeger ooit een periode heeft gestotterd. 

 Dat deze factor als een van de belangrijkste voorspellers gold voor 65 % van de proefgroep uit de 
Illinois-studie, betekent ook dat voor 35 % van de jonge kinderen deze regel niet opging. Met andere 
woorden, mogelijk zijn er kinderen met een hoog risico op chronisch stotteren zonder familiale 
antecedenten in die richting; mogelijk zijn er kinderen met familieleden die voorbijgaand hebben 
gestotterd die toch een hoog risico lopen op chroniciteit... En vermits stotteren bij uitstek een van die 
stoornissen is die tot uiting komen door een interactie met de omgeving, kan in een enkel geval ook 
het omgekeerde wellicht niet geheel worden uitgesloten: dat een kind ondanks een positieve 
erfelijkheidsfactor toch nog ontsnapt aan stotteren… 

(3)  Wanneer men het stotteren onderzoekt kort bij de aanvang ervan (d.w.z. in de allereerste maanden 
nadat ouders rapporteren dat het is begonnen), dan blijkt de stotterernst géén goede predictor voor 
chroniciteit dan wel spontaan herstel. Yairi benadrukt dat het gaat om de aanvangssituatie; is het stotteren 
al een aantal maanden aanwezig dan vormt een hogere ernst net wél een risicofactor voor persistentie. 
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Replicatie ter verificatie van deze bevindingen is nodig, maar indien ze correct zijn is dit belangrijke en 
ietwat verrassende informatie.  
 De meeste logopedisten-stottertherapeuten zijn er lang van uit gegaan dat een hoge initiële stotterernst 

sowieso een slecht voorteken was. Wie een jong kind hard ziet stotteren is geneigd meteen intensieve 
behandeling te voorzien. De resultaten uit de Illinois-studie zetten op zijn minst vraagtekens bij deze 
welhaast automatische reflex. Mogelijk is dit niet altijd noodzakelijk. We herhalen niettemin dat deze 
bevinding – ook kinderen die ernstig stotteren bij aanvang kunnen nog volledig ‘herstellen’ – enkel 
bleek te gelden voor kinderen in de vroege beginfase van hun stottergeschiedenis.  

 Ten tweede volgt hieruit niet noodzakelijk ook het omgekeerde: een hoge stotterernst bij de aanvang 
vormt natuurlijk geen garantie voor herstel – er zijn kinderen die meteen ernstig stotteren die veel 
risico lopen op chroniciteit –, maar het is er niet noodzakelijk een tegenindicatie voor. We komen 
verderop nog terug op de implicaties voor de eventuele beslissing tot en de inhoudelijke organisatie 
van de eventuele behandeling, en zullen argumenteren waarom een beleid van ‘het zekere voor het 
onzekere nemen’ te verkiezen is boven een ‘wacht maar af’-houding. 

(4) De blijvende aanwezigheid van woorddeelherhalingen met meer dan één herhaalde unit, in het 
bijzonder deze met drie of meer herhaalde woorddelen (‘lo-lo-lo-lopen’), is een gevaarsignaal voor 
blijvend stotteren. Typisch voor herstel van stotteren is een graduele afname van het aantal 
stottermomenten met een geleidelijke afname van het aantal herhaalde units. 
De clinicus kan hieruit het volgende halen. 
 Zijn woorddeelherhalingen aanwezig maar worden ze korter (in termen van het aantal herhaalde 

units) dan vormt deze observatie, weliswaar in combinatie met andere factoren, een mogelijk signaal 
voor herstel van stotteren. Het spreekt voor zich dat deze regel niet geldt wanneer zou blijken dat 
woorddeelherhalingen korter worden en meer gespannen verlopen en geleidelijk lijken te evolueren 
naar blokkeringen. Een momentopname, testing van de stotterernst, blijkt bij een stotteronderzoek dat 
antwoord moet geven op de vraag naar mogelijke chroniciteit van het stotteren dus niet te volstaan. 
Het is verstandig de ouders te bevragen in verband met het precieze kwalitatieve verloop van de 
stottermomenten doorheen de tijd sinds de aanvang van het stotteren. 

 
 
INDICATIESTELLING VOOR LOGOPEDISCHE INTERVENTIE 
Afwachten of ingrijpen? 
De hamvraag bij al deze informatie wordt nu: dient men van therapie af te zien wanneer het stotter-
onderzoek van een kind doet vermoeden dat er kans bestaat op spontaan herstel? Scherper gesteld: 
ontslaat een grote kans op herstel van stotteren een kind van het recht op therapie? Of in logopedisch-
methodologische termen: vormt kans op herstel een tegenindicatie voor (intensieve) behandeling? Dit is 
immers wat sommige auteurs suggereren (zie o.m. Yairi & Ambrose, 2005). (En ongetwijfeld ook iets 
waar verzekeringsinstellingen alert de oren bij spitsen: is het een optie enkel die kinderen te behandelen – 
lees: enkel de logopedische revalidatiekosten te vergoeden van die kinderen – die weinig kans maken op 
spontaan herstel?) 
Een dergelijke vraag lokt doorgaans nogal wat discussie uit. Het is zeker dat verschillende therapeuten 
hier ook verschillend tegenaan kijken omdat het antwoord grotendeels afhangt van de visie die zij 
aankleven ten aanzien van stotteren zelf, en ten aanzien van de doelstellingen van een stotterbehandeling. 
Uitgebreid ingaan op de verschillende theoretische invalshoeken omtrent de etiologie van stotteren en de 
therapeutische benaderingen die hieruit volgen, valt buiten het bestek van dit artikel. Wijzelf menen 
echter dat er nogal wat argumenten zijn ter verdediging van logopedische begeleiding, op een of andere 
wijze, van zodra er vanwege de ouders van de kleuter een hulpvraag of ‘klacht’ is.  
Een eerste argument betreft de betekenis van ‘kans op’ herstel. Ten eerste gaan de tot op heden uit onder-
zoeksbevindingen af te leiden criteria in de meeste gevallen maar op voor een deel van de onderzochte 
kinderen. Erfelijkheid, bijvoorbeeld, aangehaald als de meest krachtige predictor voor spontaan herstel, 
bleek niettemin maar te gelden voor 65 % van de proefgroep uit de Illinois-studie (Yairi & Ambrose, 
2005). Ten tweede gaat het om probabiliteit, om waarschijnlijkheid. Om kansberekening (Stes, 2008). 
Een jong kind heeft, mits het beantwoordt aan een aantal criteria, meer of minder kans op spontaan herstel 
van stotteren. Helaas betekent dat evenzeer dat hij minder of meer kans heeft op de ontwikkeling van een 
chronische vorm van stotteren. Tot het moment waarop de onderliggende mechanismen van herstel en 
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chroniciteit preciés in kaart zullen zijn gebracht blijft het afwachten op basis van de huidige bevindingen 
een gok en een risico. Een berekende gok weliswaar, maar niettemin een gok. Men kan dus argumenteren 
dat het niet gerechtvaardigd is een klacht onbeantwoord te laten zolang we niet met meer zekerheid de 
precieze onderliggende mechanismen kennen die spontaan herstel of chroniciteit van stotteren bewerk-
stelligen.  
De multifactoriële aard en dynamische natuur van stotteren zijn nog twee van die argumenten. Stotteren is 
niet enkel een stoornis; het is ook een gedrag. Er zitten zoals bekend genetisch gepredisponeerde elemen-
ten aan – de kernverschijnselen horen waarschijnlijk tot die categorie –, en wellicht nog meer geleerde 
aspecten. Als kinderen een stotterprobleem ontwikkelen is dat vrijwel steeds terug te brengen tot de 
mechanismen die de interactie reguleren tussen wat aanwezig is en wat het kind hiermee leert te doen in 
interactie met de omgeving; m.a.w. tot disfunctionele leerprocessen. Er worden aan de onvloeiendheden 
negatieve betekenissen gekoppeld, er volgen negatieve emoties, en die coverte elementen zetten op hun 
beurt de ontwikkeling van allerlei compensatoire, maar weerom disfunctionele, bijkomende manoeuvres 
in gang (de zogenaamde ‘secundaire verschijnselen’ van stotteren) (zie ook Meersman, 2002 & 2003; 
Meersman & Stinders, 2000). Hoe het kind reageert hangt dan af van meerdere factoren in en buiten het 
kind. Er zijn de magnitude en aard van de genetische aanleg voor stotteren; sommige kinderen lijken 
zwaarder genetisch belast dan andere (zie o.m. Kidd, 1977; en Suresh et al., 2006) en mogelijk zijn de 
onderliggende genetische structuren voor herstellend en chronisch stotteren verschillend (Yairi, 2007; 
Yairi & Ambrose, 2005). Er zijn de aangeboren temperamentkenmerken. Recent onderzoek bij 
stotterende kleuters daaromtrent lijkt erop te wijzen dat zij als groep emotioneel reactiever zijn en minder 
sterk in het reguleren van hun eigen emoties (zie o.m. Karrass, Walden, Conture, Graham, Arnold, 
Hartfield & Schwenk, 2006, voor een uitstekende bespreking van de potentiële implicaties hiervan op de 
ontwikkeling van stotteren en stotterproblemen). Er zijn de ouders en de ruimere omgeving, het commu-
nicatieve klimaat waarin de kleuter verbaal moet functioneren, allerlei stressoren van tijdelijke of meer 
langdurige aard... Het ingewikkelde samenspel van al deze factoren kneedt de vorm die het stotteren 
geleidelijk zal aannemen. Logopedisten-stottertherapeuten kunnen in het behandelplan voor jonge 
kinderen die stotteren sterk focussen op preventie, dat behoort overigens ook tot hun taken. Om het risico 
op verdere groei van het stotteren zo klein mogelijk te maken, worden voor elk kind de uitlokkende en 
instandhoudende factoren nauwgezet in kaart gebracht, waar mogelijk gereduceerd en de kleuter wordt er 
ook weerbaarder tegen gemaakt. De bedoeling is in essentie negatieve leerprocessen geen kans te geven 
en positieve leerprocessen te bewerkstelligen (i.c. neutrale en positieve betekenistoekenning aan het eigen 
spreken, spreeksituaties, luisteraars e.d.; neutrale, ‘normale’ emoties; adequate communicatieve vaardig-
heden...). Op dergelijk jonge leeftijd spelen de ouders hierin een bijzonder belangrijke rol. 
De hulpvraag zelf is een laatste maar misschien ook het belangrijkste argument. Ouders kloppen aan bij 
de logopedist-stottertherapeut omdat ze zich zorgen maken; ze vragen om hulp. Het loutere feit dát ze 
zich zorgen maken verraadt al een en ander over wat ze hebben waargenomen in het spreken van het kind. 
Mogelijk heeft dat ook een invloed op de spreekattitude (cognities, emoties, actietendenzen) die zij 
hierdoor moddeleren naar het kind toe (ongerustheid, gevoeligheid, hulpeloosheid, vermijding, con-
trole...). Net omwille van de potentieel destructieve maar net zo goed constructieve rol van bovengenoem-
de leerprocessen en de krachtige mechanismen van sociaal leren –op peuter-kleuterleeftijd zijn ze bij 
uitstek massaal actief–, dient deze ouderlijke bezorgdheid ter harte te worden genomen en ernstig 
aangepakt (Stes, 1999; zie ook Meersman, 2002 & 2003; en Meersman & Stinders, 2000 voor een 
bespreking van de mogelijke rol van ouders in de stotterbehandeling van hun kind).  
 
Behandelen of opvolgen? 
Over de aard van het therapeutisch antwoord op die hulpvraag valt echter te reflecteren. Dat hoeft wel-
licht lang niet steeds een langdurige, intense, directe behandeling te zijn. Er zijn nog tal van varianten 
mogelijk. Het kind kan een individuele therapie krijgen waarbij ook de ouders actief worden ingeschakeld 
en begeleid. Of er wordt bij wijze van (secundaire) preventie gekozen voor een aantal begeleidende 
gesprekken met de ouders, met als hoofddoel ze wegwijs te maken in de omstandigheden die het stotteren 
kunnen aanwakkeren of temperen en in de rol die zij daarbij zelf als model kunnen spelen. En ja, de 
therapeut kan vermoeden en vaststellen dat de kaarten van het kind goed liggen voor een geleidelijke 
afname van de problematiek en beslissen nog geen intensieve  therapie op te starten, maar in de plaats 
daarvan een aantal follow-upsessies vastleggen zodat de richting waarin het onvloeiende spreken 
evolueert nauwgezet kan worden bijgehouden. 
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Te allen tijde dient voorafgaandelijk zo nauwgezet en volledig mogelijk informatie te worden verzameld 
over de aanvang, de evolutie en de huidige kenmerken van het stotteren. Meetinstrumenten en gestan-
daardiseerde en genormeerde vragenlijsten zijn hierbij onontbeerlijke hulpmiddelen die toelaten een en 
ander te objectiveren. Maar in dit verband zal ook het interview met de ouders cruciale informatie kunnen 
opleveren. De logopedist-stottertherapeut dient zorgvuldig in kaart te brengen o.m. wanneer de allereerste 
stottertekenen zijn waargenomen; hoe het stotteren toen precies klonk; hoe het sindsdien geëvolueerd is in 
kwaliteit en kwantiteit, zowel voor wat betreft de overte verschijnselen (onvloeiendheden en geassoci-
eerde reacties) als de coverte kenmerken; of er familiale antecedenten zijn en op welke wijze (chronisch, 
tijdelijk); hoe het stotteren er nu uitziet en klinkt, en hoe het kind daar subtiel of expliciet op reageert ...   
We stelden reeds dat het onmogelijk (en onethisch) is om voor ouders met zekerheid voorspellingen te 
maken over herstel of persistentie. Het gaat steeds om ‘risico op chroniciteit’ of ‘enige kans op herstel’. 
Het principe van de risicofactoren voor chroniciteit en signalen voor mogelijk herstel kan eenvoudig maar 
eerlijk aan ouders worden uitgelegd. De organisatie en inhoudelijke stoffering van de logopedische 
begeleiding zal moeten worden afgestemd op de analyse van deze informatie, die bij voorkeur samen met 
hen kan gebeuren. 
We pleiten om tal van (o.m. hierboven genoemde) redenen voor minstens enige vorm van begeleiding –
d.w.z. ruimer dan een adviesgesprek– en dit van zodra er nog maar de minste tekenen zijn van negatieve 
betekenistoekenning door het kind aan zijn eigen stotterende spreken –hoe gering in aantal de stotter-
momenten, hoe licht de ‘stotterernst’ op klassieke stotterernst-instrumenten ook moge zijn. Zijn er 
subtiele tekenen van aversieve reacties op het stotteren dan dienen er maatregelen te worden genomen om 
deze ontwikkeling af te remmen, zo mogelijk teniet te doen. De wederkerige invloed tussen nature en 
nurture, tussen de ontwikkeling van het zich organiserende brein en wat het kind hiertoe oppikt uit zijn 
omgeving is ongetwijfeld het meest intensief in net deze leeftijdsfase. En omdat de meest invloedrijke 
informatiebron voor een kleuter bestaat uit moeder en vader en wat hij daarvan hoort, ziet, observeert, 
ondergaat... lijkt het verstandig hun ongerustheid en reactiewijzen in dezelfde redenering op te nemen. 
Met andere woorden, heerst er een (te) grote bezorgdheid, gevoeligheid, angst of intolerantie jegens het 
stotteren van hun kind, dan is het aangewezen een vorm van begeleiding te organiseren die verder reikt 
dan het eenmalig verschaffen van een aantal tips (zie ook Meersman, 2002; en Meersman & Stinders, 
2000 voor ideeën omtrent mogelijke invulling van deze begeleiding).  
 
De hogerop beschreven risicofactoren voor chroniciteit kunnen niettemin een hulpmiddel zijn voor de 
beslissing omtrent de intensiteit waarmee die begeleiding vorm wordt gegeven. Het is wellicht minder te 
verantwoorden een intensieve stottertherapie op te starten voor die kleuters die, hoewel ze duidelijk 
stottertekenen vertonen, voldoen aan het merendeel van de criteria die de kans op spontaan herstel groot 
maken en waarbij bovendien (voorlopig nog) geen signalen merkbaar zijn van zich ontwikkelende 
negatieve emoties of cognities, noch van secundaire reacties op het stotteren. In zulk geval zou de 
begeleiding voorlopig kunnen bestaan uit een aantal sessies met de ouders –het aantal en de inhoud 
hiervan afgestemd op hun specifieke bezorgdheden en reactiepatronen– en  regelmatige (bv. twee-
maandelijkse) controles van het kind om de aard en richting van de evolutie van het stotteren in al zijn 
aspecten op te volgen en te registreren. In geval hieruit duidelijk wordt dat er toenemende signalen voor 
chroniciteit opduiken (bv. een oplopende curve van stotterernst; nog geen afnemende curve terwijl de 
stotteraanvang al een jaar geleden optrad; zich ontwikkelende reactieve gedragingen, enz.) dan kan alsnog 
worden besloten tot meer intensieve behandeling en begeleiding van ouder en kind. Deze benadering 
verzoent o.i. de beschikbare kennis omtrent stotteren en spontaan herstel met de huidige ‘stepped care’-
gedachte waarbij de cliënt een behandeling krijgt die niet zwaarder is dan strikt noodzakelijk; intensief 
waar nodig en eenvoudig waar mogelijk. 
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BESLUIT 
We kunnen uit het voorgaande concluderen dat de huidige kennis en inzichten omtrent de vroege ont-
wikkeling van stotteren en de mechanismen die deze ontwikkeling reguleren de laatste jaren enorm is 
toegenomen. Dat is schitterend voor de clinicus van wie vandaag verwacht wordt dat die zich de 
evidence-based practice-attitude eigen maakt. Hij kan zijn concrete onderzoeksactiviteiten, zijn beslis-
singen al of niet te behandelen en de invulling van die therapieën meer en meer ondersteunen met feiten 
en dus meer gefundeerd handelen. Hij kan die feiten ook gebruiken in de communicatie met de ouders die 
bezorgd bij hem zijn komen aankloppen. Dat neemt niet weg dat vele van deze feiten, en meerbepaald 
wat men eruit kan besluiten, nog verre van zeker zijn of het volledige verhaal vertellen. Tot nader order 
moet de logopedist-stottertherapeut zich beroepen op informatie die veeleer thuishoort in de categorie 
‘speculaties’ dan wel ‘harde feiten’. 
Met betrekking tot de  kennis over spontaan herstel van stotteren mag het aandeel studies en onderzoeks-
bevindingen dan weliswaar groeien, sluitende voorspellingen voor een specifiek kind zijn nog niet te 
maken. Er zijn enorm veel variabelen en ongetwijfeld nog een aantal onbekenden. Toch is met wat we nu 
weten een meer gefundeerde afweging wel al mogelijk. Er is al iets meer duidelijkheid over zaken die wel 
en minder relevant zijn om op te nemen in de prognostische redenering. De huidige kennis laat al wél toe 
om te handelen volgens de gefaseerde aanpak van het stepped-care principe: nauwgezet bevragen, obser-
veren en testen; nauwgezet opvolgen en indien nodig de begeleiding opvoeren. Wanneer er meteen al 
signalen zijn die de kans op een negatieve ontwikkeling reëel maken, meteen intensiever behandelen… In 
die databank van tot nog toe verzamelde kennis menen wij ook voldoende feitelijke argumenten te vinden 
die pleiten tegen een ‘wait and see’-houding. De risico’s voor de schade die het beginnende stotteren kan 
aanrichten zijn daarvoor te groot. 
Toekomstige uitdagingen liggen nu bij het opvullen van hiaten in de kennis en inzichten omtrent zaken 
als: de taxatie van de kans dat het stotteren bij een specifiek kind kan of zal gaan ontwikkelen; de inschat-
ting van de belemmerende invloed die deze ontwikkeling zou kunnen hebben op weer andere ontwik-
kelingsdomeinen; de wijze waarop de diverse domeinen als taal, fonetiek, cognitie, emotie, fysiologie en 
sociaal functioneren bij stotteren in elkaar grijpen… Spontaan herstel blijkt voor te komen bij zo’n drie 
kwart van de kinderen die zijn gaan stotteren. Dit geeft te denken over hoe om te gaan met die kinderen 
bij wie de kaarten goed lijken te liggen voor herstel, in zoverre die kaarten op dit moment betrouwbaar 
genoeg zijn. Meer nog vormt het denkstof over hoe om te gaan met die kinderen voor wie de kaarten 
slecht liggen; kinderen die een grote kans maken levenslang te zullen blijven stotteren. De pool van 
wetenschappelijke vraagstukken is in dit domein dus nog verre van uitgeput. 
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