
Aan: 
De redactie van Een Vandaag 
 
Betreft: uitzending stotteren Del Ferro dd 25-2-2012 
 
Geachte redactie, 
 
Met grote teleurstelling hebben wij de uitzending over stotteren van 25 februari bekeken, waarin u 
de methode Del Ferro hebt gepresenteerd. Terwijl de problemen van het stotteren invoelbaar en 
reëel aan de orde kwamen, mist de hier getoonde methode het noodzakelijke realiteitsgehalte. De 
methode is bijzonder omstreden en richt schade aan door het geven van valse beloftes, het wekken 
van valse hoop en verwachtingen dat alle mensen, die deze therapie volgen, volledig van het 
stotteren af zullen komen.  
 
De Nederlandse Federatie Stotteren zet zich al vele jaren in voor het verstrekken van genuanceerde 
en eerlijke (wetenschappelijke gefundeerde) informatie over stotteren en stottertherapieën; zie bv 
http://www.stotteren.nl. De uitzending waarin u mevrouw Del Ferro haar ongefundeerde uitspraken 
breed hebt laten uitmeten, schaadt alle betrokkenen: de stotteraars zelf, hun relaties en de 
maatschappij als geheel. Het fragment met het weerwoord van stottertherapeut Willem Snijders was 
zo kort, dat dit corrigerend standpunt niet voldoende is  overgekomen.  
 
Wij kennen uit de wetenschap geen enkele geldige pathofysiologische onderbouwing van de 
methode Del Ferro  en weten van geen wetenschappelijk gepubliceerd onderzoek naar het effect.  In 
de internationale wetenschappelijke literatuur wordt de middenrifspier als oorzaak voor stotteren 
niet erkend. Het vloeiend laten spreken van iemand  die stottert, met behulp van een spreektechniek 
(zoals adem aanpassingen wat de methode Del Ferro doet) is bijzonder eenvoudig. Iedere therapeut 
in Nederland kan zijn cliënten dit soort ‘trucjes’ leren. Daarmee wordt het stotterprobleem in al zijn 
complexiteit echter niet genezen.  
 
Wij sluiten niet uit dat er mensen geholpen kunnen worden met de methode Del Ferro. De redenen 
hiervan kunnen divers zijn (zoals met alle alternatieve therapieën) maar liggen niet in het verbeteren 
van de middenrifspier. Wij weten echter ook dat veel mensen níet geholpen zijn door deze methode, 
maar er eerder slechter van geworden zijn. Want als valse beloftes van een therapie niet uitkomen, is 
het resultaat niet neutraal (in de zin van: baat het niet, het schaadt ook niet) maar negatief. 
 
Wij betreuren het dat de Del Ferro methode zoveel aandacht van een serieus programma als het uwe 
heeft getrokken en zo verkeerde informatie over stotteren aan de Nederlanders heeft kunnen 
verstrekken. Bij een volgende keer dat u aandacht aan het onderwerp stotteren besteedt, krijgen wij 
graag de kans om de wetenschappelijke en klinische realiteit in al zijn nuances (is dat niet een taak 
van de publieke omroep?) over het voetlicht te brengen. 
 
Met vriendelijk groet, 

 
Dr. Bert JEG Bast  
namens het  bestuur van de Nederlandse Federatie Stotteren   cc.  Mw  I. Del Ferro 


