
Interventie Centrum in Alk-
maar. ,,Wil ik een zin goed
uitspreken, dan moet ik ex-
treem nadenken wat ik zeg en
me volledig concentreren en
motiveren, dan maak ik kans
dat het goed gaat. Ik kan zoe-
ken naar synoniemen, maar wil
gewoon kunnen zeggen wat ik
in mijn hoofd heb. Ja, daar
word je soms wel eens heel erg
moe van.’’

Roy van Lierop (20) uit Tuitjen-
horn stottert al sinds hij kan
praten. ,,Soms veel, soms min-
der’’, vertelt de eerstejaars hbo-
student elektrotechniek aan
Hogeschool Inholland.

Hersenen
Naar de oorzaak is het gissen.
,,Stotteren is een complex iets.
Heeft meerdere oorzaken. Er-
gens tussen de hersenen en
spieren die de spraak aansturen
gaat het mis. Waar dat zit, kan
bij iedereen anders zijn.’’

Van Lierop is lid van een
groep stotteraars die maande-
lijks oefeningen doet en naar
elkaar luistert bij het Stotter

Waar hij op de basisschool
regelmatig het mikpunt was
van spot en is gepest, brengen
sinds de brugklas medescholie-
ren begrip voor zijn spraakbe-
perking op.

,,Vroeger had ik weinig zin in
spreekbeurten en presentaties.
Dan vroeg ik uitstel of een
vervangende opdracht. Nu ga ik
dat niet meer uit de weg. Stotte-
ren moet je niet ontlopen. Het
is ook een kwestie van zelfver-
trouwen.’’

Hij merkt dat zijn omgeving
voorzichtig met hem omspringt
en niet altijd de woorden uit
zijn mond haalt. ,,Op bepaalde
klanken, zoals de è in elf, blijf
ik vaker haken. Toch probeer ik
de boodschap altijd zelf over te
brengen.’’

Van Lierop geeft havo- en
vwo-scholieren zelfs huiswerk-
begeleiding. ,,In schei-, natuur-
en wiskunde. Wanneer ik praat
over iets dat mij interesseert,
gaat het vaak soepeler.’’

’Stotteren niet ontlopen’
door martijn gijsbertsen

,,Met dingen die onverwacht
zijn of nieuwe, spannende
situaties wordt het stotteren
erger. Vroeger bijvoorbeeld
met Sinterklaas, daar was ik
best zenuwachtig voor. Dat
merkte ik al in oktober.’’

Roy van Lierop bestelt tijdens het uitgaan liefst zonder gebaren zijn biertje. FOTO HDC MEDIA

B.b.b.biertje?
Roy van Lierop heeft een
vriendin en gaat regelmatig
stappen. Dan is hij niet te
beroerd te bestellen. ,,Het is
dan verleidelijk om wat
vingers in de lucht te steken
en naar de tap te wijzen.
Maar wil ik een biertje, dan
zeg ik wat ik wil bestellen.’’

Stotteren is een zwakke plek,
vertelt de Helderse stotterthera-
peut. Jonge kinderen kunnen er
overheen groeien, maar voor
sommigen blijft het altijd een
zwakke plek. Vier op de hon-
derd kinderen stotteren, bij
volwassen is dat lager: een op
de honderd.

Moeilijk
Iedereen komt wel eens moei-
lijk uit zijn woorden. Mensen
die stotteren hebben hier alleen
even vaker last van. ,,Als je
spreekt gebruik je meer dan
honderd spieren. Die moeten
allemaal heel goed samenwer-
ken. Er ontstaan problemen als
die coördinatie niet helemaal
lekker loopt, de timing niet
goed is. Dan verlies je de con-
trole tijdens het spreken.’’

Stotteren heeft vaak met
spanning en snelheid te maken,
legt Hakkenes uit. ,,Als stotte-
raars snel willen praten, is de
kans groter dat het mis gaat.
Ook in spannende situaties
wordt het voor deze mensen
lastiger om goed uit hun woor-
den te komen. Spanning kan
overigens negatief of positief
zijn. Bij leuke dingen zoals een
verjaardag of Sinterklaas kun-
nen kinderen hyper worden en
minder op het spreken letten.’’ 

Controle
Er zijn verschillende manieren
om het stotteren onder controle
te krijgen. Er zijn methodes die
meer gericht zijn op spraak en
ademhaling, maar in sommige
gevallen is de psychologische
kant heel belangrijk. De thera-

pie is voor alle stotteraars ver-
schillend. ,,Iedereen stottert
weer anders, daarom observeer
ik eerst en bepaal daarna hoe
we het aan gaan pakken. Als
mensen heel snel praten, kun-
nen we proberen daar rust in te
brengen. Maar als stotteraars
last hebben van spanning en
zenuwen, kunnen we daar aan
werken.’’

Het is belangrijk dat stotte-
raars blijven praten, dat ze
gewoon kunnen zeggen wat ze
willen zeggen. ,,Dat is soms een
probleem. Mensen die een keer
zijn uitgelachen omdat ze stot-
teren, durven soms de tweede
keer hun mond niet meer open
te doen. Ik leer ze een ’knop’
om te zetten. Nu stotter ik en
nu niet. Als ze ontspannen met

hun stotteren omgaan, wordt
het vanzelf minder. Het zijn wel
vaak methodes waar stotteraars
in het begin bij na moeten
denken. Je moet jezelf toch iets
nieuws aanleren.’’

Senioren
Hakkenes helpt mensen van alle
leeftijden. Er komen in de logo-
pediepraktijk veel jonge kinde-

ren, maar ook senioren kloppen
bij haar aan. ,,Ik heb ooit een
man van in de zestig geholpen.
Hij stotterde al zijn hele leven
en had daar geen problemen
mee. Sommige mensen vinden
dat stotteren bij hen hoort, die
vinden het niet erg. Maar deze
man wilde zijn kleinkinderen
vloeiend voorlezen. Daarom
kwam hij in therapie. ’’

Monique Hakkenes van Logopediepraktijk Den Helder: ’Stotteren is niet te genezen’

Stottertherapeut kan niet toveren
door debbie de vries

Monique Hakkenes kan helaas niet toveren, maar kan wel helpen om stotteren te verminderen. FOTO GEORGE STOEKENBROEK 

Stotteren is niet te gene-
zen. Stottertherapeut Mo-
nique Hakkenes van Logo-
pediepraktijk Den Helder
is daar altijd heel duidelijk
in. ,,Ik kan helaas niet tove-
ren. Maar stotteraars kun-
nen wel leren omgaan met
hun beperking, waardoor
het stotteren tot een mini-
mum kan worden be-
perkt.’’

Stotteraars die op het Regius College in Schagen
zitten, krijgen ’ondersteuning op maat’, zoals
zorgcoördinator op het vmbo An van Zon dat
noemt.

,,Dat kan zowel in als buiten lessituaties’’,
schetst zij. ,,En geldt ook voor leerlingen met
ernstige spraak- en taalmoeilijkheden of bijvoor-
beeld slechthorende of dove scholieren.’’

Een andere manier van toetsen. Extra tijd en/of
hulpmiddelen. Begeleiding, al dan niet individu-
eel. Afstemming met hulpverleners. Plus specifie-
ke scholing van personeel. Het zijn allemaal voor-
beelden van de bedoelde ’ondersteuning op maat’
op school en in de klas.

,,In een intern zorgteam wordt altijd gevolgd
wat de leerling nodig heeft en worden hierover
afspraken gemaakt’’, aldus Van Zon.

,,Bij het houden van een
spreekbeurt bijvoorbeeld
kun je in overleg kijken wat
de mogelijkheden en onmo-
gelijkheden zijn. Lukt dat
om een of andere reden niet
klassikaal, dan wordt een
aangepaste individuele
variant bedacht.’’

Bij tentamens en examens
kan in een enkele geval
vrijstelling worden ver-
leend, maar moet altijd
eerst worden gekeken wat
wettelijk is toegestaan. ,,In
principe gaan we altijd op
zoek of en zo ja, hoe iets
kan.’’

Ondersteuning
op maat in klas

Slechts in een enkel geval krijgen
stotteraars vrijstelling. FOTO HDC MEDIA
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Op de pagina Over de Kop wordt wekelijks een ander onderwerp in
de Kop van Noord-Holland belicht. Ditmaal: stotteren.
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Stottertherapeut Monique
Hakkenes neemt altijd con-
tact op met de leraren van
kinderen die bij haar stotter-
therapie volgen. ,,Ik infor-
meer dan bijvoorbeeld hoe
het kind in de klas is. Docen-
ten hebben vaak zelf ook
vragen. Bijvoorbeeld of ze
het kind wel of niet aan het
woord moeten laten. Ik vind
dat stotteraars geen uitzon-
deringspositie moeten krij-
gen. Maar leraren kunnen
ook zelf aan het kind vragen
wat hij of zij prettig vindt.’’ 

Contact met
scholen

1. Herman Finkers (cabaretier)
2. Sanne Hans (zangeres Miss Montreal)
3. Erben Wennemars (ex-schaatser)
4. Boudewijn Büch (wijlen schrijver/tv-presentator)
5. Erik Dekker (ex-wielrenner)
6. Broos Swinkels (directeur Bavaria)
7. Peter te Bos (zanger Claw Boys Claw)
8. Erik Hulzebosch (ex-marathonschaatser)
9. André Hoogendijk (D66-politicus)
10. Glenn de Randamie (rapper Typhoon)

T O P  1 0

Stotterende BN’ers

Sam houdt binnenkort op
school zijn spreekbeurt over
stotteren. Hij behandelt dan
onder andere het onderwerp
pesten, maar hij gaat ook vertel-
len hoe het is om te stotteren.
,,Dat is natuurlijk vervelend.
Gelukkig valt het pesten bij mij
in de klas mee.’’

Zijn ouders ontdekten zo’n
rond zijn zesde jaar dat Sam
stottert. Ingrid: ,, We hadden in
eerste instantie niet door dat
Sam stottert. Hij praatte altijd
al heel snel, struikelde vaak
over zijn woorden. We dachten
dat het kwam door zijn enthou-
siasme en drukke karakter.
Toch begon het bij ons op een
gegeven moment wel te dagen
dat dit niet klopte. Toen zijn
nichtje op stottertherapie ging,
zijn wij ook gegaan.’’

Dat is nu zo’n vier jaar gele-
den. Om de week gaat Sam met
zijn moeder naar stotterthera-

peut Monique Hakkenes. ,,Dat
is wel leuk. Vooral als we spelle-
tjes gaan doen. Monique is heel
leuk.’’ De therapie helpt goed,
vertelt Ingrid. ,,Als Sam rustig
praat, merk je bijna niet dat hij
stottert. Maar als hij snel praat,

en dat doet hij vaak, gaat het
minder goed.’’

Het gezin Walburg plaagt
Sam soms met zijn beperking,
bekent Ingrid lachend. ,,Dan
wil hij zijn broer Timo roepen
en dan zegt hij Ti-ti-ti-mo. Zeg

ik voor de grap dat er maar een
Timo is. Sam kan daar zelf ook
om lachen. We doen dit om
ervoor te zorgen dat hij goed
om leert gaan met mensen die
plagen. Dat hij het van zich af
kan laten glijden.’’

Jonge stotteraar houdt spreekbeurt over stotteren

’Als Sam rustig praat, merk je het niet’ 
door debbie de vries 

Stotteren is al niet leuk en als
andere kinderen er dan ook
nog iets van zeggen, is dat
helemaal vervelend. Sam
Walburg (11) uit Den Helder
probeert vervelende opmer-
kingen van pestkoppen altijd
te negeren. ,,Of ik zeg dat ze
moeten stoppen.’’

Sam Walburg (11) gaat vooral stotteren als hij snel praat. FOTO GEORGE STOEKENBROEK 

,,Stotteren komt meestal voort
uit angst dat je iets niet kunt
uitspreken’’, zegt ’ervaringsdes-
kundige’ De Vries.

,,Daarom zit ik nooit bij de
pakken neer en ga gewoon
door. Je moet geen omwegen
maken om het te ontwijken, je
extra concentreren. Dan gaat
het vaak perfect, ook in het
openbaar.’’

Niet dat hij nooit ’last’ heeft
van zijn spraakgebrek, in zijn
ogen ontstaan nadat zijn ouders
op zijn zesde of zevende gingen
scheiden na de nodige spannin-
gen thuis.

Persen
,,Vroeger, in de tijd dat je verke-
ring zocht, toen je op jacht was,
man! Dan wilde ik wel eens het
mooiste meisje in de zaal in een
of ander dorp ten dans vragen

en zat te persen op woorden.
Dan dachten ze allemaal vast
dat ik gek was of zo.’’

Voordat hij in de jaren zeven-
tig zijn eigen garage en later
showroom begon, nam De Vries
als automonteur bij een baas
vaak bewust de rinkelende
telefoon niet aan.

,,Daar had ik toch een hekel
aan, omdat je soms je eigen
naam niet fatsoenlijk kunt
zeggen. Naderhand heb ik
genoeg gesprekken met klanten

gevoerd, de knop omgezet en
ben er nooit meer voor weg
gelopen.’’

En lacht iemand hem om zijn
stotteren uit, dan komt die
vroeg of laat aan de beurt. ,,Het
is laag om anderen belachelijk
te maken. Ik onthoud dat, zulke
figuren pak ik op een andere
manier terug. Dan geef ik bij-
voorbeeld bij tennis de bal uit,
terwijl die in was. Gaan ze com-
pleet over de rooie en haal je ze
mooi uit hun spel.’’

Remedie ex-autoverkoper:
'Je er niks van aantrekken'

door martijn gijsbertsen

Hij is wel eens ceremoniemees-
ter op bruiloften. Doet prijsuit-
reikingen na clubkampioen-
schappen bij de tennisvereni-
ging. En heeft als ex-garagehou-
der een paar duizend auto’s
verkocht. Stotteraar Arie de
Vries (68) uit Slootdorp: ,,De
allerbeste remedie is je er niks
van aan te trekken.’’

Stotteraar Arie de Vries heeft duizenden auto's verkocht. FOTO HDC MEDIA

Het tiende editie Wereldstotter-
congres, een driejaarlijks evene-
ment, vindt van 10 tot en met 13
juni 2013 plaats in het Neder-
landse Lunteren.

Honderden stotteraars uit
tientallen landen, maar ook
hun familie, wetenschappers,
therapeuten, andere deskundi-

gen en studenten zijn welkom
op de Veluwe om naar diverse
sprekers te luisteren.

De organisatie is in handen
van de Nederlandse Stotterver-
eniging Demosthenes. Deelna-
me kost tot 1 maart 295 euro
(studenten: 225 euro), daarna
399 euro (studenten: 349 euro).
www.stuttering2013.com

Mondiaal congres
van onze verslaggever
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