
 
Commissie/werkgroep: 

……………………………
……. 

Leden commissie/werkgroep  Technologie 

 

Contactpersoon werkgroep: Sharon Kousbroek 

 

 

Missie: Geinformeerd zijn over technologieen rondom stotteren, informatiebronnen paraat hebben.  

 

Jaarverslag 2020 

⚫ Wat waren de doelen voor 2020? 

De werkgroep opstarten, het contact met elkaar opstarten, brainstormen over onze intentie, een plan maken en daarmee aan de 
slag gaan. Op  verzoek vanuit de vereniging is onze werkgroep gevormd in verband met de ontwikkeling van Whisp door Joris 
Castermans. Er is ons gevraagd als werkgroep Technologie om contact met hem op te nemen.  

⚫ Wat is daarvan bereikt?  

Op 10-2-2020 en 3-11-2020. hebben er videobelgesprekken plaatsgevonden met Joris Castermans. Daarin zijn verschillende vragen 
gesteld. De informatie zullen we gaan opstellen in de vorm van een nieuwsbrief artikel voor de NVST om de vereniging op de hoogte 
te houden.  

In kort: Whisp is in de opstartfase van een beknopt wetenschappelijk onderzoek naar de invloed van fluisteren op stotteren en 
welbevinden alsmede potentieel negatieve effecten. De onderzoeksaanpaken vragenlijsten zijn opgezet door Robert van de Vorst , 
gereviewd door Kurt Eggers en Sabine Eerdenburgh en het http://nell.eu// . Het onderzoek ligt nu voor de Medisch Ethische 
Toetsingscommissie van het LUMC.  

⚫ Wat is er (nog) niet bereikt en waarom?  

Het artikel is nog afgemaakt en naar de nieuwsbrief gestuurd. Dit zou geplaatst kunnen worden in de komende nieuwsbrief. 

 

Jaarplan 2021 

⚫ Wat zijn de doelen voor 2021? 

Naam Mailadres 

Dineke Bonnier Dineke_bonnier@hotmail.com 

Maaike Mangus logobp@home.nl /  mbfsutorius@gmail.com 

Pauline Maas Pauline-maas@hotmail.com 

Sharon Kousbroek sharonkousbroek@gmail.com 

  

http://nell.eu//
mailto:logobp@home.nl


1. Informeren stotterpraktijken en logopedisten  om deelnemers te zoeken voor onderzoek naar het effect van fluisteren op 
stotteren. 

2. Sites bezoeken en collega s vragen naar interessante ontwikkelingen. Wat is er en wat kun je inzetten. Zoals VR bril  of rap 
app. Fluency friends.  

3. Informeren in mei/juni NVST 

(Sites :Stamma.org, Nhs.uk, Stutteringorg, Collega’s mailen met vragen) 

 

 

⚫ Welke (meetbare of zichtbare) resultaten willen behaald worden? 

⚫ Is de onderzoeksvraag van Whispp aangekomen : praktijken mailen  

⚫ verdelen van sites bekijken en mailen praktijken 

⚫ Welke acties worden hiervoor uitgezet? overleg plannen  19 januari 2020 20.00 uur online meeting 

 

⚫ Zijn er nieuwe leden nodig?  

Nee 

⚫ Is er een financieel budget nodig? 

Nee 


