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Eens in de drie jaar organiseert de Nederlandse Federatie Stotteren (NFS) in de 
maand oktober een week rond stotteren. Deze week krijgt een bepaald thema mee, 
waar aandacht voor wordt gevraagd in de media en bij de betrokken professionals. 
Een aantal thema's die in het verleden aan bod zijn gekomen zijn: 'Vroegtijdige 
onderkenning van stotteren', 'Stotteren en werk' en 'Stotteren op de basisschool'. in 
2007 zal het onderwerp van de stotterweek zijn: 'Stotteren in het Voortgezet 
Onderwijs'. 
 
Kinderen in het voortgezet onderwijs gaan een nieuwe levensfase in. De vertrouwde 
basisschoolomgeving wordt vervangen door een vaak grote scholengemeenschap. 
De bekende onderwijsgevende maakt plaats voor een hele batterij leraren die een 
totaal andere band met de leerling heeft dan de leraar op de basisschool. De leerling 
zelf komt in de fase van de puberteit waarin een stormachtige lichamelijke, sociaal-
emotionele en cognitieve ontwikkeling plaatsvindt. 
Wat betekenen al deze ontwikkelingen nu voor het stotteren? Hoe beïnvloeden 
puberteit en stotteren elkaar? En wat zijn de consequenties voor de therapie? In dit 
artikel worden deze vragen nader belicht. Daarnaast wordt informatie verschaft over 
de doelstellingen en de activiteiten rond de Nationale stotterweek 2007. 
 
Puberteit en adolescentie 
De termen puberteit en adolescentie worden vaak door elkaar gebruikt. In de 
literatuur wordt de puberteit beschreven als een fase binnen de adolescentie. 
Adolescentie is de ontwikkelingsfase die begint met de aanvang van de puberteit en 
eindigt met volwassenheid. Daarbinnen is de puberteit de periode van rijping van de 
biologische en seksuele functies. Deze periode begint bij meisjes vaak eerder dan bij 
jongens en loopt bij hen van circa 9 tot 13 jaar en bij jongens van circa 11 tot 15 jaar. 
De adolescentie loopt dan van het begin van de puberteit tot rond de 22 jaar 
(Verhuist, 1997). 
Centraal in de adolescentie staan de lichamelijke veranderingen, zoals de groeispurt 
en seksuele rijping; cognitieve veranderingen zoals de ontwikkeling van het abstract 
en logisch denken, en sociale veranderingen. Het is een belangrijke periode voor de 
ontwikkeling van de identiteit en het zelfbeeld. Kinderen maken zich los van de 
wereld van ouders en gezin en ontwikkelen een eigen stijl. Ze gaan experimenteren 
met diverse rollen en identificaties en nemen hun eigen beslissingen met betrekking 
tot kleding, haardracht, vrienden en hobby's. 
De leeftijdsgroep die in dit artikel bedoeld wordt, is de groep kinderen vanaf circa 11 
jaar tot en met 16 á 17 jaar. Zij wordt afwisselend aangeduid met pubers, middelbare 
scholieren en adolescenten. 
 
Stotteren tijdens de adolescentie 
Stotteren begint meestal in de vroege kinderjaren, tussen twee en vijf jaar (Guitar, 
2006) en maakt een bepaalde ontwikkeling door. Deze ontwikkeling voltrekt zich niet 
in een vacuüm, als een zelfstandig groeiend organisme, maar manifesteert zich 
steeds in wisselwerking met het individu en zijn of haar omgeving. De wijze waarop 



het stotteren verandert tijdens de adolescentie heeft alles te maken met de algehele 
ontwikkeling en groei in deze periode. Karakteristiek voor de adolescentie is een 
groeiend zelfbewustzijn, een zoeken naar de eigen identiteit en de wens om bij een 
bepaalde groep te horen. Cognitief worden kinderen van deze leeftijdsgroep steeds 
capabeler om te denken over denken (metacognitie) en worden ze zich meer bewust 
van gedachten van anderen. In de stotterontwikkeling zie je in deze periode dan ook 
vaak een beginnende sociale angst en een groeiend vermijden van het stotteren en 
spreken ontstaan. Negatieve cognities en negatieve verwachtingen gaan een grotere 
rol spelen en de ontwikkeling naar de fase van het gevestigde stotteren neemt zijn 
aanvang. In deze fase is er een complex patroon van vlucht - en vechtgedrag rond 
het stotteren ontstaan 
en heeft de stotteraar 
negatieve gevoelens en 
een negatief zelfbeeld 
ontwikkeld. De angst 
om op te vallen en 
‘anders' te zijn, speelt bij 
de aanvang daarbij een 
belangrijke rol (Guitar, 
2006).  
Toch groeit niet bij 
iedereen het stotteren in 
de adolescentie verder 
tot chronisch, gevestigd 
stotteren; er is ook een 
groep die juist herstelt. Uit een retrospectief onderzoek van Finn in 1996 blijkt 
bovendien dat dit herstel grotendeels zonder professionele hulp tot stand komt. Het is 
interessant om te weten welke factoren een rol spelen bij dit herstel. Factoren die de 
herstelde stotteraars zelf rapporteerden waren: aanpassingen in de manier van 
spreken, veranderde zelfperceptie, met opzet veel spreken, ontspannen, verandering 
van omgeving en een verandering van attitude ten opzichte van stotteren. Ook rijping 
werd genoemd als reden van herstel, waarmee wordt bedoeld dat er geen bewuste 
veranderingen zijn ingevoerd, maar dat de groei en het ouder worden als vanzelf de 
veranderde attitude hebben bewerkstelligd (Finn, 2004). 
Als jonge kinderen herstellen van stotteren, wordt het spreken normaal vloeiend. Bij 
een later herstel daarentegen, verbetert het spreken wel significant maar kunnen er 
af en toe nog lichte stottermomenten voorkomen. Deze zijn over het algemeen niet 
storend voor de spreker en de luisteraar. Eerste, voorzichtige conclusies uit neuro-
imaging onderzoek laten zien dat het neurologische systeem bij deze groep van 
herstelde stotteraars nog afwijkt van normaal (Finn, 2004). 
Het lijkt er dus op dat de groei en de ontwikkelingen in de puberteit bij de één leiden 
tot meer strijd tegen het stotteren en bij de ander juist tot meer vloeiendheid. (Verder 
longitudinaal onderzoek zal nodig zijn om te bepalen welke eigenschappen hieraan 
bijdragen.) 
 
Sociale status 
Zoals eerder gezegd, is één van de karakteristieken van de puberteit de wens om bij 
een bepaalde groep te horen. Het sociale functioneren en de omgang met 
leeftijdsgenoten gaan een steeds belangrijker rol spelen. Het is interessant om te 
bezien hoe leeftijdsgenoten eigenlijk aankijken tegen stotterende kinderen. 



Diverse onderzoeken wijzen uit dat kinderen die stotteren meer kans hebben om 
gepest te worden. Zij hebben een lagere sociale status in de groep dan hun 
leeftijdgenoten. 
In een onderzoek van Kirsch en Nippold (2006) werd aan tieners gevraagd om een 
video van een leeftijdsgenoot te beoordelen op een aantal persoonlijkheids-
kenmerken met behulp van een vijfpuntsschaal. Een stotterende middelbare scholier 
werd nauwgezet gematcht met een niet stotterende scholier, en de leeftijdsgenoten 
kregen òf de gematchte vloeiende spreker, òf de stotterende spreker te zien. De 
stotteraar werd op zes van de zeven persoonlijkheidskenmerken lager gewaardeerd 
dan zijn vloeiende match. 
Davis, Howell en Cook (2002) onderzochten de sociale relaties tussen kinderen die 
stotteren en hun vloeiende klasgenoten. Kinderen in de leeftijdscategorie tussen 8;3 
en 14;9 jaar werd gevraagd naar de sociale rangorde van hun groepsgenoten. 
Stotterende kinderen werden meer dan twee keer zo frequent afgewezen, dat wil 
zeggen dat ze in de laagste rangorde werden geplaatst, dan hun niet stotterende 
klasgenoten. Stotterende kinderen werden vaker in de 'gemiddelde' groep geplaatst 
en slecht 6,25 % van de stotterende kinderen werd in de 'populaire' groep geplaatst, 
tegenover 25,84% van de vloeiende kinderen. In hetzelfde onderzoek werd gevraagd 
naar bepaalde sociale eigenschappen die de kinderen elkaar toeschreven. Kinderen 
die stotteren bleken oververtegenwoordigd te zijn in de kwetsbare 
gedragscategorieën als 'hulpzoekend' en 'pest slachtoffer' en te zijn onder-
vertegenwoordigd in de positievere categorie 'leider'. 
Er zijn aanwijzingen dat de attitudes van leeftijdgenoten ten opzichte van stotterende 
kinderen overeen komen met die ten opzichte van andere kinderen met een 
handicap. Over het algemeen hebben jongere kinderen een negatievere attitude 
tegenover kinderen met een handicap dan oudere kinderen (Langevin & Hagier, 
2004; Blood, Blood, Tellis & Gabel, 2003). Dit wekt de verwachting dat pesten en 
sociale uitsluiting voor de stotterende kinderen in het voortgezet onderwijs eerder zal 
afnemen dan zal verergeren. Waarom neemt de sociale vermijding en de 
spreekangst dan toe op het voortgezet onderwijs, terwijl de omgeving juist meer 
begrip en acceptatie toont in vergelijking met de basisschool? Een verklaring zou 
kunnen zijn dat de cognitieve en emotionele veranderingen die kinderen tijdens deze 
periode doormaken, hen kwetsbaar maken in het sociale functioneren. Dit heeft een 
grotere invloed op de sociale angst, dan de attitudes van de klasgenoten. Kinderen 
nemen bovendien eerdere negatieve ervaringen, uit de vroegere schooljaren, mee 
naar het voortgezet onderwijs, waardoor zij extra gevoelig kunnen zijn voor 
bijvoorbeeld negatieve opmerkingen en uitsluiting. Desalniettemin is acceptatie en 
begrip voor stotteren door de omgeving belangrijk voor het goed functioneren van 
stotterende scholier. Aandacht voor de percepties van de stotterende jongere over 
zijn of haar omgeving zal in eventuele stottertherapie aan bod moeten komen. 
 
Therapie 
Veel stottertherapieën maken geen duidelijk onderscheid tussen adolescenten en 
volwassenen. Men gaat er van uit dat een programma ontwikkeld voor volwassenen 
zondermeer toepasbaar is voor oudere kinderen. Dit is opvallend, want deze 
leeftijdsgroep kent juist zijn eigen heel specifieke problemen en dit heeft zeker 
implicaties voor de therapie. 
Hieronder wordt een aantal aandachtspunten besproken voor de therapie aan jonge 
adolescenten. Uitgangspunt is de therapieopbouw volgens de klassieke 
stottermodificatie: motivatie, identificatie, modificatie en transfer. 



 
Motivatie voor therapie 
De eerste afweging bij de aanmelding van een stotterende adolescent zou moeten 
zijn of dit het juiste moment is om therapie te starten. Veel kinderen hebben in de 
basisschoolleeftijd al meer of minder succesvol logopedie gehad en zijn misschien 
niet of minder gemotiveerd voor therapie. 
Het lijkt het beste om therapie te starten als cliënten zelf aangeven dat ze actief 
willen participeren in therapie en ook een zekere stabiliteit hebben bereikt op 
emotioneel, psychologisch en sociaal vlak. Een goede anamnese en doorvragen 
over de motivatie voor stottertherapie is hierbij onontbeerlijk. Iedere dag dat een 
jongere stottert, vindt er gewoontevorming plaats en wordt het spreken moeilijker te 
veranderen, maar therapie starten als iemand niet voldoende gemotiveerd is of er 
niet aan toe is, is vragen om teleurstelling. 
Vrijwel elke stotterende adolescent zal zeggen dat hij wel van het stotteren af wil, 
maar dat wil niet zeggen dat hij echt weet wat hij veranderen wil en welke inspanning 
dit voor hem inhoudt. Een eerlijke uitleg van de therapeut over realistische 
mogelijkheden en doelstellingen van therapie en de verwachte inspanning van de 
cliënt zelf, helpt om samen een goede keuze te maken over het wel of niet starten 
van de therapie. Belangrijk is de mening van de adolescent hierin sterk te laten 
meewegen. Nog belangrijker misschien wel is dat de cliënt weet dat je hem niet laat 
vallen. Als er nu gekozen wordt om geen therapie te volgen, dan kan op ieder ander 
moment in de toekomst therapie alsnog kan worden gestart. 
Wanneer wel wordt gestart met therapie, zijn er een aantal aspecten betreffende de 
motivatie waar de therapeut rekening mee zal moeten houden. Het laatste wat een 
puber wil, is opvallen bij leeftijdgenoten. Onder schooltijd therapie volgen en dus aan 
klasgenoten moeten uitleggen waar je naar toe gaat, kan voor een puber een groter 
probleem zijn dan het stotteren zelf! 
Om de motivatie te behouden is het belangrijk de behandeling goed te laten 
aansluiten bij de vraag en mogelijkheden van het kind. Daarom moet al vroeg in 
therapie duidelijk in kaart gebracht worden wat de verwachtingen van het kind zijn 
ten aanzien van therapie en waar zijn doelen liggen. Bij veel adolescenten is de 
motivatie wel aanwezig, maar is er ook een zekere ambivalentie. Die ambivalentie 
past bij de wisselende stemmingen die in de puberteit voorkomen, waardoor ook de 
motivatie wisselend is. Het is van belang dat bedenkingen, zorgen en negatieve 
gedachten over therapie tijdens het hele therapieproces bespreekbaar blijven. De 
therapeut dient daarbij een open houding aan te nemen, zonder oordelend te zijn. Dit 
laatste is bij deze leeftijdsgroep vaak moeilijker dan bij jonge kinderen (Conture, 
2001). Naarmate het kind dichter bij de leeftijd van de therapeut komt, gaan normen 
en waarden namelijk een grotere rol spelen in de interactie. Irritaties over bepaald 
gedrag kunnen dan makkelijk ontstaan. Het is voor het therapeutisch proces 
belangrijk dat de therapeut duidelijk weet welke (onbewuste) norm of eis hieraan ten 
grondslag ligt. 
 
Identificatie en modificatie 
Wat voor een puber erg moeilijk is, en wat een therapeut juist van hem vraagt, is om 
zijn eigen stotterprobleem te onderzoeken: horen, voelen, zien, bespreken. De jonge 
adolescent heeft de neiging het stotteren te gaan zien als een deel van zijn persoon 
waardoor dit onderzoekend bezig zijn met het stotteren hem kwetsbaar kan doen 
voelen en zeer verwarrend kan zijn. 



In de identificatiefase wordt geleerd dat het stotteren gedrag is en dat het doel van de 
therapie verandering van dat gedrag is. Wanneer iemand zich nauwelijks bewust is 
van zijn manier van spreken, is verandering van het spreekgedrag heel moeizaam. 
Een zeer hoog bewustzijn daarentegen, kan gepaard gaan met sterke schaamte en 
angst om te stotteren. Dit leidt ertoe dat geen enkele poging tot stottermodificatie ook 
maar enigszins succesvol zal kunnen zijn; angst verlamt. 
Over het algemeen is de puber er het meest bij gebaat als de emotionele lading bij 
het stotteren wel wordt erkend, maar de aandacht in therapie snel wordt geplaatst op 
acceptatie en een objectief, niet gekleurd bewustzijn. Diverse auteurs (Fry & Cook, 
2006; Conture, 2001) benadrukken dat het juist voor deze leeftijdsgroep van belang 
is zich te richten op het (stotter)gedrag en de bijkomende attitudes en cognities en 
niet te veel op emoties en gevoelens. Concreet houdt dit in dat in therapie aandacht 
zal worden gegeven aan veranderen van spreekgedrag en het aanleren van 
stottercontroletechnieken, het vergroten van sociale vaardigheden en het veranderen 
van mediërende cognities middels cognitieve training. 
Lichaamsoefeningen en lichaamswerk als onderdeel van de identificatie en 
modificatie zijn goed toepasbaar bij adolescenten. Oefeningen die werken aan het 
bewust voelen wat er in het lichaam gebeurt tijdens het spreken maar ook 
daarbuiten, waar spanning zit, hoe ontspanning voelt en dergelijke, dragen bij aan 
een verbeterd lichaamsgevoel. Een goed lichaamsbewustzijn kan helpen om 
situaties met hoge druk en veel spanning beter aan te kunnen, daar spanningen in 
het lichaam eerder worden gesignaleerd en kunnen worden geneutraliseerd of 
verminderd. Daarbij is het voor deze groep cliënten aan te bevelen om vooral de 
oefeningen te doen met duidelijke instructies, en niet lang na te praten over de 
ervaringen. 
Oudere kinderen vragen, in tegenstelling tot jongere, veel meer om uitleg over de 
opdrachten van de therapeut. Ze willen weten waarom iets van hen gevraagd wordt. 
Tegelijkertijd is het ook zo dat ze snel afhaken als de uitleg te lang duurt, te 
uitgebreid of te ingewikkeld is. Een duidelijke uitleg die aansluit bij hun eigen 
belevingswereld versterkt de motivatie. Van belang is ook de wijze waarop de 
adolescent wordt beloond voor zijn inzet. Dat gaat vanzelfsprekend niet meer met 
stickertjes, maar zal eerder verbaal gedaan worden. Te veel beloning kan overigens 
averechts werken en als 'kinderachtig' worden ervaren. Conture (2001) raadt aan om 
vooral de activiteit te belonen, meer dan de persoon zelf. Een beloning als: 'Dat was 
een goede verandering die je daar toepaste' richt zich op de activiteit. Daarmee 
wordt de cliënt geactiveerd om te veranderen en wordt er niet gefocust op het effect 
van de verandering. 
 
Transfer  
Is bij de behandeling van jonge stotterende kinderen het inschakelen van de 
omgeving een vanzelfsprekendheid, bij oudere kinderen is dat veel minder het geval. 
Met name kinderen uit het Voortgezet Onderwijs zijn zelfstandig. Ze komen meestal 
op eigen gelegenheid naar de therapie en zijn prima in staat om te begrijpen wat er 
van hen wordt verwacht. Ouders zijn minder geneigd om hun kind te vergezellen 
naar de logopedie. De scholen voor Voortgezet Onderwijs zijn minder makkelijk te 
bereiken voor de behandelend logopedist of stottertherapeut omdat ze niet meer om 
de hoek liggen, zoals bij de basisschool vaak het geval is. Stotteren kan echter niet 
los gezien worden van de sociale omgeving en ook bij oudere kinderen dient dit een 
plaats te krijgen binnen de therapie (Conture, 2001; Kully & Langevin, 1999; Rustin, 
Cook & Spencer, 1995). 



Het inschakelen van het gezin kan alleen met volledige toestemming van de 
stotterende cliënt gebeuren. Onderwerpen die aan bod kunnen komen tijdens de 
oudercontacten zijn divers: informatieverstrekking over stotteren en over de therapie, 
praten over gevoelens als schaamte en schuld bij de ouders, reageren op stotteren, 
ondersteunen van de therapiedoelen, interactiepatronen, probleemoplossende 
strategieën, problemen rond drugs en/of alcohol, enzovoorts. Ook anderen uit de 
omgeving kunnen worden ingeschakeld, zoals grootouders, vrienden en vriendinnen, 
broers en zussen. Rustin et al.(1995) beschrijven uitgebreid interventiestrategieën 
die kunnen worden toegepast in de behandeling van gezinnen van stotterende 
adolescenten. 
Alhoewel het in contact komen met de mentor of de begeleider op school soms veel 
inspanning vergt, loont het bijna altijd de moeite. Contact met school kan uiteraard 
alleen worden opgenomen na uitdrukkelijke instemming van de adolescent. Het 
contact zal vaak als doel hebben om informatie over stotteren te verstrekken. In het 
kader van de stotterweek 2007 is een enquête voorgelegd aan docenten, mentoren 
en leerlingbegeleiders van alle scholen voor voortgezet Onderwijs in Nederland. Uit 
deze enquête kwam naar voren dat, als er op school iemand aanwezig is met 
expertise over stotteren, er meer gesprekken met stotterende leerlingen worden 
gevoerd en er vaker wordt verwezen naar een stottertherapeut of logopedist. Dit 
onderstreept het belang van contact met de school. De individuele cliënt vormt de 
aanleiding om de expertise op de school over stotteren te vergroten. Docenten zullen 
duidelijkheid moeten krijgen over hoe zij de stotterende leerling kunnen steunen in de 
klas en de mentor of de leerlingbegeleider is de aangewezen persoon om dit te 
communiceren met de betreffende leraren. De brochure die ontwikkeld wordt voor de 
stotterweek 2007 (zie kader 1) vormt een hulpmiddel om informatie over stotteren op 
scholen beschikbaar te krijgen. 
Voor de behandelend therapeut is het contact met school bovendien waardevol om 
informatie te krijgen van iemand uit de schoolomgeving over bijvoorbeeld de relatie 
van de cliënt met de medeleerlingen. De sociale groep en de sociale verhoudingen 
met leeftijdsgenoten zijn immers juist in de adolescentie belangrijke 
omgevingsfactoren. De visie van de mentor kan helpen hier een beter beeld van te 
vormen. 
 
De transferfase binnen de therapie wordt vaak als de moeilijkste ervaren. Hoe kan 
iemand wat hij geleerd heeft meenemen naar het dagelijkse leven? Er zijn over het 
algemeen vier settings van belang: binnen de therapie, op school, thuis en samen 
met vrienden/vriendinnen. Al deze situaties zullen aan bod moeten komen in de 
transferfase. Door al vroeg in het therapeutisch proces contact te hebben met de 
omgeving wordt de transfer voorbereid en in deelactiviteiten al bewerkstelligd. Het 
toepassen van spreektechnieken kan vanuit de therapiesetting naar situaties 
daarbuiten worden geoefend door visualisatieoefeningen, rollenspelen en samen 
oefenen in de buitenwereld. Middels een hiërarchielijst kunnen allerlei situaties, van 
telefoneren tot boodschappen doen of een beurt krijgen in de klas, worden 
besproken en geoefend. juist voor de adolescent is het van groot belang dat er in zijn 
directe omgeving een persoon is die hem kan steunen. Dit kan één van de ouders 
zijn, maar ook iemand uit de omgeving zoals een persoon van school, sport of 
familie. 
 
Groepstherapie 



Het grote belang van de sociale groep in de periode van de puberteit, maakt dat 
groepstherapie een uitstekende therapievorm is voor deze leeftijdsgroep. Het geeft 
de mogelijkheid om ervaringen te delen en te vergelijken. Vooral bij de cognitieve 
training, de training van sociale en communicatieve vaardigheden en de transfer 
heeft dit een meerwaarde omdat deze binnen de groepssessies direct kunnen 
worden toegepast. Een groep biedt bovendien ruime mogelijkheid tot het oefenen 
van spreektechnieken. Bij het toepassen van nieuw geleerde manieren van 
communiceren buiten de therapiesituatie hebben de wat onzekere groepsleden baat 
bij hun meer zelfverzekerde groepsgenoten die voor hen een voorbeeld kunnen zijn. 
Ondanks al deze voordelen, blijkt het in de praktijk vaak lastig om een 
groepstherapie te organiseren. Buiten praktische problemen, hebben logopedisten en 
stottertherapeuten vaak weinig training in het begeleiden van groepen en in het 
samenstellen van een goed programma. Een specifiek groepstherapieprogramma 
voor jongeren wordt beschreven door Rustin et al. (1995). Zij ontwikkelden een 
therapieprogramma speciaal voor adolescenten vanaf 15 jaar, waarbij het 
ontwikkelen van sociale vaardigheden een belangrijke plaats inneemt. Fry en Cook 
(2006) beschrijven uitgebreid hoe in de afgelopen jaren cognitieve therapie is 
toegevoegd aan dit programma. 
In het Erasmus Medisch Centrum te Rotterdam wordt een aparte groepstherapie 
voor jongeren verzorgd. Ook binnen het Zorgtraject van de Vereniging Stottercentra 
Nederland is er een aparte cursus voor stotterende pubers en adolescenten. 
Daarnaast hebben diverse stottertherapeuten en stotter(interventie)centra 
mogelijkheden voor groepstherapie, al dan niet in combinatie met individuele 
therapie. Informatie over groepstherapieën in Nederland is te verkrijgen via 
www.stotteren.nl  en www.vsn.nl . 
 
Tot Slot 
in dit artikel zijn enige specifieke aandachtspunten aan de orde gekomen voor de 
therapie aan stotterende adolescenten. in deze belangrijke levensfase groeien 
kinderen uit tot volwassenen, ontwikkelen een eigen identiteit en maken plannen voor 
de toekomst. Een negatieve attitude tegenover spreken en stotteren en het 
ontwikkelen van chronisch stotteren, kan deze toekomst sterk negatief beïnvloeden. 
Over het algemeen wordt de groep pubers ervaren als een moeilijke leeftijdsgroep 
om mee te werken. De wisselingen in motivatie voor therapie dragen daar aan bij. 
Het verkrijgen van een goed contact en een positieve werkrelatie vergt van de 
therapeut een hoge mate van sensitiviteit en aanvoelingsvermogen. Daarbij is het 
soms zoeken naar het aanspreekniveau: niet te volwassen en moeilijk, maar zeker 
ook niet te kinderachtig. Echter, lang niet alle pubers zijn moeilijk en therapie-
resultaten kunnen soms verrassend snel bereikt worden. Diverse studies geven aan 
dat therapie aan volwassenen en adolescenten een vergelijkbaar effect geeft (Kully & 
Langevin, 1999). Er is dus geen reden om de therapie uit te stellen omdat het te 
'ingewikkeld' zou zijn om in deze levensfase te behandelen. 
Het belang van het plaatsen van de therapie binnen de sociale omgeving van de 
cliënt moge duidelijk zijn. De extra inspanning die dit vergt van de therapeut is beslist 
geen verspilde moeite. 
 
Samenvatting 
In de adolescentie ontwikkelt stotteren zich vaak verder naar de fase van het 
gevestigde stotteren en ontstaan negatieve emoties en cognities. Vermijdingsgedrag, 
sociale angst en een negatief zelfbeeld kunnen hiervan het gevolg zijn. Enkele 



onderzoeken naar de sociale status van stotterende adolescenten in de groep 
worden besproken. Er wordt nader ingegaan op specifieke aandachtspunten voor 
stottertherapie bij adolescenten, waar bij de therapiefases motivatie, identificatie, 
modificatie en transfer achtereenvolgens aan bod komen. Het belang van 
groepstherapie voor deze leeftijdscategorie wordt toegelicht. 
De activiteiten in de Nationale Stotterweek 2007, met als thema: 'Stotteren in het 
Voorgezet Onderwijs', worden onder de aandacht gebracht. 
 
Summary 
During adolescence, stuttering often develops into the phase of advanced stuttering. 
Negative feelings and cognitions become prominent and can lead to avoidance 
behaviour, social fear and a negative self-concept. Several studies of the social 
status of stuttering adolescents among their peers are discussed. The authors pay 
special attention to stuttering therapy for adolescents, successively discussing 
various phases of the treatment: motivation, identification, modification and transfer. 
in the eyes of the authors group therapy is particularly important for this age 
category. 
The activities of the 'Nationale Stotterweek 2007', focusing on stuttering by middie 
school children, are highiighted. 
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De Nationale Stotterweek  
2007 Het thema van de Nationale Stotterweek 2007 is 'Stotteren in het Voortgezet 
Onderwijs'. In de week van 1 tot 6 oktober 2007 zal er op diverse manieren aandacht 
gevraagd worden voor dit onderwerp. Kinderen die van de basisschool naar het 
Voortgezet Onderwijs gaan, verlaten hun vertrouwde, vaak kleinschalige school en 
komen in een brugklas van meestal een grote scholengemeenschap, met allemaal 
nieuwe kinderen. Hier moet een vriendenkring worden opgebouwd. De relatie met de 
leraren is veel minder persoonlijk dan op de basisschool. Voor kinderen die stotteren 
kan die overgang moeilijk zijn. Het stotteren maakt hen kwetsbaar voor opmerkingen 
en spot, en dat in een leeftijd waarin acceptatie van de groep, het 'erbij horen' juist 
erg belangrijk wordt. Het is vaak in deze eerste jaren in het Voortgezet Onderwijs dat 
het vermijdingsgedrag, het verbergen van het stotteren zich gaat ontwikkelen. 
Kinderen worden stiller, zeggen weinig in de groep, worden subassertief, met alle 
gevolgen van dien voor het sociale functioneren en het persoonlijke welbevinden. 
Leraren signaleren de problemen meestal niet: ze zien de stotterende leerling 
gewoon als een stil kind. 
 
Met het project de Nationale Stotterweek 2007 wordt nagestreefd dat er een vangnet 
komt voor deze groep kinderen, en dat er een plek is waar ze kunnen praten over het 
stotteren waardoor de kans op het ontwikkelen van vermijdingsgedrag en sociale 
isolatie afneemt. Belangrijk doel van de stotterweek is dan ook dat er een platform 
komt voor en door stotterende jongeren, waar zij aandacht voor het stotteren vragen, 
ervaringen kunnen uitwisselen, informatie kunnen krijgen, enzovoorts. Het is de 
bedoeling dat dit ook voor niet-stotterende jongeren toegankelijk en aantrekkelijk 
wordt gemaakt. Hiervoor zal vooral gebruik worden gemaakt van het medium van de 
puber bij uitstek: het internet. Maar ook posters, tijdschriften, radio en televisie zullen 
worden ingezet om een zo groot mogelijke doelgroep te bereiken. 
 
Activiteiten Nationale Stotterweek 2007 Voor docenten, mentoren, decanen en 
leerlingbegeleiders van het Voortgezet Onderwijs wordt er specifieke informatie 
verstrekt over stotterende jongeren in de vorm van een brochure. Deze brochure 
wordt speciaal ontwikkeld door een aantal stottertherapeuten en tijdens de week in 
oktober aan de scholen toegezonden. De brochure is bedoeld voor zowel leraren als 
leerlingen. Voorafgaand aan de stotterweek is met een enquête aan mentoren en 
leerlingbegeleiders gevraagd naar hun kennis en informatiebehoefte over stotteren. 
Door ook na de stotterweek deze groep te benaderen kan er bezien worden of de 
voorlichtingsacties effect hebben gehad. Er zullen diverse artikelen worden 
gepubliceerd in zowel vakbladen voor docenten, orthopedagogen, schoolartsen als 
recreatieve bladen voorjongeren en ouders. Om als logopedist op de hoogte te 
blijven van de acties in de stotterweek, kunt u de site van de Nederlandse Federatie 
Stotteren (NFS) raadplegen: www.stotteren.nl Hierop zullen zoveel mogelijk van de 
activiteiten en acties worden aangekondigd. Individuele acties van stottertherapeuten 
en logopedisten kunnen vanuit het Stotterinformatie Centrum (SIC) worden 
ondersteund. De basis voor een artikel over stotteren in het Voortgezet Onderwijs in 
bijvoorbeeld een regionale krant, kan op verzoek worden toegestuurd. Alle 
persoonlijke initiatieven om de stotterweek in de eigen praktijk of stottercentrum vorm 
te geven, worden van harte toegejuicht! 
 



 
 
 
Brugklasavond voor stotterende jongeren 
Voor een jongere is het starten in de brugklas een belangrijke verandering in 
zijn/haar leven, maar voor een stotterende jongere is het extra spannend. Een 
nieuwe school, onbekende mensen, presentaties en schooffeesten; allemaal zaken 
die invloed kunnen hebben op het stotteren. Ouders maken zich soms zorgen over 
deze nieuwe tijd in het Voortgezet Onderwijs. Naast het maken van een schoolkeuze 
en het aanschaffen van de schooltas en de agenda, is het belangrijk extra aandacht 
te besteden aan het stotteren. Als stottertherapeut organiseer ik om die reden in mijn 
praktijk jaarlijks een brugklasavond. In de laatste maand van het schooljaar worden 
de stotterende kinderen uit groep 8, die op dat moment in behandeling zijn of bij wie 
de therapie onlangs is afgerond, en hun ouders uitgenodigd voor een 
informatieavond samen met enkele middelbare scholieren. Deze scholieren vertellen 
over hun ervaringen in de brugklas. Zij geven aan dat het van belang is voor de 
eerste schooldag een keuze te maken: wordt de mentor al dan niet ingelicht en door 
wie, vertel je het tijdens de introductieperiode of wacht je het af en vraag je zonodig 
om hulp. Het maken van een dergelijk stotterplan voor de brugklas blijkt houvast te 
geven zodat de middelbare school met (nog) meer plezier tegemoet gegaan wordt. In 
de groep wordt besproken hoe de toekomstige brugklassers denken om te gaan met 
hun stotteren in het nieuwe schooljaar. Zij proberen deze avond een besluit te nemen 
over hun eigen plan van aanpak. Doordat de ouders getuige zijn van deze beslissing 
kunnen zij hun kind hierin ondersteunen. Meestal wordt de avond afgesloten met een 
gevoel van opluchting en vertrouwen. De reactie van een 13-jarige na drie maanden 
brugklas: "Je hebt meer kans om gepest te worden met je te grote rugzak dan met je 
stotteren, als je er maar open over bent". 
 
Ilanda de Dood, Stotterinterventiecentrum, Alkmaar 
 
 
 


