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‘Therapeut begeleide exposure in vivo’ is een micro tool, afkomstig uit de gedragstherapie. In 
stottertherapie wordt met name gebruik gemaakt van graded exposure: een vorm van systematische 
desensitisering.  
In deze scriptie wordt onder het begrip ‘therapeut begeleide exposure in vivo’ alles verstaan, wat zich 
samen met de therapeut buiten de behandelkamer afspeelt. De therapeut en de cliënt gaan ‘het echte 
leven’ in en oefenen daar de doelen die in de therapie zijn opgesteld. Nieuwe gedragingen en 
vaardigheden kunnen worden geoefend. Daarnaast kunnen gevoelens van onzekerheid en angst 
geleidelijk worden afgebouwd.  
Diverse indicaties, randvoorwaarden en valkuilen die gelden voor ‘therapeut begeleide exposure in 
vivo’ worden beschreven. Hier noem ik enkele van deze randvoorwaarden en valkuilen: de 
angstgevoelens van de cliënt mogen niet te groot zijn; indien de exposure wordt toegepast om 
spreektechniek te oefenen, mag het stotteren niet te ernstig (meer) zijn. Daarnaast moet de behandeling 
vooraf gegaan worden door een uitvoerige voorbereiding, veelal in de vorm van cognitieve 
herstructurering. 
Valkuilen waarmee rekening dient te worden gehouden: ook ‘in vivo’ kan vermeden worden; de in 
vivo behandeling weerspiegelt nooit de werkelijkheid, de cliënt kan tijdens de behandeling 
dichtklappen en de exposure kan uitlopen op een theekransje.  
Via schriftelijke enquêtes hebben 41 van de 100 benaderde stottertherapeuten hun mening over 
‘therapeut begeleide exposure in vivo’ gegeven. De doelstelling van het beschrijvende c.q. 
exploratieve onderzoek was in kaart te brengen hoe de stand van zaken met betrekking tot het middel 
in Nederland op dit moment is. De resultaten van het onderzoek mogen echter niet zonder meer 
worden gegeneraliseerd naar de gehele populatie. Uit het onderzoek is gebleken, dat 35 van de 41 
stottertherapeuten gebruik maken van de methode. De toepassingen (waarmee in dit verband onder 
andere de voorbereiding, invulling en evaluatie van de behandeling worden bedoeld) komen in grote 
lijnen overeen met de toepassingen aan de hand van literatuuronderzoek. Alle respondenten die aan in 
vivo behandeling doen, zijn van mening dat deze een meerwaarde geeft aan het verloop van de 
volledige therapie.    
 


