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Stuttering in relation to anxiety, temperament and personality: review and analysis with focus on 

causality/ Per Alm- JFD 40 (2014) 5-21 

Dit artikel geeft een overzicht van onderzoeken naar de relatie tussen stotteren en bepaalde 

temperament kenmerken en persoonlijkheidskenmerken. Alm maakt een analyse en beschrijving van 

verschillende wetenschappelijke onderzoeken. Daarbij bekijkt hij kritisch de interpretatie van de data 

van deze onderzoeken.  

Hij kijkt daarbij naar o.a. de effectgrootte middels Cohens d. Dit is een gestandaardiseerde maat die 

het verschil tussen de gemiddelde scores van de twee gemeten groepen weergeeft. Het zegt iets 

over de mate waarin twee groepen van elkaar verschillen: er kan een verschil zijn met daarbij toch 

een grote overlap. Ook kijkt hij naar de verdeling van de scores: er kan geen gemiddeld verschil 

worden gevonden, maar de verdeling kan bimodaal zijn, dat wil zeggen dat er bijvoorbeeld een 

subgroep is die wel anders scoort dan de grote groep, iets wat in het gemiddelde dan niet tot uiting 

komt. Een belangrijke focus van dit artikel is het eventuele causale verband dat uit de bevindingen 

kan worden geconcludeerd. Daarnaast bekijkt hij de grootte van de onderzoeksgroepen en de 

onderzoeksmethode.  

 

Alm wil met deze literatuur review de volgende vragen beantwoorden: 

• Zijn er aangeboren temperament eigenschappen bij personen die stotteren ? 

• Verhoogt de kans op blijvend stotteren bij emotionele reactiviteit? 

• Is er een ontwikkeling in sociale angst? 

• Hebben kenmerken van angst of temperament invloed op het motorische systeem van het 
stotteren? 

• Heeft verandering van angstniveau door behandeling effect op de vloeiendheid en vice 
versa? 

• Wat weten we van de situationele variabiliteit van het stotteren? 
 

Enkele van de onderzoeken die hij heeft gebruikt zijn: onderzoek naar verlegenheid bij tweejarigen, 

cortisol gehalte metingen, verschil in temparament en studies naar emotionele reacties bij kinderen 

die stotteren. Daarnaast bekeek hij experimentele studies naar controle van gedragsinhibitie, 

retrospectief onderzoek naar kenmerken van ADHD tijdens de kindertijd bij volwassenen die 

stotteren en andere studies naar ADHD in relatie tot stotteren. 

Uit deze review van de literatuur trekt Alm de volgende conclusies: 

Algemene conclusies:  

- CWS werden vergeleken met CWNS op het gebied van verlegenheid, angst, sociale angst. Er 

werden geen verschillen geconstateerd. 

- Een subgroep van CWS heeft meer aandachtsproblemen en/of hyperactiviteit/impulsiviteit 

(niet gediagnostiseerd met ADHD vlgs DSM) 

- Bij AWS lijkt de sociale angst een gevolg te zijn van het stotteren en is sociaal angstig zijn niet 

de oorzaak van stotteren. 

- Bij effectieve therapie voor AWS gericht op sociale angst, blijkt de vloeiendheid niet toe te 

nemen. 
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Opmerkingen m.b.t. ADHD: 

- Bij de jonge CWS (prescholers) heeft een subgroep problemen met aandacht en/of 

hyperactiviteit/impulsiviteit. Zij hebben juist minder last van sociale angst. De ADHD-achtige 

symptomen worden volgens dit artikel waarschijnlijk veroorzaakt door genetische factoren 

en neurologische incidenten.  

- Voor de CWS met ADHD-achtige symptomen is er een positieve prognose voor herstel van 

het stotteren. Er zijn geen bewijzen gevonden die erop duiden dat ADHD een risicofactor is 

voor chronisch stotteren. 

 

 

An evaluation of an integrated fluency resilience program for early developmental stuttering 

disorders 

K.C. Druker, T.G. Mazzuchelli & J.M Beilby 

2019 Journal of Communication Disorders 

 

 

Een belangrijke voorspeller van een succesvolle therapie bij jonge kinderen is het temperament van 

het kind. In dit onderzoek is naast de reguliere therapie een ‘resilience’ program (vertaling: 

veerkracht, gericht op herstellend vermogen en zelf-regulatie) aangeboden. Dit resilience 

programma richt zich op ouders van stotterende kinderen in therapie. 

Doel was om het effect van dit extra programma te onderzoeken op de vloeiendheid van de 

kinderen, het oefenen van de huiswerkopdrachten door de ouders en de veerkracht en herstellend 

vermogen van de kinderen. 

 

Deze studie is een RCT. 28 kinderen tussen de drie en de zes jaar en hun ouders werden random 

verdeeld over twee groepen:  

Een experimentele groep (met resilience programma) en een controle groep (alleen de reguliere 

stottertherapie). 

 

Metingen 

De stuttering Severity Rating (pre- en post therapie): aantal onvloeiendheden en aantal 

stottermomenten werden gemeten 

The Parenting and Family Adjustment Scale (PAFAS): ouderfactoren als parental consistency, 

positieve aanmoediging en ouder-kind relatie worden hiermee gemeten. 

The Strength and Difficulties Questionnaire (SDQ): meet gedrags- en emotionele problemen, 

veerkracht en herstellend vermogen bij kinderen, gebaseerd op observaties van de ouders. 

Curtin Early Childhood Stuttering Resilience Scale (CECSRS) , zelf ontworpen door de onderzoekers. 

Ouder observaties over specifiek gedrag dat in het resilience programma aandacht krijgt (als 

appendix bij het artikel) 

 

Interventie 

De kinderen werden behandeld met de Beilby Stuttering Therapy (BST), een combinatie van directe 

en indirecte therapie (soort combi van Lidcombe en Starkweather) 

Daarnaast kreeg de experimentele groep nog het Curtin Early Childhood Stuttering Resilience 

Program aangeboden.  Hierin kwam onder meer aan bod: onafhankelijkheid van het kind, problem 
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solving, verantwoordelijkheden, grenzen stellen, prijzen en aanmoedigen  etc. (aantal 

interventiepunten zijn na te lezen in de appendix bij het artikel).  

 

De stottertherapie werd gedurende 12 weken gegeven, 1 uur per week. Daarnaast kreeg de 

experimentele groep tussen week 2 en 3 een aparte trainingssessie over het resilience programma. 

Daarna werd er 5 tot 10 minuten, volgend op het reguliere behandeluur, besteed aan het resilience 

programma. Ouders hielden een logboek bij. 

 

Resultaten 

In beide behandelgroepen verminderde de stotterernst, er waren geen significante verschillen tussen 

de twee groepen. De kinderen uit de experimentele groep vertoonden een vermindering van 

gedrags- en emotionele problemen en een toename in zelfregulatie en veerkracht. Dit werd niet 

gemeten in de controle groep. 

De ouders uit de experimentele groep oefenden beter en trouwer dan de ouders uit de controle 

groep. 

 

Conclusie en betekenis voor de toekomst 

Deze studie laat zien  dat een de aangeboden stottertherapie effect heeft op het verminderen van de 

stotterernst.  Daarnaast zorgt het volgen van een ‘resilience’ programma voor een verbetering van 

de veerkracht en zelfregulatie bij de kinderen, en vermindering van de emotionele en 

gedragsproblemen en voor beter oefenen door de ouders. Het zou goed zijn om de effecten op lange 

termijn te blijven volgen. Dit onderzoek zou nog herhaald moeten worden. Het gaat hier om een 

kleine behandelgroep. De groep kinderen die speciaal problemen heeft met veerkracht en 

zelfregulatie (ADHD bijvoorbeeld) zou specifiek gebaat kunnen zijn bij een toevoeging van een 

resilience programma naast de therapie. 

 

 

Elevated attention deficit hyperactivity disorder symptoms in children who stutter 

Kerianne Drukera, Neville Hennesseya, Trevor Mazzucchellib, Janet Beilbya, 

2019 Journal of Communication Disorders 

 

Purpose: This study described the proportion of children who stutter who exhibit Attention 

Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) symptoms, manifesting in inattentive and hyperactive/ 

impulsive behaviours. Children who stutter with these challenging behaviours may not respond 

as quickly and successfully to stuttering treatment. A preliminary exploration of differences in 

treatment responsiveness for children with and without ADHD symptoms was undertaken. 

 

Method: Participants were 185 preschool children who stutter who had completed stuttering 

therapy within 3 months prior to study commencement. Differences between groups of children 

who stutter with and without elevated ADHD symptoms were investigated, in terms of pre-treatment 

stuttering features (stuttering severity and typography), demographic variables (age at 

onset, time between onset and commencement of therapy, family history and sex) and treatment 

data (post-treatment stuttering severity and number of sessions to achieve discharge criteria). 

 

Results: One-half (50%) of participants exhibited elevated ADHD symptoms. These children required 

25% more clinical intervention time to achieve successful fluency outcomes than children 
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without elevated ADHD symptoms. Findings suggest that more ADHD symptoms, increased pre-

treatment stuttering severity, and male sex were associated with poorer responsiveness to stuttering 

treatment. 

 

Conclusion: The large proportion of children exhibiting elevated ADHD symptoms, and the increase 

in clinical contact time required in this subgroup to achieve successful fluency outcomes, 

is suggestive of the need for clinicians to tailor stuttering intervention to address these concomitant 

behaviour challenges. Findings support the use of careful caseload management strategies 

to account for individual differences between children, and strengthen prognostic information 

available to parents and clinicians. 

 

 


