Stevig staan met

stotteren

Oh, wat wil ik graag vertellen over turnen. Daar zit
ik al drie jaar op. ‘Turnen, turnen’ ik zeg het zachtjes
voor me uit. Dan lukt het wel. Maar ik weet, dat als ik
het voor de klas moet doen, het woord er niet uit zal
komen. De T plakt dan tegen mijn gehemelte en
ik kom niet verder met mijn zin. Ik word nu al warm
als ik eraan denk.
Juf kijkt de klas rond en vraagt wie nog meer weet
waar zijn spreekbeurt over zal gaan. Ik laat mijn pen
vallen en duik onder mijn tafel. Ik hoop dat juf niets
aan mij vraagt.
’s Middags vertel ik aan papa dat ik zo graag een
spreekbeurt wil houden en dat ik bang ben om te
stotteren voor de hele klas. ‘Misschien vinden ze het
wel raar’ zeg ik. ‘Dan doe je je spreekbeurt toch over
stotteren’ zegt papa. Papa stottert zelf ook. Ik kijk hem
aan. ‘Dat is een goed idee! Dan is het juist goed als ik
stotter en zo weten ze in de klas ook meteen wat het
is’. Snel ga ik op zoek naar weetjes over stotteren.

‘‘

‘‘

Juf zet op de kalender op welke dag een kind een
spreekbeurt gaat doen. Mijn vriendin Liv gaat als
eerste, volgende week al. Ze wil vertellen over karate.
Ik weet dat ze dat sinds kort doet.

Hoe meer je weet over stotteren
hoe steviger je staat!
Stotteren, wat is dat toch?

Welke stotters zijn er?

Stotteren is niet vloeiend praten.
Je zegt stukjes van een woord dubbel
of de klanken zitten vast. Er zijn in
Nederland ongeveer 150.000 mensen
die stotteren. Stotteren komt vaak
voor in dezelfde families. Jongens
stotteren vaker dan meisjes.

• Herhalingen (losse stotters)
je herhaalt klanken of lettergrepen
• Verlengingen (lange stotters)
je maakt klanken langer
• Blokkades (vaste stotters)
je duwt de klank eruit
• Vermijdingen (stille stotters)
je kiest een ander woord of zegt niets

Hoe komt het dat je stottert?
Als je praat heb je wel meer dan
100 spieren nodig. Deze spieren
moeten op het juiste moment
bewegen en dan ook nog samenwerken met je adem en je gedachten.
Als dit niet gelijk gaat stotter je.
Soms gaat je hoofd te snel en soms
gaan je praatspieren te langzaam of
omgekeerd. Dat is bij iedereen die
stottert anders.

Wat gebeurt er als je stottert?
Als je stottert voel je en denk je vaak
van alles. Je kunt ook merken dat je
lichaam anders doet en dat andere
mensen soms reageren op je stotteren.
Gevoelens:
Je kunt je angstig, zenuwachtig, boos
of ongemakkelijk voelen. Of je
schaamt je dat je stottert.

Gedachten:
Misschien denk je wel: ik wil stoppen
met praten of, waarom kan ik niet zo
gemakkelijk praten als de anderen.
Dit is oneerlijk!
In je lichaam:
In je lichaam kun je spanning ervaren
als je stottert. Je ogen knipperen
bijvoorbeeld sneller of juist langzamer
of je drukt je lippen stevig op elkaar.
Misschien krijg je het warm en ga
je zweten.

Reacties van anderen:
Andere mensen merken meestal dat
je stottert. Sommige mensen zeggen
niets en wachten tot je bent uitgesproken en andere mensen willen je
helpen en maken je zin af. Het kan
ook gebeuren dat andere mensen niet
zo aardig reageren en zeggen dat je
goed moet praten.
Wat je voelt, denkt, wat er gebeurt in
je lichaam en hoe je omgeving
reageert heeft allemaal invloed op
elkaar en maakt stotteren soms best
ingewikkeld.
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Erasmus-viercomponenten model (4CM) voor gebruik in therapie (Bezemer & Bouwen, 2018,
naar Stournaras et al., 1980)

Wat kun je eraan doen?
Als je last hebt van je stotteren kun je naar
een stottertherapeut gaan die je kan helpen.
Omdat iedereen op zijn eigen manier met
stotteren omgaat wordt de therapie op jou
aangepast. Soms werk je vooral aan je
spreken en leer je om gemakkelijker of
helemaal vloeiend te praten met een spreektechniek (manier van praten) die bij jou
het beste past. Als je bang bent om te
praten ga je de angst aanpakken. Vaak gaat
je praten dan al vanzelf gemakkelijker.
Je kunt ook een spreektechniek gebruiken
als je niet meer bang bent om te stotteren.
Door met een techniek te praten controleer
je je spreken en praat je vloeiend of je
maakt je stotters losser.

Hoe kan een spreekbeurt over
stotteren me helpen?
Hoe meer je durft te praten over stotteren
hoe steviger je staat!
Praten óver je stotteren is de allereerste
stap om je zekerder te voelen. Openheid
geeft kracht. Als jij open bent zijn anderen
dat vaak ook. Je zult merken dat er veel
dingen zijn waar kinderen mee kunnen
zitten zonder dat je het aan iemand merkt.
Door hierover te praten en gevoelens te
delen help je elkaar en sta je nog sterker!
Kinderen in je klas weten meestal niet
zoveel over stotteren. Vaak vinden ze
het heel interessant om te horen wat er
allemaal in je mond en hoofd gebeurt

als je stottert. Je kunt ze ook vertellen
hoe jij wilt dat zij erop reageren.
Mogen ze je helpen als je woorden
vastlopen of wil je het graag zelf zeggen?
Je vrienden en vriendinnen vinden het
meestal fijn als je hen in vertrouwen neemt
en om hulp vraagt.
Het is dubbel fijn dat je een spreekbeurt
kunt houden zonder dat je je druk hoeft
te maken om je stotters want die willen je
klasgenoten nu juist horen! Het is vaak
een succes als je kinderen uit je klas vraagt
om na je spreekbeurt hun eigen naam te
stotteren voor de klas. De klasgenoten
kunnen dan aangeven of het een blokkade, een herhaling of een verlenging is.
Zo begrijpen ze nog beter wat jij doet en
voelt als je stottert.
Als je stottertherapie volgt kun je hierover
vertellen. Samen met je stottertherapeut
kun je een deel van je spreekbeurt voorbereiden. Misschien kan je stottertherapeut
wel bij je spreekbeurt aanwezig zijn.
Aan hem of haar kunnen dan ook vragen
gesteld worden. Je kunt ook, eventueel
samen met je stottertherapeut, een
oefening uit de therapie voordoen. Je kunt
vertellen welke spreektechniek je leert en
dit kun je laten horen. Als je dit doet en
vraagt of je klasgenoten mee willen doen,
merken ze hoe lastig het is om dit vol te
houden. Dan weten ze dat vloeiend praten
of makkelijker stotteren soms heel hard
werken is als je stottert.

Drie weken later is het zover. Mijn spreekbeurt over
stotteren! Ik heb een powerpointpresentatie gemaakt
met informatie over stotteren en er is ook een filmpje
in verwerkt van andere kinderen die stotteren.
Papa is meegegaan en staat achter in de klas om mij te
filmen. Ik vertel dat ik mijn spreekbeurt over stotteren
houd omdat ik zelf stotter. De klas is muisstil. Ik ben
blij dat er al snel een stotter komt zodat ze weten
waar ik het over heb. Ik vertel alles wat ik weet over
stotteren. Vijf klasgenoten stotteren hun eigen naam
voor de klas en de andere kinderen vinden het nog
best moeilijk om te zeggen welke soort stotter dat is.
Als mijn spreekbeurt klaar is klappen alle kinderen.
Ik loop nog even met papa mee naar buiten. Hij zegt:
‘Ik wilde dat ik vroeger zo stoer was als jij nu bent,
dan zou praten veel leuker geweest zijn. Ik ben zo
trots op je’.

‘‘

‘‘

En dan:

Meer informatie over stotteren
Op www.stotteren.nl kun je zien of er een stottertherapeut bij jou
in de buurt is. Op deze site vind je alle informatie over stotteren zodat je
een stotterexpert wordt. Deze informatie kun je ook gebruiken voor
het samenstellen van je spreekbeurt.
Er zijn meer folders over stotteren die op school gebruikt kunnen worden.
Stop het pesten! (voor kinderen)
Stotteren. Praat erover in de klas (informatie voor je juf of meester)
Stotteren en lezen (informatie voor je juf of meester)
Stotteren in de klas (tips voor je ouders)
Als je met iemand over stotteren wil praten kun je ook bellen naar:
030-233 33 36. Bij het StotterFonds helpen ze je verder.

Het StotterFonds is een samenwerkingsverband van
de Nederlandse Stotter Vereniging Demosthenes
www.demosthenes.nl
en de Nederlandse Vereniging voor Stottertherapie (NVST)
www.nedverstottertherapie.nl

Postbus 80, 3860 AB Nijkerk
Tel: 030-233 33 36
E-mail: info@stotteren.nl
www.stotteren.nl

