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Advertentie

Stotteren zit voor een deel in
de genen. Bij mensen die
stotteren, werkt de aanstu-
ring van het spraaksysteem
afwijkend.‘Die verschillen in
het spraakgedeelte van de
hersenen beginnen we
steeds meer terug te zien in
MRI-onderzoek’, zegt klinisch
logopedist Marie-Christine
Franken.Toch is er over de
precieze werking nog veel
onduidelijk.

Hoe ontstaat
stotteren?

Stotter-therapiewerktgoed,
directofviaeenomweg

Van onze verslaggever
Dirk Waterval

rotterdamGeleidelijk aanmaakt
klinisch logopedisteMarie-Christine
Franken–groteogen,hartelijkestem–
de zinnen langer. De driejarige Floort
Buskopmoetzenazeggen. ‘Koeienzijn
groot.’ En: ‘Het is leukom inde zomer
op reis te gaan.’ Het jongetje zit met
zijnmoeder in Frankens kamer inhet
Sofia Kinderziekenhuis inRotterdam.
OokalkomtdepeuterbijFrankenom-
dathijstottert,hetnazeggengaathem
ophetmomentvlekkeloosaf.
Franken past een stotterbehande-

ling toe die al sinds de jaren tachtig
wordtgebruikt, totgrotetevredenheid
vanhaarenveelvanhaarcollega’s.Het
succes van dezemethode was echter
nooit met wetenschappelijk onder-
zoekonderbouwd.WaaromweetFran-
kenniet. ‘Misschienvondmenhetniet
nodig.Demethodebeweeszichzelf.’

Zij heeft daarin nu verandering ge-
bracht. Onlangs publiceerde Franken
inhetwetenschappelijktijdschriftPlos
eenbewijs voor de effectiviteit vande
behandelmethodedielogopedistenin
Europa enAmerika hetmeest toepas-
sen.

Naar schatting 170duizend volwas-
senNederlandersstotteren.Vandekin-
derendiestotteren,groeitbijna80pro-
center invijf jaaroverheen.Debehan-
deling die de overige kinderen inNe-
derland meestal krijgen, heet de
indirectemethode.Franken: ‘Weprobe-
ren factoren die stotteren in de hand
werkenaan tepakken. Via eenomweg
dus. De ouders leren we hunmanier
van communiceren aan tepassen aan
deoorzakenvanhetgestotter.’
Om die oorzaken – of triggers – in

kaart te brengen wordt de peuter
vooraf uitgebreid gediagnosticeerd.
Pratendeoudersmisschienergsnelte-
genhunzoonof dochter?Danzouhet
kind sneller kunnengaanpratendan
zijn spraaksysteem aankan. Franken
zou de ouders in dat geval leren zo
langzaammogelijk te praten en lan-
gere pauzes tussende zinnen te laten
vallen.Dieaanpassinginspraaktempo
ismaar tijdelijk, benadrukt Franken.
‘Bovendien is hun snelle spraaknooit
de redendat kinderen beginnenmet
stotteren. Ouders moeten zich daar-
overniet schuldiggaanvoelen.’
Ookkanuit dediagnoseblijkendat

het kind stottert omdat het zich klein
enonbelangrijkvoelt.Dankunnenou-
derslatenmerkendatzehetzienstaan,
dathethenopvaltwathetaanhetdoen
is: ‘Jij zet de televisie aan. Volgensmij
vind jij tvkijkenerg leuk.’
Eind vorige eeuw ontstond in Aus-

tralië eennieuwe stroming: de directe
methode. Zonder uitgebreide voordi-
agnose krijgen ouders de opdracht
hunkind van feedback te voorzien tij-
denshetpraten.
In het kamertje van Franken laat

FloortsmoederNathalie deze directe
methode zien. ‘Mooie woorden!’,
‘vloeiend’, zegt zemet diepe stem tus-
sen de verhalen van Floort door. Die

Logopediste Marie-Christine Franken aan het werk met Floort. Foto Marcel van den Bergh / de Volkskrant

Reportage
Logopedie

Stotterenkun jeoptwee
manierenbehandelen.De
werkingvandeenewas
bewezen, vandeandere
niet.Maar sindsvrijdag
staanzeopgelijkevoet.

gaatdecomplimentjesassociërenmet
vloeiendpraten.Eensoortconditione-
ring.Hapert depeuter ondanksdege-
ruststellendecomplimenteneven,dan
kandeouderreagerenmet: ‘Oeps,daar
hoorde ikeenstottertje!’
Omouderenkindteobserverenlaat

Franken hen bij binnenkomst even
spelen in haar kamer. Haar kast staat
behalvemet papierwerk volmet Play-
mobilenbordspelletjes.Metblocnote
en camera legt ze vast hoe het kind
openengeslotenvragenvanzijnmoe-
der beantwoordt. Daarna vraagt Fran-
kenof depeuterhaarwoordenwilna-
zeggen. Hele zinnen, of een stoet aan
korte lettergrepen: ‘puhpuhpuhpuh
puh’.
In tegenstelling tot de indirecte,

vooral in Europa en Amerika toege-
pastemethode werd van de Australi-
schemeteenbewezendatzewerkt.Vol-
gensdeAustraliërsdiedezeonderzoe-
ken leidden, is de directemethode te
prefererenbovende al veel oudere in-
directe.

Zokonhetgebeurendatdeindirecte
methodedeze zomer inAustralië niet
langer vergoeddreigde te rakendoor
de overheid. Franken kreeg een be-
nauwde collegauit dat land aande te-
lefoon: ‘Waar blijft je publicatie? We
hebbenwetenschappelijkbewijsvoor
de indirecte methode snel nodig!’
Gelukkig kon ze met haar publicatie
nog net op tijd verijdelen dat de col-
legastraksgeenpraktijkmeerzouheb-
ben.

UitFrankensonderzoekbleekdatde
directe en indirecte methoden na
18maandenevenveelvruchtafwerpen.
Datzagzetoenze196kinderenelkaan
één van de twee onderwierp. Goed
nieuwsvooroudersdiedekeuswillen
hebben. ‘Hoeweldeindirectemethode
bijdemeestekinderenaanslaat,helpt
ze niet bij iedereen’, vertelt Franken.
‘Danwil je ookkunnenkiezen voorde
directe. Andersomgeldthetzelfde.’
Frappant is dat de Australische di-

rectemethodenagenoeg alleen is on-
derzochtdoordegrondleggers ervan.

VierDuitsers zijnzondagge-
wondgeraaktdooreenbrand-
bomuitdeTweedeWereldoor-
log.Datgebeurde indedeel-
staat Saksen-Anhaltbijde
plaatsGommern. Eenman
vonddebomopzijnakker, en
namhaarmeeachter inzijn
pick-uptruck.Doordehitteont-
vlamdenbrandbare stoffendie
nog indebomzaten.Bijhet
blussenvanhetvuurraakten
demanendrie familieledenge-
wond. ANP, DPA

Gewondendoor
brandbomuitWOII

Depolitie roept iedereendie
zichzaterdagavondheeftmis-
dragen inSantpoortopzich te
melden.Opbasis vanvideo-
beeldenheeftdepolitie 25 rel-
schoppers inbeelddie zewil
aanhouden.Hetkwamzater-
dag tot rellennadeafsluiting
vandeSantpoortse feestweek,
waarbijhonderden feestgan-
gers zich tegendepolitiekeer-
den.Zevenmensenzijnna
chargesaangehouden.Zes
mensenzittennogvast. ANP

Santpoort

Duitsland

Almere, Venray

Relschoppersstaan
opvideobeelden

InVenrayenAlmerezijn inde
nachtvanzaterdagopzondag
casino’sovervallen. InAlmere
is een34-jarigemanuitdie
plaatsals verdachteaangehou-
den. Inbeidegevallen isdebuit
onbekend.Deovervallers in
Venraybedreigdentweemede-
werkersensloegen lopendop
devluchtmetde inhoudvande
kassa. InAlmerebedreigdeeen
maneenaantalmedewerkers
meteenvoorwerpdatopeen
vuurwapen leek. ANP

Nachtelijkeovervallen
opcasino’s

Ouderskunnen
nukiezen
welkemethode
wegebruiken

Marie-Christine Franken klinisch
logopediste

‘Onsonderzoekisneutraler.Delogope-
disten inmijn onderzoeksteam heb-
ben in hun praktijk beidemethoden
gebruikt–zehaddengeenstriktevoor-
keur.’

Floortspeelt tussenallevragendoor
metdepiratenpoppetjesdievoorhem
op tafel liggen. Hij voelt zich al snel
thuis in Frankens kamer. Ook thuis is
hij per dagnoggeen vijf minuten stil,
vertelt zijn moeder. ‘Het stotteren
weerhoudt hem er gelukkig niet van
omlekkervrijuit tebabbelen.’


