
Femke Suijkerland, moeder van Isa (3 
jaar en 8 maanden), stottert zelf al van 
jongs af aan. Toen Isa net drie 

geworden was, begon ook zij af en toe 
onvloeiend te spreken. Een paar maanden 
later, in de decembermaand, werd het echt 
stotteren. ‘In eerste instantie schrok ik en 
ontkende ik het. Ik wilde afwachten of het 
niet vanzelf over ging. Maar begin januari 
kon en wilde ik er niet meer omheen. Ik weet 
uit eigen ervaring wat stotteren is en begreep 
dat we niet langer moesten wachten. We 
deden een screeningstest en daaruit bleek 
dat therapie nodig was.’
René van den Berg, de vader van Esmée (5 
jaar en 9 maanden) kan niet zo duidelijk 
aangeven wanneer het stotteren van zijn 
dochter is begonnen, ‘maar toch zeker twee 
jaar geleden’. Esmée stotterde de eerste tijd 
slechts af en toe. Het viel na een tijdje niet 
eens meer zo op. Echt zorgen maakte hij zich 
niet. Wel informeerden hij en zijn vrouw bij 
de juf van Esmée wat normaal is. Omdat het 
hen voor Esmée niet leuk leek om te 

stotteren, besloten ze toch naar een logope-
dist te gaan: ‘Baat het niet, dan schaadt het 
ook niet.’

Waar komt het door?
Een stottertherapeut brengt niet alleen het 
spreken in kaart, maar zoekt ook uit welke 
factoren een rol spelen bij het ontstaan van 
het stotteren, en waardoor het stotteren in 
stand gehouden wordt. Voor René werd al 
snel duidelijk dat veel terug te voeren was 
naar Esmées moeilijke start: ‘Haar geboorte 
verliep heel moeizaam. Er raakten zenuwen 
bekneld, waardoor ze een week een verlamd 
armpje heeft gehad en nog steeds als ze lacht 
een ietwat scheef mondje heeft. De eerste 
jaren heeft ze ook erg slecht geslapen. Esmée 
is een gevoelig kind; de moeizame start heeft 
volgens mij een grote invloed gehad op de 

Haperen en hakkelen: 
wanneer moet je hulp inschakelen?

Je kind

Als je peuter begint te haperen 
met praten, kan je dat ongerust 
maken. Hoort dit gehakkel er 
gewoon bij en gaat het vanzelf 
over, of zal je kind blijven 
stotteren? Misschien vraag je je 
af wat je het beste kunt doen en 
of je deskundige hulp moet 
inschakelen. Twee ouders 
vertellen over hun ervaringen.
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manier waarop ze in het leven staat.’
Volgens Femke zit bij Isa het 
stotteren in de genen en is het er in 
die spannende decembermaand 
voor het eerst uit gekomen. ‘Mijn 
vader heeft ook gestotterd en ik 
stotter nog steeds soms. Overigens 

niet thuis, dus het is gelukkig niet zo 
dat Isa mijn spraak geïmiteerd 
heeft.’ Naast genen en spanning 
bleek ook Isa’s taalniveau een 
uitlokkende factor. ‘Isa is door de 
stottertherapeut getest en bleek heel 
snel in haar taalontwikkeling. Ze 

wilde eigenlijk al meer 
en sneller praten dan haar 
spraakspieren aankonden.’

In therapie
Door de stottertherapie heeft René 
geleerd om de druk op zijn kind 
te verminderen. ‘In het begin had 
Esmée zelf niet zo in de gaten dat 
ze stotterde. Maar na een tijdje 
werd het stotteren erger en kreeg 
ze er last van. Voor haar werkte het 
heel goed dat wij als ouders de tijd 
namen en niet zo op haar spreken 
letten. We leerden het haar wat 
gemakkelijker te maken door zelf in 
kortere, gemakkelijker te begrijpen 
zinnen te praten. Ook leerden we 
om duidelijke afspraken te maken 
en om niet teveel vooruit te denken. 
Dat alles bracht veel meer rust 
voor Esmée. Door de therapie is ze 
veranderd. Ze kan zich veel beter 
concentreren en slaapt beter. Het 
stotteren is bijna over. Alleen bij 
enthousiasme horen we haar nog 
wel eens haperen.’
‘Bij ons gaat de therapie in fasen’, 
zegt Femke. ‘Na de eerste periode 
van testjes zijn er veel video-
opnames gemaakt van momenten 
waarop wij met Isa speelden. Aan 
de hand van die opnames kregen we 
adviezen. Zo bleek dat ik Isa heel 
veel vragen stelde. De therapeut 
leerde mij meer in te gaan op wat 

Isa vertelde en minder 
van haar te vragen. Op 

dit moment ligt de focus op het 
stimuleren van zelfvertrouwen en 
eigenwaarde. Ook leert Isa in de 
therapie om wat gemakkelijker te 
spreken. De laatste tijd merken wij 
af en toe dat Isa vecht tegen haar 
stotters. De spanning die dat geeft, 
maakt het stotteren alleen maar 
erger.’
René verwacht dat het stotteren 
bij zijn dochter helemaal zal 
verdwijnen. Ook Femke heeft alle 
vertrouwen in de toekomst van 
Isa. Maar wat als het stotteren niet 
voorbijgaat? ‘Stotteren hoeft je niet 
te beperken’, stelt Durdana Putker, 
logopedist en stottertherapeut. 
‘Bij een jong kind is de spraak-
taalontwikkeling in volle gang. 
Zijn hoofd zit vol ideeën, maar de 
planning van de spraakbewegingen 
loopt nog niet altijd goed. Het 
kan daardoor woorden of delen 
van zinnen gaan herhalen. Zulke 
onvloeiendheden zijn heel normaal. 
Pas als er spanning bij het spreken 
komt of het kind gefrustreerd raakt, 
of als de stotter het woord ‘breekt’ 
(d-d-dit) spreken we van stotteren. 
Maak je je zorgen, vul dan op 
www.stotteren.nl de ScreeningsLijst 
Stotteren in. Daarmee weet je snel 
of het raadzaam is om hulp in te 
schakelen.’

•  Van alle kinderen maakt 5 procent een periode van onvloeiend spreken 
door. 60-80 procent van hen groeit daar overheen, al dan niet met therapie.

•  De eerste zes maanden na het begin van het onvloeiend spreken is er 
veel kans op spontaan herstel. Stottert je kind al meer dan twee jaar, dan 
neemt het therapieresultaat af. Vroegtijdige behandeling is belangrijk.

•  Een kind met een stotterende ouder heeft een vijf keer grotere kans op 
een periode van onvloeiend spreken.

•  Bij stotteren is de timing van spraakbewegingen in aanleg een 
zwakke plek. Een samenspel van factoren kan vervolgens uitlokken 
dat stottergedrag ontstaat. Voorbeelden van zulke factoren zijn de 
snelheid van het praten, spanning en een snelle of juist tragere 
spraak- en taalontwikkeling.

Wil je meer weten? Kijk op www.stotteren.nl.
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Haperen en hakkelen: 
wanneer moet je hulp inschakelen?

Feiten over stotteren

wilde eigenlijk al meer 
en sneller praten dan haar 

Isa vertelde en minder 
van haar te vragen. Op 

Tips 
voor ouders

Wat doe je als je kind onvloeiend 
begint te praten?

• Geef je kind geen adviezen voor het praten, 
zoals ‘praat wat langzamer’ en ‘haal eerst eens 

diep adem’;
• Praat zelf zo rustig mogelijk;

• Geef je kind de tijd;
• Heb je vragen? 

Bel een stottertherapeut.
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