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Het werkboek ‘Stotteren doe je niet alleen’ 
met theoretische achtergrond is gericht op 
stotterende jongeren en hun omgeving. Ook 
is het geschikt voor leerkrachten, logopedisten 
en (stotter)therapeuten. In dit werkboek 
wordt uitgelegd wat stotteren precies is en 
de lezer vindt praktische tips en opdrachten 
om gemakkelijker met stotteren om te kunnen 
gaan. De jongeren vertellen in het werkboek 
over hun stotteren in relatie tot school, 
 vrienden, verliefdheid, ouders en familie.

Het werkboek telt 95 pagina’s en begint, na 
het voorwoord, met een uitleg van de ijsberg 
van Sheehan waarbij de binnenkant en buiten-
kant van het stotteren worden gepresen-
teerd. Dit geeft de lezer de mogelijkheid om 
stotteren beter te begrijpen. Na een uitleg 
van de ijsberg vervolgen de auteurs het 
werkboek door het viercomponentenmodel 

van Stournaras te beschrijven. Dit model 
sluit mooi aan bij de binnenkant en buiten-
kant van het stotteren. De auteurs leggen uit 
dat dit model, ontwikkeld voor stotteren, 
 bestaat uit vier onderdelen: het denken, het 
voelen, het spreken en de omgeving. De 
 auteurs benadrukken dat met het model 
 duidelijk gemaakt kan worden dat alle 
 beschreven onderdelen een rol kunnen spelen 
bij het stotteren. De auteurs presenteren, na 
het beschrijven van het viercomponentenmodel, 
per hoofdstuk een onderdeel uit dit model. 
Steeds prettig is het dat, naast de theorie, 
ook opdrachten worden meegegeven. Deze 
opdrachten verschillen in grootte en moei-
lijkheid van uitvoeren. Het voordeel van de 
opdrachten is dat de lezer, naast iets te leren 
en weten over stotteren, ook iets kan doen. 
Na de beschrijving van de onderdelen uit het 
viercomponentenmodel gaan de auteurs in 
op logopedie-stottertherapie waarin de 
 opbouw van MIDVAS wordt beschreven. De 
auteurs geven aan dat deze benadering nog 
steeds veel wordt gebruikt. Door de opbouw 
van de fasen van MIDVAS is het heel duidelijk 
hoe de therapie zal verlopen. Als afsluiting 
geven de auteurs enkele algemene tips aan 
stotterende jongeren om vrijuit te spreken. 
Deze tips sluiten naadloos aan bij wat zij eerder 
hebben beschreven in het werkboek. 

De aanspreekstijl is direct en past bij de toon 
die jongeren onderling gebruiken. Het is een 
praktisch werkboek met theoretische achter-
grond dat voor de logopedisten-stotterthera-
peuten, ook één van de doelgroepen van het 
werkboek, niets nieuws presenteert, maar 
wel zeer handzaam is om aan stotterende 
jongeren en hun omgeving mee te geven als 
ondersteuning van de behandeling. Het 
werkboek hoeft volgens de auteurs niet in 
zijn geheel gelezen te worden, dit is een 
mooi uitgangspunt. Zeker voor een jongere 
voor wie tijd kostbaar is en die niet alles inte-
ressant vindt. Het werkboek niet te dik en 
heeft een frisse uitstraling en strakke lay-out. 
De oneliners in het werkboek zetten aan tot 

nadenken: denken en doen worden sterk af-
gewisseld. Dit werkboek is een aanwinst als 
ondersteuning voor stotterende jongeren en 
hun omgeving. 

Lesley Bosschaart, logopedist, 
NVST-stottertherapeut i.o.
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Dominique Deseure werkte jarenlang in het 
onderwijs: eerst als leerkracht en vervolgens 
als zorgcoördinator, beleidsmedewerker en 
directeur van een basisschool. Na een operatie 
waarbij een meningeoom verwijderd werd, 
stapt ze in een leven met hersenletsel. Ze 
vertelt in dit boek over haar persoonlijke 
 ervaringen in korte hoofdstukken, in gedichten, 
en door middel van foto’s. Het boek be-
schrijft heel concreet welke problemen ie-
mand met hersenletsel tegenkomt in het 
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