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Vraag aan tien stottertherapeuten wat stotteren is en je krijgt tien verschillende antwoorden. 
Vraag aan tien nieuwe cliënten hoe ze stotteren en je krijgt nog meer variaties. 
 
Stotteren is een container begrip, oneerbiedig gezegd, een mammoetabstractie. Verwarring ontstaat 
al gauw als iemand het over licht en weinig frequent stotteren heeft en de luisteraar heeft opdat 
moment alleen maar ernstig en zeer frequent stotteren in zijn wereldbeeld. Je kunt al gauw een ‘het 
klopt niet’ gevoel krijgen, een verhaal kan er onduidelijk door worden. Op congressen kan het een 
afhaakmoment zijn. Semantische taalverwarring verklaart veel onduidelijke communicatie met 
cliënten, vaak zonder dat je het door hebt dat je langs elkaar heen praat.  
 
Niemand zal ontkennen dat taalverwarring vaak voorkomt op elk gebied. Semantische 
onduidelijkheden liggen wellicht aan de basis van de toeslagenaffaire. Over getroffen regelingen had 
alleen Omtzigt het lef om door te vragen wat er nou precies geregeld was…  
Van een proceswoord ‘regelen’ wordt een zelfstandig naamwoord ‘regeling’ gemaakt, een statisch 
ding. Het proces ‘regelingen treffen’ wordt als een vage abstractie benoemd. 
 
In de taalkunde wordt dit wel een nominalisatie genoemd, een van de taalvervormers die bekend is uit NLP (1). 
Het wordt ook wel ‘verdingklijking van proceswoorden’ genoemd, kun je een beslissing in een doosje doen? 
 

Terug naar stotteren. Ook het werkwoord stotteren wordt vaak besproken als een ding, maar je kunt 
het niet achter op je fiets zetten. ‘Stotteren’ bevat weinig concrete informatie maar ieder vult er z’n 
eigen associaties bij in, afhankelijk van vele variabelen van de context.  
Jargon zit vol abstracties. ‘Begrijp je wat ik bedoel?’ Hoe vaak komt het voor dat de cliënt 
instemmend knikt maar op weg naar huis denkt ‘ik vond het een vaag verhaal ’. Dat blijkt dan de 
volgende sessie. En omgekeerd: weten we waar een cliënt het over heeft als hij het over zijn 
stotteren heeft?  Welk zelfbeeld zit er (nog steeds) achter de opmerking ‘Vandaag moest ik weer erg 
stotteren’? 

‘Beter horen’, nooit meer stotteren’ - de marketing weet wel raad met die dingen. 
 
Wat betekent stotteren voor de individuele cliënt.  
Ouders, kinderen of volwassenen snappen niks van het vage fenomeen stotteren: hoe komt het, wat 
gebeurt er bij een stotter, hoe vaak gebeurt het, waarom gebeurt het zo wisselend etcetera. In een 
open kennismakingsgesprek met de cliënt is het prettig zelf zo snel mogelijk inzicht te kunnen  krijgen 
en dorgeven over wat er speelt.  
Mijn werkdefinitie voor het fenomeen stotteren luidt:  

“Stotterend spreken is een verzameling van verschillende soorten stottersymptomen 
 die in bepaalde situaties op bepaalde momenten soms bij bepaalde klanken kunnen optreden” 

 
Deze fenomenologische definitie wordt concreet voor de cliënt met een samenvatting van de 
beschrijving die de cliënt geeft van de klacht, soms na doorvragen, het mooist zou zijn als dit al na 
één sessie kan. 
 ‘…wat ingewikkeld hè, het komt er eigenlijk op neer komt dat je op sommige momenten stotterend 
spreekt, in sommige situaties, bij sommige klanken, soms wat haperig en soms met spanning, klopt 
dat?’. 
Zo’n samenvatting, afgestemd op het begripsniveau van de cliënt, wordt meestal herkend en 
beaamd, soms met verbazing of met een dankbare blik voor zoveel begrip. Bij licht (!) stotteren, 
minder vaak bij ernstig stottergedrag, kan de opmerking ‘Je stottert dus gelukkig niet de hele dag 
heel erg’ een eye opener zijn, het mooist is als het kind of de volwassene binnenkomt als ‘stotteraar’ 



en naar huis gaat met het gevoel ‘Ik spreek eigenlijk wel goed maar soms gaat het moeilijk’. Het is 
een gezondheid bevorderende benadering. ‘Wat je aandacht geeft groeit’ is een bekend statement, 
aandacht geven aan de half volle fles spraakwater kan wonderen doen. Het woord stotteren zo snel 
mogelijk vervangen door stotterig/haperig spreken is al meer procesgericht.  
 

 Intrinsieke motivatie wordt geboren door nieuwsgierigheid, door al die ‘sommige’ aspecten te 
inventariseren, concreet per situatie, per dag. 

Het enge stotterding wordt ineens minder ongrijpbaar. 
 

Stotteren in kaart brengen 
Op enig moment kunnen opdrachten voor specifieke gedragsobservaties of de ‘observatielijst 
spreeksituaties’ uit de BAB (2), behulpzaam zijn om de stottercomponenten concreet en 
bespreekbaar te maken. Ze kunnen meer motiverende en inzichtgevende informatie opleveren dan 
vragenlijsten.  
Na concrete gedragsobservatie opdrachten worden de onbewust optredende symptomen meer 
herkenbaar als ze gericht zijn op alle in de samenvatting genoemde factoren: type stotter- en 
broddelsymptomen en de verhouding van beide typen, bij welke klanken, de frequentie, in welke 
situaties.  
Mogelijke reactie: 

- ‘Nu ik er op ga letten lijkt het alsof ik veel meer /eh/ zeg’ of vaker stotter. 
- O, ja? Of zou het komen dat je je er nu mee bewust van bent?  

Van ‘onbewust onbekwaam’ naar ‘bewust onbekwaam’ (Maslov) is al een mooie aanzet tot identificatie. 
 

Om de niet-vloeiendheden, die vaak onbewust optreden, te identificeren zijn wetenschappelijk 
gestandaardiseerde vragen lijsten doorgaans te weinig specifiek. Veel nominalisaties maken het 
abstractieniveau voor ouders, kinderen en oudere cliënten te hoog, vooral als ze te vroeg in het nog 
onbewuste proces worden ingezet. Ze geven nauwelijks inspiratie voor de cliënt om de 
stotterbeleving invoelbaar maken. De scores geven geen realistisch beeld, ze zijn niet bias-proof.   
 
Volgens Floortje Scheepers (3) zijn ‘vragenlijsten ontwikkeld om stoornissen en patiëntengroepen te bevestigen 
voor wetenschappelijk onderzoek’. En niet te vergeten om te kunnen voldoen aan de ‘modeleisen’ van de Zorg. 

 
Wel kunnen de scores van genoemde (aanvullende) vragenlijsten realistischer en dus bruikbaarder 
zijn als door (zelf)observaties bij concrete situaties de cliënt al meer het grillige stottergedrag beter 
kan herkennen, beleven en begrijpen.  
Ook vragenlijsten en tests rond de stotterernst kunnen aanvullend van nut zijn, maar dienen ze om 
dezelfde redenen het klinisch proces echt?  
Er is nog een voordeel voor focus op concrete situaties: je pakt meteen het participatie niveau mee. 
Emoties en cognities kunnen nog niet goed begrepen maar wel benoemd worden. Begrip tonen dat 
het heel vervelend is om niet goed te kunnen communiceren is empatischer dan alleen of te vroeg 
probleemgerichte ‘kommer en kwel’ vragenlijsten lijsten te gebruiken... 
 
Voor het antwoord op de vraag ‘wat is stotteren’ ontbreekt nog het belangrijkste aspect: de ‘stotter’ 
zelf, het stottermoment, een soort pavlovreactie. ‘Wat gebeurt er precies bij een stotter? Meest 
voorkomende antwoorden: ‘Ik blokkeer, voel spanning, ik kom er niet uit’. Met doorvragen over 
‘Waar voel je die spanning? ‘Waar precies’ kom je al snel uit bij de definitie ‘Stotteren is wat je doet 
om niet te stotteren’ (Sheehan 1975): je zet druk op spanning, ‘stotteren is vechten tegen stotteren’. 
‘Stoornissen begrijpen en doorgronden is de eerste voorwaarde voor een goed behandelresultaat’ 
(3). 
 
Complex? 
Vergeleken bij ‘depressie’ of andere psychopathologie is stotteren minder of ‘anders’ complex! 



Het multifactorele aspect voor stotteren is overzichtelijker en concreter: het gaat om definieerbaar 
invoelbaar gedrag en de secundaire psychische problematiek (onderwaterdelen van de ‘ijsberg van 
stotteren’) zijn anders van karakter. Psychische vervormingen, emoties en cognities zijn vaak een 
gevolg van het stotterding.  

 Een stotterende cliënt werd behandeld voor zware depressieve klachten. Hij bracht een lijvig 
behandelverslag mee van de verwijzende psychotherapeut, er stond geen woord in over stotteren 
behalve in de laatste zin: ‘Patiënt heeft ook een stotterprobleem’. Stotteren –spreekonmacht- bleek 
tijdens stottertherapie een in stand houdende factor te zijn voor zijn depressieve klachten, die met 
stottertherapie geleidelijk verminderden. 

Anderzijds: ‘er zijn meer mensen die verschillende stoornissen tegelijkertijd hebben dan mensen met 
een keurig afgegrensde stoornis’(3).    
 
Een verschil met veel andere stoornissen is dat je de hele dag spreekt, bij een hoge stotterfrequentie 
hou je dus het ongewenste gedrag gemakkelijk in stand. Dit pleit bij heftige blokkades voor frequent 
‘expliciet’ leren van nieuwe motorische vaardigheden, ‘foutloos’ oefenen, vergelijkbaar met de ‘drill 
methode’ zoals bekend van andere stoornisgebieden. 
 
We weten: ook voor stottertherapie werkt geen enkele methode of benadering voor iedereen.  
Voor kinderen staat secundaire preventie voorop: stottervrij spreken kan veel stotterleed 
voorkomen. Voor de meeste ouderen is het volledig stottervrij spreken als behandeldoel niet een 
goede start, maar er zijn veel vloeiend sprekende BN-ers en cabaretiers bekend die een heftig 
stotterverleden hebben, evenals een onduidelijk percentage vloeiende sprekers die stotterpeuten 
nooit (meer) zien… 
Beter leren spreken, communicatief stotteren bij (recidiverend) ernstig stotteren is doorgaans 
haalbaar met adequate motorische training. Het is afhankelijk van de inzichten, ervaring, 
overtuigingen en het therapeutisch repertoire van de therapeut.  
 
Acceptance and Commitment Therapie (ACT) te vroeg inzetten om (ernstig) stotteren als ‘ding’ te 
relativeren of te accepteren (extrinsieke acceptatie) sluit onvoldoende aan bij de hulpvraag: ‘verlos 
mij van mijn onmacht en leer mij anders spreken’. Hoe meer de motorische component goed is 
getraind en tot communicatief stotteren leidt, hoe meer intrinsieke ‘acceptance’ zal optreden, 
inclusief de resterende beperkingen.  
Er zijn vele wegen naar Rome. Additionele methodes in handen van deskundige stottertherapeuten 
kunnen een meerwaarde hebben, van lichaamsgerichte therapie (o.a. methode Dixhoorn; Lia 
Tieleman) tot meer op onbewuste processen werkende benaderingen zoals Familieopstellingen (o.a.  
Hellinger, Brenda Zwinkels, Eelco de Geus). 
 
Voor secundaire preventie en lichte vormen van stotteren is coaching van generalisten door 
stotterspecialisten een optie die vaker benut kan worden om de lange wachtlijsten van NVSTleden te 
slechten. Het vergoedingenbeleid en beetje aanscherpen? 
 
Stotteren is een leuk ding, eh…een boeiend proces. 
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