
IZS PROJECTPLAN 
2018- 2019

P R E S E N TAT I E :  A N N E VA N  E U P E N

Intakedag
Enquete NVST
JES train de trainers
IZS registers 2021
Nieuwe digitale diagnostiek - evaluatie 
En verder….

Overweging:

NVST - IZS- EFS 

Zijn afkortingen nog van deze tijd? 
# voldoende vindbaar en zichtbaar?

# NVST biedt “Integrale Zorg bij Stotteren en Broddelen”



KENNISMAKING EN TERUGKOMDAG WORDT VERVOLGD: 23 MAART 2019



UIT DE ENQUÊTE NVST :  PR PLAN

Concrete info wat de groepsmogelijkheden 
zijn in mijn regio (Utrecht)
Wat vergoedt de verzekering?
Op welke dagen/tijden zijn er 
groepsmogelijkheden

23 maart 2019 Kennismakingsdag

VIP:  voorlopig mogelijk: 1x per jaar aangeboden in 
Nederland: 
Locatie: Alphen, Noord Brabant.
Vergoedt door de Zorgverzekeraar (eigen risico) 
en eigen bijdrage 125,-

Data 2019
Vanaf oktober : 5-10, 26-10, 9-11, 30-11

RAP: Nu : 2 keer in regio Noord en Oost

Streven 4 keer per jaar in Nederland.
in Noord-Oost-West en Zuid.
Afhankelijk van het aanbod en voldoende therapeuten

Vergoedt door zorgverzekeraar. 
Eigen bijdrage voor overnachting en maaltijden 200,-

DATA 2019
Noord: in de buurt van Haarlem? 
Start februari : 8-2 en 9-2, 9-3 , 30-3, 11-5

Midden-Oost: Apeldoorn STAYOKAY;

Start september :  27-9 en 28-9, 12-10,9-11,14-12



UIT DE ENQUÊTE NVST :  PR PLAN

Behoefte aan:

verhalen of filmpje van oudere 
deelnemers
effect van intensieve groep

Filmpje terugkomdag : oudere deelnemers



ENQUÊTE NVST PR PLAN

Argumenten voor cliënten voor de 
intensieve therapie, wat is de 
meerwaarde?

VIP: Alles wat je tegenhoudt om mee te 
doen is goed behalve als het de (spreek) 
angst in een groep is.

RAP: Dit is je kans om met leeftijdgenoten 
kennis te maken die ook stotteren . Je wordt 
in de RAP de hele tijd uitgedaagd om te 
spreken en te durven zodat het steeds 
minder lastig of spannend wordt.

JES: Heel veel experimenteren met je eigen 
meer ontspannen manier van spreken, in 
spreeksituaties en met intensieve coaching.



UIT DE ENQUÊTE NVST :  PR PLAN

Hoe weet ik of de kennis en vaardigheden 
van mijn client of mijn eigen aanpak 
voldoende aansluiten bij deze intensieve 
groepen?

✓ Lees de productinhoud

✓ Praat met de therapeuten:

RAP: Irma Uijterlinde, Liesbeth van 
Wijngaarden, Anne van Eupen, Lesley 
Bosschaert 
(ervaringen ook bij: Brenda en Eeuwkje)

VIP: Marion Weijts, Else Rozema, Floor 
Cobelens, Hilde Hofstee

JES: Liesbeth van Wijngaarden en Marion 
Weijts

VIP: Client blijft in de contemplatiefase hangen 
in de therapie.
Maakt soms voor de eerste keer kennis met 
systemisch werk , lichaamswerk en contact met 
andere volwassenen die stotteren. Is bereid over 
persoonlijke gedachten en gevoelens te 
communiceren met anderen.

JES: De client zit in de actiefase van 
gedragsverandering. Client neemt eigen 
spreektechniek mee en is in staat dit zelfstandig 
te demonstreren.

RAP: Jongere kan aangeven welke manier van 
spreken hij wil oefenen in de groep en is toe aan 
(of nog contemplerend) het experimenteren 
hiermee en durven presenteren. 



TRAIN DE 
TRAINERS JES

JES HANDLEIDING/ 

PROTOCOL 

ERVARINGEN VAN DE 

DEELNEMERS? 



REGISTER IZS 2021

Wat te doen met het IZS registerbeheer als de Registers ter 

discussie staan?

Om voor de eerste registratie in aanmerking te komen moet u voldoen aan de onderstaande 
3 criteria: 
 
1. Lidmaatschap van de NVST en ingeschreven in het register EFS 

2. Minimaal 16 dagdelen gewerkt als (co-) therapeut in een IZS groepstherapie of een qua 
inhoud, uitvoering en doelgroep vergelijkbare intensieve groep. 

3. Voor de VIP geldt: Aanvullend geschoold (minimaal 12 dagen of 96 SBU) in coaching, 
lichaamsgericht, ACT en/of systemisch. 

 

Om voor herregistratie in aanmerking te komen: 
 
1. Lid zijn en actief deelnemen aan de IZS werkgroep binnen de NVST. Deze werkgroep 
draagt zorg voor kwaliteitsborging zoals beschreven in de protocollen voor de Integrale Zorg 
Stotteren.  
2. In de periode van 5 jaar moet minimaal 16 uur SBU in scholing relevant voor de IZS 
doelgroep kunnen worden aangetoond. 
 

• Relevantie ligt bij: coaching, groepsdynamica, motivational interviewing, 
lichaamsgericht werk, systemisch (dialogisch) werken, ACT… 



DIAGNOSTIEK 
GEDIGITALISEERD

IZS vragenlijst  

VAS schalen Richtlijn

SRS

Stages of Change 

(Zebrowski)

PREM

Topics uit de SRS Evaluaties 22-9:

• F jongen 13 jr evalueert de relaties met een 7.0; rest met een 10  :  

aansluiting?

• J, jongen 16 jaar,  scoort de aanpak en werkwijze het laagst 7.0: 

verwachtingen?

• F jongen 17 jaar  scores boven de 8: geeft aan: iets gerichter op 

bepaalde dingen ingaan (doelen en onderwerpen?) 

• P meisje 16 jaar  geeft hoge scores maar op aanpak en werkwijze 

8.8 de laagste score: Algemeen een 10 en opmerking: super leuke en 

vermoeiende dagen, Super leerzaam

• X  jongen 14 jaar, geeft overal een 10 op

• J jongen 16 jaar  op relaties een 10: algeheel een 7,9: 

opmerking: ik zou echt niet weten wat jullie beter zouden moeten doen. 

Ik was erg tevreden over de manier waarop ik ben behandeld. Ik word 

hier heel goed geholpen



DIAGNOSTIEK 
GEDIGITALISEERD

Stages of Change 

(Zebrowski) Hoe ‘klaar’ ben je ervoor om te zeggen wat je wilt zeggen, 
zonder klanken, woorden of situaties te vermijden?

Hoe ‘klaar’ ben je ervoor om je negatieve gedachten en 
gevoelens over stotteren te veranderen?

Hoe ‘klaar’ ben je ervoor om hulp te krijgen voor het leren en 
gebruiken van spreekstrategieën om vloeiender te spreken of 
te stotteren zonder spanning en vechtgedrag?

Als je aan de hiervoor genoemde drie dingen denkt 
(gebruiken van spreekstrategieën, veranderen van 
negatieve gedachten en spreken zonder vermijding), 
hoe ‘klaar’ ben je ervoor om iets aan je stotteren te 
veranderen?



DIAGNOSTIEK GEDIGITALISEERD

T jongen  (17,1 jaar)  pre-contemplatiefase: denkt erover 
na om aan de drie dingen te werken en om zonder te 
vermijden te zeggen wat hij wil zeggen. Bij negatieve 
gedachten en gevoelens is hij er langer dan zes maanden 
mee Bezig (actiefase LT) , Hij is er in minder dan 6 
maanden mee bezig om hulp te krijgen om spreek 
strategieën of stottercontrole te gebruiken (Actiefase KT)

Ik wil met kinderen van mijn leeftijd durven praten, omdat die 
gesprekken vaak snel gaan.

IZS vragenlijst en 

Stages of Change 

(Zebrowski)

Stages of change: uit de vragenlijst  22 september 

2018 aanvang

J jongen (16,4 jaar) : scoort bij alles 3: is van plan 

om volgende maand een of meer dingen te 

veranderen (contemplatiefase)

Dat ik geen last meer heb van de gedachten dat het 

niet lukt. Tot nu toe lukte dat met voetbal, waardoor ik 

werd afgeleid van mijn gedachten.

F jongen: (13,4 jaar) : actiefase: denkt 

in minder dan 6 maanden bezig te zijn 

om al de dingen te veranderen. Behalve 

voor ‘om te zeggen wat je wilt zeggen, 

zonder klanken, woorden of situaties te 

vermijden. Daarbij zit hij in de pre-

contemplatiefase

IK wil leren hoe ik mijn stotteren beter 

maak. ik wil andere kinderen leren 

kennen die ook stotteren, want ik heb 

nog nooit iemand gezien die stottert.



IZS Project i.s.m. Damste Terpstra: FASE 3 januari  tot en met december 2019

ALV 13 november

IZS Werkgroep 2019

PR

PR Plan 2019

2 PR bureau’s

Stotterfonds

Demosthenes

www.stotteren.

23 maart terugkom en 

kennismakingsdag

Nieuwe data 2019 VIP 
en RAP zijn bekend bij 

NVST

JES:  train de 
trainers

Herhaling en 
vervolg

Registers IZS

Contact  NVLF 
over register IZS

JES data 2019 

via NVST 

nieuwsbrieven 

Evaluatie 

effectmeting 

en PREM

Onderzoek

Effectrapportage


