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Voor een beter begrip van deze tekst is het goed om eerst het flipboek ‘Functionele klachten’ te lezen. 

http://www.ismijnkindwelgezond.nl/lsquofunctionele-klachten.html
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Veel mensen die met een stotterende gesprekspartner geconfronteerd worden, voelen 

zich ongemakkelijk, want ze zien ziet hoe hij worstelt met zijn spraak, om uit z’n woorden te 
komen. Als je daar wat gevoelig voor bent, is dit moeilijk om aan te zien, soms zelfs 
‘tenenkrommend’. Het gevolg ervan is, dat de stotteraar vaak ‘geholpen’ wordt: anderen 
vullen het ‘moeilijke’ woord voor hem in, of nemen zelfs het woord, en daarmee het gesprek 
over. Hoe menselijk deze reactie ook is, de stotteraar is er allesbehalve mee geholpen. 
 

Hoe stotteren begint 

 Stotteren ontstaat in een ontwikkelingsfase van taal, zo tussen het derde en zesde 
levensjaar. Dit is qua taal een wat kwetsbare periode, want je kunt zaken nog niet goed 
onder woorden brengen, en dat levert op een gegeven moment een wat haperende en 
hakkelende zinsbouw op. Op zich hoeft er niets aan de hand te zijn, en dat is bij verreweg de 
meeste kinderen dan ook niet het geval. Maar er zijn enkele factoren, die een struikelblok 
kunnen vormen in deze fase van de spraakontwikkeling, een factor bij het kind en een factor 
bij de ouders (en ev. anderen in de omgeving van het kind). Ik begin bij (een van) de ouders: 
  Die ouder hoort en ziet dat zijn kind niet goed uit zijn woorden komt, en wil helpen en 
/ of corrigeren. Het is de meer ‘gevoelige’ ouder, die haast zelf ervaart hoeveel meer moeite 
zijn kind moet doen om iets goed te zeggen, die dan gaat proberen om hem daarbij te 
helpen. Een andere ouder, meer nauwgezet van karakter, wenst dat zijn kind netjes leert 
formuleren – en corrigeert dus steeds. 
In beide gevallen betreft het opbouwende kritiek, goed bedoeld. Maar het is kritiek, en dat zal 
vooral door een ‘gevoelig’ kind ook als zodanig worden ervaren. Zelfs bij een echt positief 
ingestelde ouder, die ook even de tijd neemt en stimulerend zegt: “Zeg het nu nóg eens, 
want je kunt het best”, dan is het toch nog – goedbedoelde – kritiek. Het kind zegt het nog 
eens, nu goed. Maar als hij weer wat zegt en er niet bij nadenkt, krijgt hij eenzelfde 
commentaar. Steeds weer. 
Het gevolg is, dat hij gaat nadenken vóór hij wat zegt, want nu moet het goed gaan. Maar het 
gaat niet steeds goed, hij hakkelt tóch. Met weer commentaar. 
Wat er dan gebeurt is, dat met dit nadenken vóór je wat zegt, de onbevangenheid uit het 
spreken verdwijnt. Door dit nadenken – want het praten móét goed gaan – komt er 
psychische spanning te staan op de woorden die je wilt gaan zeggen, en daarmee komt er 
druk op het spreken.  
 

Het stotteren kan gaan ‘fixeren’ 
Als nu die voortdurende correcties niet stoppen zodat die spanning kan afnemen, dan kan dit 
hakkelen zich vast gaan zetten in het kinderbrein. Daarmee begint het stotteren te fixeren, 
wat een omineus teken is, want eenmaal gefixeerd stotteren is onomkeerbaar geworden.  
Je herkent het duidelijk aan de letterlijke druk waarmee een eerste woord van een zin begint. 
Die druk is zo hoog, dat hij – vooral bij bepaalde letters (zoals de zogenaamde ‘labialen’ en 
‘plofklanken’)  – een rustig gedoseerde uitspraak onmogelijk maakt, waardoor het woord als 
het ware ‘stuiterend’ ontsnapt.  
Dit kan met zoveel spanning gepaard gaan, dat het kind in zijn pogingen om het moeilijke 
woord er uit te ‘persen’ verwoede grimassen trekt, of met zijn armen meebeweegt – en dat is 
dan ook al meteen deel van het probleem: spreken hoort een ontspannen gebeuren te zijn. 
Voor andere kinderen zien die extra bewegingen en geluiden er raar uit, wat het probleem 
voor hem er niet kleiner op maakt. 
Dat ‘gefixeerd’ raken van stotteren blijf ik vreemd, maar ook intrigerend vinden: het feit dat 
stotteren, als het zich eenmaal heeft vastgezet in het brein, zich daar niet meer laat uitjagen. 
Indien stotteren zich op de leeftijd van 8 jaar nog steeds voordoet, dan kun je er redelijker-
wijze van uitgaan, dat het al echt gefixeerd is. Maar fixatie kan al op (soms veel) jongere 
leeftijd optreden. Waardoor dit slechts bij 1% van alle kinderen gebeurt, is nog niet duidelijk. 
Over redenen om te stotteren weten we veel, maar van de echte oorzaak nog maar weinig. 
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Stottertherapie * 
Wat dán gelukkig nog wel mogelijk is, is om met veel hulp van een psychologisch goed 
onderlegde ‘stottertherapeut’ zo om te leren gaan met je stotteren, dat er goed mee te leven 
valt. Maar het blijft een letterlijk levenslang gevecht om in alle situaties goed uit je woorden te 
komen. 
Wat zeker zo belangrijk is als het leren met stotteren om te gaan, is om je kind te leren om te 
gaan met de frustraties die het stotteren met zich meebrengt. Het is het krampachtige ‘niet 
mogen stotteren’ van jezelf, wat het stotteren in stand houdt. Anderen mogen niet merken 
dat je een ‘stotteraar’ bent, en juist die krampachtigheid zorgt ervoor dat je stottert. 
Als kind (en ook daarna) kan je er ook mee gepest worden: ‘Stotteraar !’, en hoe bozer je 
dan wordt, en roept “Ikikik bbben helemaal geen stotteraar”, hoe meer je in een hoek gedrukt 
wordt waar je helemaal niet in terecht wilt komen. Leer je kind dus erkennen, dat hij stottert, 
en dus ‘stotteraar’ genoemd mag worden. Dat voelt wellicht als een nederlaag, maar is juist 
erg dapper, een zelfoverwinning. En daarmee slaat hij plaaggeesten dit wapen uit handen. 
En dit ‘zwaard snijdt aan twee kanten’, want als je aan jezelf hebt toegegeven dat je stottert, 
ben je ook minder bang om te stotteren, neemt de spanning af, en spreek je gemakkelijker. 
 

Is stotteren te voorkomen? En hoe? 

Er is slechts één dringend advies te geven aan ouders (grootouders, leerkrachten) van een 
hakkelend kind: Luister vooral goed naar WAT hij te vertellen heeft, en NIET HOE hij het 
zegt. Koester zijn onbevangenheid in het spreken, en probeer zelf hierin dus ook 
onbevangen, en vooral niet kritisch te zijn. 
Hulp mag best, maar dan juist in het áfhouden van commentaar van anderen op het spreken 
van dit kind. Zorg dat iedereen bij groepsgesprekken (bijvoorbeeld aan tafel, of in de klas) 
echt mag uitspreken. Een ouder kind heeft al gauw de neiging om het verhaal van een jonger 
kind over te nemen, en bij een jonger kind dat hakkelt gebeurt dat nog gemakkelijker. Als 
ouder kun je hierin bijsturen: “Nee, laat hem zijn verhaal nu verder vertellen, straks ben jij 
weer aan de beurt”. Hoe moeizaam het verhaal door dat hakkelen ook verloopt, en al duurt 
het daardoor veel langer dan strikt nodig, help hem hierin niet en corrigeer niet, maar geef 
hem de tijd, en gun hem zijn verhaal door echt naar de inhoud te luisteren. Meer dan dat is 
niet nodig – en niet mogelijk. 
  Nog een opmerking over die ‘onbevangenheid’: Het valt lang niet mee als 
nauwgezette, of misschien zelfs wat gespannen ouder, om géén commentaar te leveren. 
Maar wellicht lukt dit toch als je probeert vertrouwen te hebben in een gezond natuurlijk 
beloop van de spraakontwikkeling. En weet, dat het alternatief – wél corrigeren – echt slecht 
is voor je kind, en een veel grotere kans maakt om het hakkelen te doen overgaan in 
gefixeerd stotteren, en daarmee in een levenslang probleem. 
Voor de meer ‘gevoelige’ ouder is het niet-helpen zeker zo moeilijk. Maar bijt jezelf op je tong 
als je toch sterk die neiging voelt. En nog extra moeilijk is het, als je in de familie een 
stotteraar hebt, en al helemaal als je als ouder zelf stottert. Want stotteren vormt een 
dramatische factor in iemands leven, en zorgt voor een doorlopende psychische spanning, 
vooral op spreek-momenten die er toe doen.  
Voor zo’n negatieve factor wil je je kind in zijn toekomstige leven toch behoeden! Maar hoe 
begrijpelijk een reactie als “dat mag mijn kind niet overkomen” ook is, weet dat de beste (en 
enige) manier om hem hierin te helpen is, om steeds toch zelf maar even op je tong te bijten, 
en hem juist niet met woorden te helpen of commentaar te geven. 
  Er is inderdaad een zekere mate van erfelijkheid gelegen in stotteren. Zelf denk ik, 
dat het aandeel ‘bezorgdheid van de stotterende ouder’ – dus het ‘helpen’ – veel belangrijker 
is dan wat er in de genen zit. Wat wél in je genen is vastgelegd, dat is die karakterologische 
‘gevoeligheid’ (zie blz 7 van flipboek ‘Functionele klachten’). En gevoelige kinderen zijn nu 
eenmaal gevoeliger voor commentaar, en ervaren het al gauw als kritiek – hoe goed bedoeld 
ook. 
 

 

http://www.ismijnkindwelgezond.nl/lsquofunctionele-klachten.html
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Voetnoten 

* Stottertherapie  
Stottertherapie is een vak apart. Het is veelal gelieerd aan logopedie, en er zijn dan ook veel 
logopedisten die therapie aan stotteraars aanbieden. Daar dient wel een serieuze 
kanttekening bij geplaatst te worden. Want logopedie is het vak dat zich bij communicatie 
vooral richt op het ‘spraakorgaan’ **, dus de mond, stemgebruik, spraak, ademhaling, taal, 
maar ook gehoor, mondmotoriek, eten, drinken of slikken. Prima toch – zou je zeggen, en 
dat is het ook bij technische problemen als slissen, binnensmonds praten, verkeerd 
stemgebruik. 
  Echter, met de taal, spraak en het stemgebruik van de stotteraar is onder rustige 
omstandigheden niets mis – dat merk je zodra hij iets voorleest, declameert of zingt. Waar 
het mis gaat is in de communicatie zélf, zodra daar wat spanning in komt te zitten. Stotteren 
is net zomin een spraakprobleem als bijvoorbeeld blozen een huidprobleem is. Het is dus 
vooral een psychologisch probleem.  
Maar pas als het stotteren zich gefixeerd heeft, is ook begeleiding van het ‘spraakorgaan’ 
nodig en behulpzaam. Zoek dan vooral specifiek naar een ‘stotter-therapeut’ ***. Diens 
logopedische en ademhalingstechnieken zijn gecombineerd met psychologische 
vaardigheden, want juist ook die zijn hierin onontbeerlijk. 
Maar vooral, begin dus niet te vroeg met ‘therapie’. Een goede stottertherapeut zal zeker niet 
met ‘therapie’ aanvangen indien nog geen echte fixatie is opgetreden. Want waar het vooral 
om gaat is om die ‘onbevangenheid’ te behouden – bijt als ouder en opvoeder dus liever op 
je tong dan een opmerking te maken over het niet vloeiende spreken van je kind. Maar 
luister vooral naar wát hij te vertellen heeft.  
Dit kan heel moeilijk zijn, soms te moeilijk. Als je dat merkt bij jezelf, of bij je partner (de 
andere ouder), vraag dáár dan hulp bij, voor jezelf om je kind te kunnen helpen. Die hulp kan 
uit psychosociale hoek komen (psychologisch, orthopedagogisch, maatschappelijk werk). In 
Apeldoorn hadden we daar het “Ervaringshuis” voor, waar een groepje kinderen samen met 
ouders bijeen kwamen – dat werkte effectief, maar is inmiddels wegbezuinigd. 
Bij te vroeg gestarte logopedische behandeling gaat, net al bij die goedbedoelde correcties, 
de onbevangenheid in het spreken vaker verloren. Het is dus belangrijk om te constateren of 
er werkelijk al sprake is van fixatie. Een hulpje daarbij, is de ‘screeningslijst’, die het 
“Stotterfonds” op haar website heeft staan  
< https://www.stotteren.nl/ouders/screeningslijst-voor-stotteren-sls.html  > 
 

**  Ons ‘spraakorgaan’ is een ingewikkeld instrument in ons lijf. In vereenvoudigde 

uitleg kun je het vergelijken met een blaasinstrument, zoals hobo, fagot, klarinet e.d. Welke 
klank er uit komt hangt niet alleen af van de vorm van het instrument of van het riet, maar 
ook van de druk waarmee je beide rieten met de lippen beroert, hoe je je tong houdt, van de 
ademtechniek van de muzikant, en dergelijke.  
  Bij een geoefend muzikant gaat het spelen in huiselijke kring prima, en tijdens 
uitvoeringen ook wel – aan het instrument ligt het zelden als het mis gaat. 
Maar een muzikant, die tijdens zo’n uitvoering heel erg gespannen is, kan het overkomen dat 
het hem niet meer lukt om een goede toon voort te brengen, doordat hij in zo’n situatie niet 
meer een ‘afgewogen’ spanning op het riet kan zetten met de lippen. “Spanning tijdens het 
hobospelen komt maar al te vaak voor en het kan zelfs de meest enthousiaste hobospeler 
verstikken” [41]. Als dit je vaker overkomt, en je daardoor erg gaat opzien tegen zo’n 
uitvoering, kan het zo mis gaan, dat je daar extra hulp voor moet inroepen.  
Op zich is wát spanning helemaal niet erg [42]. Daardoor worden vaak juist ook heel goede 
prestaties geleverd. Maar als je ‘gevangen’ raakt in je spanning, dan heb je een probleem. 
Dat heeft niets met je instrument te maken, het is een psychologisch probleem.  
Je muziekdocent zal je dan helpen om je lippen- en blaastechniek te optimaliseren. Bij 
‘normale’ gespannenheid kom je daar ook een heel eind mee, maar als je bij elk optreden 
weer ‘gevangen’ raakt in je eigen spanning, dan helpen die technieken wel iets, maar hét 
probleem los je er niet mee op. Psychologische hulp kan dat vaak wel. En lukt ook dat niet, 

http://www.ismijnkindwelgezond.nl/ervaringshuis.html
https://www.stotteren.nl/ouders/screeningslijst-voor-stotteren-sls.html
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dan kan je nog altijd een ander instrument kiezen. Maar ja, een andere stem kiezen gaat 
niet, anders met je stem leren omgaan nog wel. 
Ook de ‘gefixeerde stotteraar’ heeft een goed ‘spraakorgaan’, maar raakt geregeld 
‘gevangen’ in zijn eigen spanning. Het aanleren van spraaktechnieken helpt hem wel degelijk 
wat, al zit daar het eigenlijke probleem niet. 
Maar het kind bij wie het stotteren nog niet gefixeerd is, kan slechts geholpen worden door 
de mensen in zijn directe omgeving. Als zij zijn onbevangenheid bij het spreken koesteren 
door te luisteren naar wát hij zegt (en niet hoe), hoeft hij niet na te denken over hóé hij 
spreken moet. Daarmee gaat hij voldoende zelfvertrouwen krijgen om op zijn manier zijn 
woordje te doen – aanvankelijk nog hakkelend, later zonder te stotteren. 
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*** Stotterverenigingen 

Op het internet is veel te vinden over stotteren. Het meeste hiervan komt uit de professionele 
hoek van logopedisten en (logopedische) stottertherapeuten. Op zich is daar niet zo veel 
tegen, al moet je je realiseren, dat hierin ook sprake is van reclame – en daarmee van 
zakelijke belangen. Zoals hierboven al genoemd, logopedie is de kunde om stem-, spraak- 
en taalstoornissen te behandelen. Maar omdat de problemen bij stotteren zeker ook 
psychologisch van aard zijn, zal de therapeut evenzeer psychologie in zijn/haar pakket 
dienen te hebben als logopedie. Is stotteren eenmaal gefixeerd, dan is logopedische hulp 
echt nodig – maar blijft ook de psychologische kant van dit probleem erg belangrijk. 
Een slogan zoals NFS (tegenwoordig ‘Stotterfonds’) op haar website toonde: “Stotteren bij 
jonge kinderen, wacht niet af, doe er wat aan!” - schuurt nogal. Het Stotterfonds is inmiddels 
iets voorzichtiger, maar staat nog steeds vroegbehandeling voor. 
Wij ook, maar dan niet logopedisch. Vroegbehandeling zou zich alleen moeten richten op de 
omgeving van het kind, opdat hij zijn spraak onbevangen kan ontwikkelen. Dat is een klus 
die soms nog een stuk ingewikkelder is dan spraakles, maar ook effectiever. Want zolang 
stotteren nog niet gefixeerd is, moet je er vooral níét veel aan doen:  
‘slechts goed luisteren naar wát je kind je te vertellen heeft’, en niet hóé hij dit doet. 
           Dé vereniging voor stotterende mensen en kinderen is “Demosthenes”. 
Deze vereniging werkt in federatieverband (Stotterfonds) samen met de Nederlandse 
Vereniging voor Stottertherapie (NVST), waarvan de leden logopedist zijn (al dan niet 
gespecialiseerd in het stotteren), en soms psycholoog. Een duidelijk onderscheid tussen 
‘stottertherapeuten’ en logopedisten die ook wel stotteraars behandelen wordt jammer 
genoeg niet gemaakt. 
Mijn hoop is, dat deze vereniging zich in de door haar gehanteerde richtlijnen zal toespitsen 
op gespecialiseerde stottertherapeuten met zowel een psychologische / orthopedagogische 
als een logopedische achtergrond. Wellicht dat ook de opleiding tot stottertherapeut evenzo 
toegankelijk zal worden vanuit deze beide disciplines. Vooralsnog is het nog niet zo ver, en 
kun je met gefixeerd stotteren bij de huidige Stotterfonds-leden terecht. Maar vooralsnog 
krijg je er over de gewenste – bredere – bekwaamheid van een stottertherapeut nog geen 
duidelijkheid. Misschien dat dit via lotgenotencontact (Demosthenes) wel al wat kan lukken? 
          PS: In 2014 is een Richtlijn Stotteren gepubliceerd [135]. Deze wordt nu herzien. Wij 
hopen, dat de strikt logopedische aanpak aangevuld zal worden met psych. Inzichten. 

http://www.fagotnetwerk.org/wp-content/uploads/Windology-De-Fagot-201003.pdf
http://henkdegraaf.com/recensies/in-gesprek-met-henk-de-graaf-deel-2/
https://nedverstottertherapie.nl/wp-content/uploads/2016/06/Richtlijn.stotteren.bij_.kinderen.adolescenten.en_.volwassenen-1.pdf
https://www.stotteren.nl/
http://www.demosthenes.nl/

