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Inleiding

We weten wat stotteren is! Dat is goed nieuws. Sinds het begin van

de 20ste eeuw is er veel gespeculeerd over de mogelijke oorzaak van

stotteren. Men heeft het gezocht in gedwongen rechtshandig schrij-

ven, overbezorgde ouders, een te snel sprekende omgeving of in een

fladderend middenrif. Maar al deze theoriën bleken niet sluitend.

Charles van Riper, een beroemde Amerikaanse spraakpatholoog

die zelf stotterde, heeft in de jaren zestig eens gezegd: ‘Stotteren is

een neuromusculaire timingsstoornis’. Intussen overleden, heeft hij

zelf amper meer kunnen meemaken hoe de stotter-wetenschap daar

in de negentiger jaren ook van overtuigd is geraakt. Van Riper stelde

dit vast aan de hand van zijn eigen spreekervaringen en de ervaringen

van zijn vele cliënten. In die tijd was zijn opvatting niet meer dan ‘één

van de vele’. Probleem was dat hij geen wetenschappelijk bewijs er-

van kon leveren. In die tijd werd spraakonderzoek nog met röntgen-

apparatuur uitgevoerd, en daarmee waren de fijnste spierbewegin-

gen niet zichtbaar te maken.

Tegenwoordig wordt in spraaklaboratoria onderzoek gedaan naar

spreken en spreekstoornissen, onder andere ten behoeve van de

computer. Men wil graag een perfect sprekende computer en men

ontwikkelt apparatuur die spraak kan verstaan en stemmen kan her-

kennen. Ingewikkelde apparaten hebben aangetoond dat stotteren-

de sprekers een slechtere ‘timing’ voor spraakbewegingen hebben

dan mensen die niet stotteren. Van Riper had dus gelijk. Daarmee

hebben we nu een theorie over stotteren die wetenschappelijk gefun-

deerd is, terwijl in de alledaagse praktijk deze opvatting stand blijkt

te houden. Theorie en praktijk kloppen met elkaar. Zoals alle kennis
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betrekkelijk is, zo geldt dat ook voor de huidige opvatting over stot-

teren. Toch lijkt het ons een goed moment om vanuit deze theorie

over stotteren een boekje te schrijven voor ouders van stotterende

kinderen en voor andere belangstellenden, zoals leerkrachten, logo-

pedisten, stottertherapeuten, psychologen en pedagogen. We heb-

ben geprobeerd stotteren te ontdoen van haar ‘ongrijpbare karakter’

door tal van zaken op een toegankelijke manier te belichten. Graag

horen we van u of we daarin geslaagd zijn.

Het feit dat we nu weten wat stotteren is, betekent helaas niet dat we

daarmee ook meteen de oplossing voorhanden hebben. Stotteren

begeleiden blijft een kwestie van veel kennis en wijsheid. Spreken is

een ingewikkeld en zeer snel proces. Daarin ingrijpen is moeilijk, zowel

voor de stotterende spreker als voor de begeleider.

mei 1998,

Ad Bertens, Jacqueline Weeda-Hageman

Bij de derde druk

Er is veel gebeurd in de acht jaren sinds de eerste druk van deze gids

voor ouders. Hersenbloedingen, afstuderen, terugtreden uit de para-

medische sector. Onze uitgangspunten staan in de wetenschap en in

de praktijk nog steeds overeind. Ook de toon van ons boekje spreekt

ons nog steeds, ook acht jaar later, aan. Daarom konden we van harte

meewerken aan de derde beetje herziene druk. Er is weinig gesneden

en weinig toegevoegd. Vanwege behoud van de toon.

Maar het tijdperk van internet is definitief ingetreden. Daarom zijn

hier en daar referenties naar websites opgenomen. Maar ook websites

komen en gaan. De informatie over Lidcombe is écht nieuw. Nieuw en

‘evidence based’.

In de hoop te ondersteunen,

Adriaan Bertens, Jacqueline Weeda-Hageman

www.stottercentra.nl

10 Kinderen die stotteren

Kinderen die stotteren/2  15-02-2007  11:04  Pagina 10



1 Over aanleg

Wanneer we het bij stotteren hebben over aanleg, zijn er drie vuist-

regels:

Dat wat in een mens biologisch verantwoordelijk is voor het stotteren

noemen we met een kort woord aanleg. We zullen die biologische

factor in dit verdere stuk omschrijven als een probleem met timing.

1.1 Timing

Aanleg voor stotteren betekent dat de timing van spraakbewegingen

niet in orde is. Dat is bij de ene persoon ernstiger dan bij de andere.

Maar, ernstig of licht: het is een factor waarop we geen vat hebben.

Het is niet te opereren, niet te veranderen; geen therapie heeft vat op

deze fysieke oorzaak van het stotteren. En wat u verder vast moet

weten voordat we dieper op een en ander in zullen gaan: een aanleg

voor stotteren kan erfelijk zijn of aangeboren.

Er bestaat een factor ‘aanleg’ die bepalend is of een kind al of niet

zal gaan stotteren.

Niet alle mensen met een aanleg voor stotteren zullen ook daadwer-

kelijk gaan stotteren.

Wie geen aanleg heeft om te gaan stotteren, zal dat ook niet gaan

doen, wat er ook gebeurt.
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Sinds moderne technieken ook tot spraaklaboratoria zijn doorgedron-

gen, weten we veel meer over de timing van het spreken. Timing wil

zeggen dat, in ons geval, een spier de juiste beweging maakt, met de

juiste kracht, op het juiste moment. Wanneer u zich een tennisspeler

voor de geest haalt, weet u onmiddellijk hoe bepalend deze drie facto-

ren zijn voor het al of niet succesvol retourneren van een bal. Te vroeg,

te laat, te veel of juist te weinig kracht, een foute beweging; er hoeft

maar weinig te gebeuren of het spel raakt uit balans. Bij het spreken is

het al niet anders, al is de waarneming ervan veel minder toegankelijk

als het kijken naar een tenniswedstrijd. Ingewikkelde technieken heb-

ben het zicht vergroot op wat zenuwen en spieren doen tijdens het

spreken. Nu blijkt dat er duidelijk verschillen bestaan tussen mensen die

stotteren en mensen die vloeiend spreken. Het opmerkelijke is dat die

verschillen er ook zijn wanneer een stotterende persoon iets vloeiend

uitspreekt. Er is dus iets in onbalans in het neuro-musculaire systeem.

Mijn kindje heeft eigenlijk altijd gestotterd, vanaf het begin dat

het kon praten. Het is ook nooit weg geweest, al zijn er dagen dat

het praten gemakkelijker gaat. Heeft mijn kind nu een ernstige

timingsstoornis?

Dat zou kunnen. Het is ook goed mogelijk dat uw kind een zwakke

aanleg heeft voor spreken, en er zo zijn eigen tempo op na houdt.

Kinderen vertonen onderling grote verschillen in hun ‘talent’ om

de juiste woorden te vinden, deze in de goede volgorde te plaat-

sen, of de klanken op de goede manier uit te spreken. Omdat uw

kindje is gaan stotteren, moet er een aanleg zijn, maar het kan zijn

dat hetgeen u merkt, een optelsom is van de aanleg tot stotteren

en de problemen met het verwerven van taal. Om een goed ant-

woord te kunnen geven, is meer tijd en observatie nodig.

Wat is nu precies die ‘timingsstoornis’?

Daarvoor hebt u allereerst enige kennis nodig van de wijze waar-

op het uitspreken van letters (of liever: klanken) tot stand komt. Bij

12 Kinderen die stotteren
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het uitspreken van woorden en zinnen zijn rond de honderd spie-

ren en spiertjes betrokken, die beurtelings aanspannen en weer

loslaten afhankelijk van de klank die moet worden uitgesproken.

Dit alles gebeurt onder de regie van de hersenen.

Gaat u maar na; voor het uitspreken van de letter /s/ moet in elk geval

het volgende gebeuren: 

Het is op zijn minst opzienbarend, dat in onze spraak dit hele ‘pakket

van maatregelen’ voor deze letter /s/ onmiddellijk gevolgd wordt

door een volgende letter, en een volgende en een volgende, waar-

door woorden en zinnen ontstaan.

Bij de timing van al deze spierhandelingen nu, gaat iets mis. De

niet-vloeiende spreker blijkt duidelijk meer moeite te hebben om deze

bewegingen nauwkeurig op elkaar af te stemmen. Soms is een spier te

laat, soms te vroeg, vermoedelijk omdat de aansturing vanuit de her-

senen te wensen overlaat (van zenuwen naar spieren, vandaar het

begrip neuro-musculair). De aansturing van spraak door de hersenen

Over aanleg 13

u mag geen stemgeluid laten horen; de stembanden moeten dus

open blijven en bewegen niet (stembanden worden bewogen door

spiertjes)

de adem mag niet te hard uitgeblazen worden (ademspieren in borst

en buik)

de tanden moeten op elkaar komen (kaakspieren)

de tong moet met een puntje landen op een stukje tandvlees direct

achter de bovensnijtanden (tongspieren)

de zijkanten van de tong moeten omhoog en sluiten af tegen het ge-

hemelte om te voorkomen dat er lucht langs de zijkant ontsnapt

het midden van de tong moet dalen

over het puntje van de tong moet nu heel spaarzaam een beetje

lucht kunnen ‘wegsissen’
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gebeurt niet vanuit de hersenschors, van waaruit de meeste bewuste

bewegingen worden aangestuurd. Spraak is gelokaliseerd in dieper

gelegen gebieden in de hersenen. Het ‘onhandige’ daarvan is dat het

spreken zich niet zo gemakkelijk bewust laat besturen, zoals we later

nog zullen zien bij de hoofdstukken over therapie. Eigenlijk weten we

nu nog steeds niet wat stotteren nu precies is. Daarom beantwoorden

we de vraag waarom het neuromusculaire systeem soms faalt. Om u

dat uit te leggen vertellen we iets over het terugkoppelsysteem.

1.2 Terugkoppelsystemen

Onze wereld staat bol van de terugkoppelsystemen. Neem bijvoor-

beeld het verkeer: als ik met de auto kom aanrijden bij een stoplicht,

springt het soms meteen op groen als het een rustig moment van de

dag is. Een ‘zendertje’ in het wegdek koppelt naar de computer dat

er een auto aankomt. Deze geeft een signaal af aan het stoplicht, dat

vervolgens op groen springt. Bij mensen met een bijzondere uitstra-

ling gebeurt dat sneller... (volgens Herman van Veen).

Een ander voorbeeld. Op het moment dat het buiten ineens kou-

der wordt, geven de sensoren op de huid, de ‘voelers van de tem-

peratuur’, een signaal af aan de hersenen: ‘het gaat niet goed hier:

pompen!’ Het hart gaat sneller kloppen, de bloedvaatjes in de huid

krimpen zodat ze minder warmte af kunnen staan, de huidharen gaan

meer rechtop staan, we kunnen zelfs gaan rillen, enz. Dit geeft aan

dat ons lichaam beschikt over terugkoppelsystemen, waardoor het

zich kan aanpassen aan veranderde omstandigheden of iets kan cor-

rigeren.

Op het moment dat mensen zichzelf iets verkeerd horen zeggen, ver-

beteren ze dat meestal zo snel mogelijk. Soms stoppen ze midden in

een zin, zeggen dan: ‘eh, nee, eh, ik bedoel natuurlijk’ en vervolgen

dan wat ze willen zeggen. Het herstellen van echte of gemeende ver-

gissingen gebeurt soms ook aan het einde van een zin. Soms verdui-

delijkt iemand zichzelf in de daaropvolgende zin.

14 Kinderen die stotteren
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Hoe dan ook, mensen beluisteren zichzelf nauwkeurig en stellen daar-

door voortdurend hun spreken bij; iets harder, juist iets zachter, een

ander woord, een stopwoordje, ‘eh...’. We beschouwen dit alles ove-

rigens als ‘normale onvloeiendheden’; iedereen heeft ze, iedereen

kent ze, het is ontzettend gewoon om dat te doen. De nieuwslezer op

televisie valt op omdat hij maar zo weinig ‘eh’ zegt of zich verspreekt.

Onze spraak beschikt over tal van terugkoppelsystemen, waar-

door het al met al toch meestal lukt om te zeggen wat we willen zeg-

gen. Bij stotteren nu zijn terugkoppelsystemen overactief. Ze corrige-

ren snel: zonder de spraak te stoppen bemoeit het systeem zich direct

met dat wat gezegd wordt en beïnvloedt het spreken.

Op het moment dat er iets misgaat in de timing, zegt het terug-

koppelsysteem onmiddellijk ‘opnieuw’ e.e.e.e.e.en dan heb je de pop-

pen aan het dansen. Soms is de tong net iets te laat met een bewe-

ging naar beneden, dan zegt het terugkoppelsysteem ‘waar blijf je

nou?’ en geeft het extra impulsen en daardoor llllloopt het op een

andere manier mis. Je hoort de mistiming in de vorm van herhalen van

delen van woorden en van verlengen van bepaalde klanken.

De hoorbare stotters, te weten herhalingen en verlengingen, zijn

dus pogingen van het spraaksysteem om het spreken al sprekend te

herstellen. Het zijn hoorbare herstelpogingen om het spreken beter

te laten sporen.

In hoofdstuk 3 gaan we nog wat dieper in op het hoorbare stot-

teren.

1.3 Ernst van het stotteren

Nu we meer zicht hebben op de biologische aspecten van het stotte-

ren, zouden we misschien iets kunnen zeggen over de ernst van stot-

teren. De ernst van de timingsstoornis varieert bij iedere niet-vloeiende

spreker.

Stotteren wordt allengs begrijpelijker wanneer we aannemen dat

er mensen zijn met een ‘lichte’, een ‘matige’ en een ‘ernstige’ aanleg

voor problemen in de timing van spraakbewegingen. We menen dat

Over aanleg 15
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er onder de groep niet-vloeiende sprekers vrij veel mensen zijn met

een lichte aanleg voor timingsproblemen, een wat kleinere groep

mensen met een matige aanleg, en een kleine groep onfortuinlijke

mensen met een ernstig timingsprobleem.

Het is deze laatste groep mensen die vrijwel zeker zal gaan stot-

teren, ook al maakt een kind uit deze groep geen ziekenhuisopname

door, kan het goed mee op school, heeft het geen hoog spreektem-

po en groeit het op in een harmonieuze omgeving. Voor mensen met

een matige timingsstoornis zal het van belang zijn te weten welke

andere factoren het stotteren eventueel kunnen uitlokken. Mensen

met een lichte aanleg zullen alleen gaan stotteren in ongunstige om-

standigheden.

1.4 Omstandigheden: geen oorzaak maar 
aanleiding

Om een beeld te geven van wat mensen zoal bedenken wanneer zij

op zoek zijn naar de oorzaak van het stotteren:

‘Toen mijn kind terugkwam uit het ziekenhuis, stotterde het’

‘Hij heeft het overgenomen van een kind uit zijn klas’

‘Hij ging stotteren toen hij naar de basisschool ging’

‘Toen ons tweede kind werd geboren, begon onze oudste te stot-

teren’

‘Hij ging naar logopedie om beter te leren praten; na een tijdje

therapie begon hij te stotteren’

‘Hij is hevig geschrokken en van het ene op het andere moment

begonnen met stotteren’

We weten inmiddels zeker dat omstandigheden zoals hierboven ge-

noemd, niet de oorzaak van het stotteren in zich dragen. Het zijn aan-

leidingen, uitlokkende factoren geweest welke de aanleg voor stotte-

ren hebben geprikkeld.

Stelt u zich eens voor dat ieder kind met moeilijkheden op een

basisschool, een kandidaat zou zijn om te gaan stotteren. Dan zouden

16 Kinderen die stotteren
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er hele volksstammen kinderen stotteren, en dat is toch echt niet zo.

En als een ziekenhuisopname de oorzaak zou zijn, waarom stotteren

er dan niet meer kinderen die in een ziekenhuis zijn verpleegd, voor-

al als zij van de Intensive Care komen?

Met andere woorden: wanneer uw kind geen aanleg heeft om te

gaan stotteren, zullen dergelijke voorvallen niet tot chronisch stotte-

ren leiden. Hoofdstuk 2 is in zijn geheel gewijd aan de uitlokkende

factoren voor stotteren.

1.5 Stotteren is vaak erfelijk

Laten we die factor ‘aanleg’ nog eens onder de loep nemen. We weten

dat stotteren in bepaalde families meer voorkomt dan in andere. Uit tal

van stamboomonderzoeken, tweelingstudies en adoptiestudies blijkt,

dat er bij stotteren sprake kan zijn van een erfelijke aanleg: kinderen

van een stotterende vader of moeder lopen een vijfmaal hogere kans

om (ook) te gaan stotteren. Normaal is de kans dat een kind gaat stot-

teren 5%; nu wel 25%. Hier heeft aanleg met erfelijkheid te maken: de

kinderen erven de aanleg tot stotteren van hun ouders. Het is, met

andere woorden, genetisch bepaald.

Een stotterende ouder vraagt:

Kan het zijn dat mijn kind is gaan stotteren omdat het mij heeft

horen stotteren?

Nee. Wanneer dat zo is, zou er sprake van imitatie moeten zijn.

Dat is onwaarschijnlijk. Op de eerste plaats stotteren volwassen

aanmerkelijk minder tegenover jonge kinderen; bovendien is het

een ervaringsfeit dat het stotteren van het kind heel anders klinkt

dan dat van vader of moeder. Als het u zou nadoen, zouden er

overeenkomsten moeten zijn. Wanneer uw kind gaat stotteren

speelt erfelijkheid zeer waarschijnlijk wél een rol.

Over aanleg 17
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Recent Amerikaans onderzoek heeft aangetoond dat eigenlijk twee

stottervormen erfelijk lijken te zijn: een chronische en een voorbij-

gaande vorm van stotteren. Er blijken families te zijn waar veel leden

kortere of langere tijd gestotterd hebben en er daarna weer mee zijn

opgehouden. Er zijn ook families waarbij meerdere leden stotteren

vanaf hun (vroege) jeugd tot ver in de volwassenheid.

Ik heb vroeger ook gestotterd, is daarom mijn kind gaan stot-

teren?

Wanneer u nu echt niet meer stottert, en u uzelf ook niet als een

stotteraar beschouwt, dan is de kans groot dat we hier te maken

hebben met ‘voorbijgaand stotteren’, zoals dat in families wel

vaker voor blijkt te komen.

We horen vaders wel eens zeggen dat ze hooguit nog eens hape-

ren als ze erg druk en gespannen zijn, maar verder zien zij zichzelf

niet als stotteraar en niemand in hun omgeving ziet hen zo... dat

is wat we voorbijgaand stotteren noemen. Het antwoord op de

vraag of uw kind dit van u gekregen heeft, zal ‘ja’ zijn wanneer we

tenslotte bij dit kind zullen weten of het ook een vorm van voor-

bijgaand stotteren heeft meegemaakt.

Het is, andersom redenerend, gelukkig nog altijd zo dat kinderen van

stotterende ouders 75% kans hebben om niet te gaan stotteren. Dat

is bemoedigend. Op het ogenblik wordt in Nederland een studie uit-

gevoerd waarin wordt onderzocht of deze kans nog verder positief 

te beïnvloeden is. Het Instituut voor Nieuw StotterOnderzoek (INSO) 

is de onderzoekstak van de Vereniging Stottercentra Nederland. Het

langlopend onderzoek naar de effecten van stotterpreventie nadert

de afronding. Omdat we zeker willen zijn dat we het ontstaan van

stotteren kunnen voorkomen en dit niet willen laten verschuiven naar

later in de levensloop van deze risico-kinderen, willen we een groep

van 100 kinderen volgen tot ze een jaar of negen oud zijn. De kans

dat ze daarna nog beginnen met stotteren is heel klein.

18 Kinderen die stotteren
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Tot zover bezien we ‘aanleg’ in relatie tot erfelijkheid. Toch zijn er

mensen die de aanleg tot stotteren onmiskenbaar blijken te hebben,

zonder dat zij in hun naaste familie mede-lotgenoten kunnen aanwij-

zen. Aanleg tot stotteren kan dus erfelijk zijn, maar dat hoeft niet.

Tenslotte is ook niet iedere begaafde musicus geboren uit een muzi-

kale vader en/of moeder. We spreken dan niet meer over erfelijk,

maar over aangeboren. Het begin en het verloop van het stotteren is

in deze groep kinderen dikwijls iets anders dan bij de groep kinderen

van stotterende ouders. Meestal (niet altijd) is de timingsstoornis wat

minder ernstig.

Mijn zoon is nu zes en stottert sinds een paar maanden. In de

vakantie was het helemaal weg, maar daarna is het toch weer een

beetje teruggekomen. Kunt u op basis hiervan iets zeggen over de

ernst van de timingsstoornis?

Dit kind is relatief laat gaan stotteren. Wanneer de timingsstoornis

ernstig is, begint het stotteren dikwijls al veel eerder. Er zijn boven-

dien in de familie geen stotterende lotgenoten. Op grond van

deze twee gegevens is waarschijnlijk sprake van een lichte timings-

stoornis. De wat minder sterke aanleg komt pas naar voren wan-

neer het kind al op behoorlijke snelheid kan spreken en in redelijk

complexe zinnen. Je zou dat met een slecht afgestelde motor kun-

nen vergelijken: onder normale omstandigheden is er niets aan de

hand, maar bij bijvoorbeeld filerijden of bij vochtig weer worden

mankementen opgemerkt.

Wanneer uw kind gaat stotteren, of dit al enige tijd doet, zal vermoe-

delijk een van uw meest brandende vragen zijn: komt hij of zij er weer

vanaf? Voor het antwoord op deze vraag is het nodig eerst op zoek

te gaan naar de factor ‘aanleg’. Is er sprake van stotteren in uw fami-

lie, en kunnen we een inschatting maken van de vermoedelijke ernst

van deze timingsstoornis? Pas daarna komen andere factoren in het

onderzoek aan de orde.
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