
Voordat je dit boekje gaat lezen...... 

 

Dit is een boekje voor alle kinderen die stotteren. 

Als je stottert, dan doet je mond niet precies wat jij graag 

wilt. Soms wil je wat zeggen en dan lukt het niet. Soms zeg je 

iets en dan zegt iemand anders: "Stotter niet zo" of "Doe eens 

rustig" of "Haal eerst eens diep adem" 

Dat is niet leuk. Dan vergeet je vaak wat je wilde vertellen. Of 

je wordt er boos of verdrietig van. 

 

In dit boekje staat van alles over stotteren: 

- hoe het komt dat je stottert.... 

- dat je de ene keer wel en de andere keer  

   niet stottert.... 

- dat sommige mensen het niet begrijpen... 

- dat je er soms mee geplaagd wordt... 

- dat een heleboel andere kinderen ook stotteren... 

- dat stotteren soms naar is en soms niet.....    

 

Een paar kinderen die stotteren hebben een stukje in dit boek 

geschreven. Van hun verhalen kan iedereen veel leren. Ik ben 

blij dat ze mij zo geholpen hebben. 

En voor vaders, moeders, opa's en oma's, ooms en tantes, 

meesters en juffrouwen en je broer of je zus heb ik ook een 

stukje in het boek geschreven. Dan begrijpen zij het stotteren 

een beetje beter en kunnen ze jou beter helpen. Je kunt die 

stukjes uitknippen en als brief opsturen, als je dat wilt. Als 

mensen die brief hebben gelezen, is het wel belangrijk om ze 

nog het hele boekje te laten lezen, om alles te leren over 

stotteren. 

Als je nog geen negen jaar bent kan dit boekje best moeilijk 

zijn om te lezen. Vraag dan aan je vader of moeder of ze het 

samen met jou willen lezen. 

Ik hoop dat jij het een fijn boekje vindt. 
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Hoe het komt dat je stottert.............  

 

Mensen kunnen sommige dingen goed en andere dingen 

minder goed. Er zijn kinderen die heel hard kunnen lopen en 

kinderen die dat minder goed kunnen. Er zijn kinderen die 

goed kunnen tekenen of rekenen. Andere kinderen vinden dat 

weer moeilijk. 

 
 

Met praten is het net zo: bij sommige mensen gaat het heel 

makkelijk, bij mensen die stotteren is het een zwakke plek. 

Dan is het voor jouw lichaam moeilijker om je lippen, je tong, 

je keel en je buik goed samen te laten werken.        

 

Als je heel langzaam praat en je rustig voelt is dat geen 

probleem, dan gaat het wel. Dat merk je bijvoorbeeld als je in 

je ééntje bent en hardop praat, als je zingt of tegen een dier 

praat: dan voel je je rustig en is er bijna geen stotteren. 

Maar als je vlug iets wilt zeggen, of zenuwachtig bent gaat 

het iets moeilijker en dan ga je een beetje stotteren. En als je 

dan ook nog bang bent dat je het verkeerd doet en je doet je 

best om maar niet te stotteren, dan gaat het nog moeilijker. 

Dan moet je soms je ogen dicht knijpen, of heel hard persen, 

of iets anders met je gezicht doen om door te kunnen praten. 

Kinderen die heel bang zijn geworden voor het stotteren 

durven soms niet goed meer 

te praten.  

Ze nemen liever de     

telefoon niet op, of ze  

maken hun zinnen niet  

af, of ze zoeken naar  

andere woorden. 

Dat is natuurlijk  

niet leuk.  

Daarom is het maar  

beter om gewoon  

lekker te stotteren.  

Dan voel je je rustiger  

en gaat het praten  

meestal vanzelf al  

een stukje makkelijker. 

 

Stotteren is niet verboden! 

 

Het is niet verboden om grote oren te hebben. 

Of rood haar. Of blond haar. Of een dikke neus. 

Of grote voeten. Of mooie kleren en een dure 

fiets. Of een kleine neus. 

Het is dus ook niet verboden om te stotteren. 

 

Als je vindt dat stotteren niet mag, ga je zo je 

best doen dat je juist meer gaat stotteren. Daar 

heeft niemand wat aan. 

Daarom zeg ik altijd:  

 

STOTTEREN MAG! 

 

Als jij vindt dat je best wel mag stotteren, dan 

hoef je ook niet meer zo je best te doen. En vaak 

wordt het praten dan al een stukje makkelijker. 

 

Lydia is een stotterend meisje van 10 jaar. Ze 

vond het verschrikkelijk dat ze stotterde. Daar-

om was stotteren volgens haar verboden. Ze 

deed zo haar best om niet meer te stotteren, dat 

het steeds erger werd. Samen met haar vader en 

moeder besloten we dat stotteren niet verboden 

is. We deden allerlei spelletjes met stotteren en 

pasgeleden maakten we dit gedicht: 

 

   STOTTEREN MAG 

   STOTTEREN MOET 



   STOTTEREN DOET JE GOED!!!! 

 

We moesten allemaal erg lachen om dit mooie gedicht. Lydia 

is veel blijer. Ze vindt het stotteren minder erg en... ............  

ze praat al een stuk makkelijker!! 

 

Wie kan jou helpen? 

 

Het lijkt soms net alsof je de enige op de wereld bent die 

stottert. In dit boekje heb je al gelezen dat dat echt niet zo 

is!!! 

Er zijn een heleboel mensen die jou kunnen helpen met het 

stotteren. 

Natuurlijk kunnen je vader en moeder helpen. Maar soms is 

dat niet genoeg. 

Dan kan je naar een logopedist toe gaan. 

Logopedisten weten alles van stotteren af. Ze kunnen 

oefeningen met je doen om wat makkelijker te gaan praten. 

Maar wat het belangrijkste is; Bij hun kan je praten over 

stotteren, want zij begrijpen je altijd!!! 

En ze kunnen aan je vader en je moeder uitleggen wat 

stotteren is. Ze kunnen de meester of de juffrouw vertellen 

hoe ze jou het beste kunnen helpen. 

Sommige logopedisten hebben een speciale opleiding gedaan 

om nog meer over stotteren te leren (kan je nagaan hoe in-

gewikkeld dat stotteren toch is).  Dan heten ze 

stottertherapeuten. 

Dus als je stotteren moeilijk vindt; Ga dan eens met je vader 

of moeder naar een logopedist of een stottertherapeut toe. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Waar kunt u terecht? 
Er zijn diverse instanties die hulp bieden aan stotterende kinderen en hun 
ouders. Ten eerste kunt u contact opnemen met een logopedist bij u in de 
buurt. U kunt ook terecht bij een gespecialiseerde stottertherapeut. Voor 
adressen en voor alle andere vragen die gerelateerd zijn aan stotteren 
kunt u bellen met het: 

Nederlandse Federatie Stotteren 
Postbus 80, 3860 AB Nijkerk 

Tel. 030 - 2333336 
Een aantal academische ziekenhuizen verlenen hulp op het gebied van 
stotteren. Dit zijn de Academische Ziekenhuizen in Nijmegen, Rotterdam 
en Amsterdam (VU). Nederland kent een aantal gespecialiseerde 
Stottercentra, waarin stottertherapeuten samenwerken. In deze centra kunt 

u terecht voor onderzoek, advies, therapie en voorlichting over stotteren. 
 

Vereniging Stottercentra Nederland: 
Stottercentrum Zwolle    038 – 4543062 
Stottercentrum Zutphen    0575 – 512664 
Stottercentrum Bloemendaal   023 – 5252795 
Stottercentrum ’s Hertogenbosch  073 - 6130810 
Stottercentrum Rijnland    071 - 5175975 
Stottercentrum Twente i.o.   0546 - 576926 
Stottercentrum Gouda i.o.   0182 - 328078 

www.stottercentra.nl 
overige centra: 

Stottercentrum Zeeland    0113 – 214417 
Stottercentrum Breda    0162 - 683839 
 

http://www.stottercentra.nl/

