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2018 
 Titel Disclosure of stuttering and quality of life in people who stutter 

 

Auteur Michael P.Boyle, Kathryn M.Milewski, CarolinaBeita-Ell 

JFD jaargang December 2018, nr. 58 

Inhoud Openlijk uitkomen voor stotteren wordt gerelateerd aan verhoogde 
kwaliteit van leven. 
Mensen die deelnemen aan een steungroep onthulden hun stotteren 
meer. 
Verbergen van stotteren van anderen is niet ongewoon 

  

Titel Self-report of self-disclosure statements for stuttering 

Auteur MegannMcGill, JordanSiegel, DeniseNguyen, SulemaRodriguez 

JFD jaargang December 2018, nr. 58 

Inhoud De meerderheid van de volwassenen die stotteren (AWS) verstrekte 
verbale verklaringen van zelfopgave die educatief van aard waren. 
Bij het reageren op vaste keuzes en het rapporteren over andere 
aspecten van hun leven, hebben de meeste AWS een directe verklaring 
geselecteerd. 
De meerderheid van AWS vertelt bij een sollicitatiegesprek dat hij  zij 
stottert. 
SLP's instrueren hun klanten  om voor hun stotteren uit te komen. 
SLP's meldden dat zij de onthulling heilzaam vinden omdat het 
zelfbekrachtiging voor AWS vergemakkelijkt. 

  

Titel The Satisfaction with Communication in Everyday Speaking Situations 
(SCESS) scale: An overarching outcome measure of treatment effect 

Auteur HamidKarimi, a1MarkOnslowa2 

JFD jaargang December 2018, nr. 58 

Inhoud De Consolidated Standards of Reporting Trials (CONSORT) suggereert 
sterk één primaire uitkomst voor klinische onderzoeken. 
• Dat presenteert een wegversperring naar uiteindelijke meta-analyse 
van gerandomiseerde studies voor volwassenen die stotteren. 
• We stellen een eenvoudige en handige uitkomstmaat voor die gedrags- 
en psychosociale factoren omvat. 
• Betrouwbaarheid, inhoudsvaliditeit en constructvaliditeit van het SCESS 
werden bevestigd. 
• De SCESS-maatregel kan worden toegepast als een overkoepelende 
uitkomstmaat voor klinische onderzoeken. 

2017 
 Titel Clinical utility of self-disclosure for adults who stutter: Apologetic versus 

informative statements 

Auteur Courtney T. Byrd, Robyn Croft, Zoi Gkalitsiou & Elizabeth Hampton 

JFD jaargang December, nr 54 

Inhoud Onderzoek of self-disclosure een positieve invloed heeft op hoe 
volwassen pds worden beoordeeld door hun gesprekspartners.  
Self-disclosure op een informatieve manier  geeft een positievere 
perceptie van de luisteraar dan geen self-disclosure 
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Self-disclosure op een verontschuldigende manier geeft geen verschil met 
geen self-disclosure in de perceptie van de luisteraar 

 
 
 
 
 

 

Titel Long-term Consequences of Childhood Bullying in Adults who Stutter: 
Social Anxiety, Fear of Negative Evaluation, Self-esteem and Satisfaction 
with Life 

Auteur Gordon W. Blood, Ingrid M. Blood 

JFD jaargang  December, nr. 50 

 

Titel Impact of social media and Quality life of People who stutter 

Auteur Akiko Fuse, PhD, CCC-SLP, Erika A. Lanham 

JFD jaargang  December, nr. 50 

 

Titel Utility of virtual reality environments to examine physiological reactivity 
and subjective distress in adults who stutter 

Auteur Shelley B. Brundage, James M. Brinton, Adrienne B. Hancock 

JFD jaargang  December, nr. 50 
 

2015 
 

Titel Responses of adults who stutter to the anticipationof stuttering 

Auteur Eric S. Jackson, J. Scott Yaruss, Robert W. Quesal, Valerie Terranova, 
D.H. Whalen 
 

JFD jaargang  September, nr. 45 

 

 Titel A novel approach for measuring social participation in adults who stutter 

Auteur L. Mendes 

JFD jaargang  Juni, nr. 44 
 

2014 
 

 

Titel Social support and its association with the negative affect in adults who 
stutter 

Auteur E. Blumgart a.o. 

JFD jaargang Juni nr.40 

  

Titel A standalone Internet cognitve behavior therapy treatment for social 
anxiety in adults who stutter: CBTpsych 

Auteur F. Dögg Helgadottir a.o. 

JFD jaargang Sept. Nr.41 
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