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%SS 

Percentage gestotterde syllaben 

 
BAB 

Behavior Assessment Battery 

 
kds 

Kind dat stottert 

 
pds 

Persoon die stottert 

SSI 

Stuttering severity Instrument 

TVS-L/NL 

Test voor stotterernst lezers/niet-lezers 
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Adolescent 

Iemand tussen de 15 en 20 jaar. 
 

Allround logopedist 

Logopedisten met uitsluitend basiskennis over stotteren. Zij behandelendoorgaans een beperkt aantal 

personen die stotteren per jaar. 

 
AMSTAR 

AMSTAR(AMeaSurement TooltoAssesssystematic Reviews) iseeninstrumentdatde 

kwaliteit vaneensystematische reviewkritischevalueert. Erwordenzestienitems 

nagelopen waaraan een goede review zou moeten voldoen. Dit resulteert in een 

beoordeling van de review zoals hieronder wordt weergegeven. 

 

 
Ad random 

Een ander woord voor ad random is aselect en betekent: bepaald door het toeval. 

 
Betrouwbaarheidsinterval 

Er is altijd enige onzekerheid bij het interpreteren van uitkomsten in een onderzoek. Dit kan 

bijvoorbeeld komen doordat een relatief kleine groep patiënten wordt bestudeerd om de effecten 

van behandeling voor de bredere populatie te voorspellen. Er kan bovendien aardig wat variatie 

zitten in de uitkomsten. Het betrouwbaarheidsinterval is een manier van uitdrukken hoe zeker 

we zijn over de bevindingen van een studie. Het betrouwbaarheidsinterval wordt meestal 

aangegeven als '95% BI’, wat betekent dat de kans 95% is dat de echte waarde in het aangegeven 

bereik ligt. Een wijdbetrouwbaarheidsinterval wijst op een gebrek aan zekerheid over de waarde - vaak 

omdat een kleine groep patiënten is bestudeerd. Een smal betrouwbaarheidsinterval wijst op een 

nauwkeuriger schatting. 

 
Bias 

Zie ‘risk of bias’ 
 

Blinderen 

Blinderen is een manier om te voorkomen dat onderzoekers, dokters, paramedici en patiënten in een 

• High: Nooronenon-critical weakness:thesystematicreviewprovidesan accurate and 

comprehensive summary of the results of the available studies that address the 

question ofinterest 

• Moderate: Morethan onenon-critical weakness: the systematic review has more than one 

weakness butnocriticalflaws. Itmay providean accurate summary oftheresultsof 

the available studies that were included in the review 
• Low: One critical flaw with or without non-critical weaknesses: the review has acritical flaw 

andmaynotprovideanaccurateandcomprehensivesummaryoftheavailable studies that 

address the question of interest 

• Critically low: More than one critical flaw with or without non-critical weaknesses: the review has more 

than onecritical flaw and should not be relied on to provide an accurate and 

comprehensive summary of the available studies 
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klinische trial weten tot welke studiegroep een patiënt behoort zodat deze kennis de resultaten niet 

kan beïnvloeden. De beste manier om dit te doen is door patiënten at random, dusop basisvantoeval, 

aan studiegroepen toe tewijzen. Het doel van 'blinderen' is bias te voorkomen of tebeperken. 

 
 

Case report 

Niet-gecontroleerd observationeel onderzoek waarin slechts één of enkele cliënten worden 

beschreven, zonder experimentelecontrole. 

 
Cinahl 

Cumulatieve Index of Nursing and Allied Health Literature. In deze databank die wordt 

uitgegeven door Cinahl Information Systems, California (V.S.) zijn referenties te vinden van 

publicaties vanaf 1982 tot heden op het gebied van de verpleegkunde en paramedische 

beroepen. De databank is alleen door abonnees te raadplegen. 

 
Cochrane Collaboration 

Internationale organisatie die zich tot doel stelt om ondersteuning te bieden bij het nemen van 

geïnformeerde beslissingen over gezondheidszorg. Zij doet dit door systematische reviews en meta- 

analyses te publiceren over de effecten van gezondheidsinterventies. 

 
Cochrane Library 

Verzameling databanken voortgekomen uit de Cochrane Collaboration, met als belangrijkste 

bestanden: a) Cochrane Database of Systematic Reviews, hiervan staan de meeste 

samenvattingen ook in PubMed en b) Database of Abstracts of Reviews of Effectiveness (DARE), 

dit zijn op kwaliteit beoordeelde systematische reviews die geen Cochrane reviews zijn. 

 
Effectgrootte (effect size) 

Een maat die de grootte van de uitkomst in een groep laat zien in vergelijking met een 

controlegroep. 

De effectgrootte wordtmeestal getestmet een statistischetoets om nate gaanhoe groot de kans is 

dat het effect een gevolg is van de behandeling en niet op toeval berust (dat wil zeggen om te bepalen 

of het effect statistisch significant is). 

 
Geregistreerde logopedist in het NVLF-register 

Een logopedisten met meer bijscholing op het gebied van stotteren. Om zich in te mogen schrijven 

in het NVLF-register stotteren moet de logopedist tenminste twaalf uur per jaar aan bijscholing 

volgen en minimaal 75 uur per jaar pds behandelen. 

 
Heterogeniteit 

Deze term wordt in meta-analyses en systematic reviews gebruikt om aan te geven dat de 

resultaten van een test of behandeling (ofwel de effectgroottes) significant verschillen in 

verschillende studies. Zulke verschillen kunnen optreden als resultaat van verschillen in de 

bestudeerde populatie, de gemeten uitkomsten of vanwege verschillende definities van de 

variabelen in kwestie. 

 
Inconsistentie (synoniem: substantiële heterogeniteit) 
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Inconsistentie verwijst naar onverklaarde heterogeniteit van resultaten., d.w.z. van zeer 

variabele resultaten van het behandeleffect. 

 
Indirectheid 

De studie beantwoordt niet direct de uitgangsvraag van de richtlijn vanwege verschillen in 

patiënten, interventies, controlegroep of uitkomstmaten. 

 
Kernstotters (kernstottergedrag) 

Herhalingen, verlengingen en blokkades van syllabes en klanken, kenmerkend voor stotteren. 

De verstoringen van de vloeiendheid van spreken zijn onvrijwillig. 

 
Klinische significantie 

Effecten van een therapie kunnen statistisch significant maar zijn niet altijd klinisch significant. Zo kan 

een gemeten effect te klein zijn om in de praktijk betekenis te hebben (bijvoorbeeld dezinslengteis 

1 syllabe verschillend tussen de twee onderzoeksgroepen) of de uitkomstmaat is niet van wezenlijk 

belang. 

 
Kwaliteit van bewijs (ook omschreven als zekerheid ten aanzien van de effectgrootte; definitie 

conform GRADE) 

Kwaliteit van bewijs weerspiegelt de mate van zekerheid over een effect. 

Hogekwaliteit vanbewijs: verder wetenschappelijkonderzoekzalhet vertrouwen in de 

schatting van het effect niet veranderen. 

Matige kwaliteit van bewijs: verderwetenschappelijkonderzoekheeftwaarschijnlijkeen 

belangrijke impact op ons vertrouwen in de schatting van het effect, 

en kan de schatting veranderen. 

Lagekwaliteitvanbewijs: verder wetenschappelijk onderzoek heeft zeer waarschijnlijk 

een belangrijke impact op ons vertrouwen in de schatting van het 

effect en verandert de schatting waarschijnlijk; 

Zeer lage kwaliteit van bewijs: iedere schatting van het effect is onzeker. 

 
Kwaliteit van leven 

Is het functioneren van personen op fysiek, psychisch en sociaal gebied en de subjectieve evaluatie 

daarvan. Kwaliteit van leven bestaat dus uit zowel relatief objectieve als uit subjectieve 

aspecten. Objectieve aspecten gaan over het feit of iemand als gevolg van zijn gezondheidbepaalde 

beperkingen heeft. Subjectieve aspecten zeggen iets over het oordeel van de persoon over 

(aspecten van) zijn gezondheid. 

 

Logopedist-stottertherapeut 

Een in stotteren gespecialiseerde logopedist die hiervoor een aparte opleiding op post-HBO niveau 

heeftgevolgdendiegeregistreerdstaatinhetEFS-kwaliteitsregister(European Fluency 

Specialists). Om in het EFS geregistreerdteblijven,behandelt delogopedist- stottertherapeut 

tenminstehonderduurperjaarmensendiestotteren,heefttwintiguurper jaar bijscholing gericht op 

stotteren gevolgd en participeert tenminste zes uur per jaar in kwaliteitskringen gericht op 

stotteren. 
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Medline 

Databestand met referenties van artikelen uit meer dan 4700 tijdschriften, gepubliceerd inmeer 

dan 70 landen. Het merendeel van de beschreven artikelen komt uit Engelstalige tijdschriften. De 

zoektaal is Engels. Het bestand gaat terug tot ongeveer 1950 en bevat meer dan 14 miljoen 

referenties. Medline is gratis te raadplegen via PubMed: 

 
Meta-analyse 

Een statistische analyse van de resultaten van onafhankelijke studies met het doel een 

samenvattende schatting van het effect (van een behandeling) te geven. Een meta-analyse maakt 

vaak deel uit van een systematische review waarbij de resultaten van een aantal vergelijkbare 

klinische studies worden gebundeld. Hierdoor wordt het mogelijk om met een grotere 

betrouwbaarheid een uitspraak te doen over het effect van een interventie of behandeling. 

 
 

Niet-vergelijkend onderzoek 

Onderzoek waar bij geen groepen patiënten met elkaar worden vergeleken; hieronder vallen 

beschrijvend onderzoek, casereports. 

 
Natuurlijkheid van spreken 

Is de mate waarin de spraak van een pds klinkt als die van een typische spreker die niet stottert. 

 
Onnauwkeurigheid 

 
Onnauwkeurigheid betekent onzekerheid over de effectgrootte, zoals weerspiegeld door een wijd 

betrouwbaarheidsinterval, en wordt veroorzaakt door geringe aantallen personen die in een studie 

zijnonderzocht. 

 
Ontwikkelingsstotteren 

Is de meest voorkomende vorm van stotteren die zich ontwikkelt gedurende de kindertijd (anders 

dan stotteren dat zich ontwikkelt als gevolg van een neurologische aandoening, een emotioneel 

trauma of door het gebruik van medicatie). 

 
PICO-methode 

Dit acroniem omschrijft de vier elementen (Patiënt Interventie Controle Outcome) van een 

specifieke klinische vraag waarmee kan worden gezocht in de wetenschappelijke literatuur. 

 
PsycINFO 

Databank met referenties van artikelen op het gebied van de psychologie, opgesteld door de 

American Psychological Association en bevat beschrijvingen en abstracts van artikelen, 

hoofdstukken uit boeken, boeken, proefschriften op het gebied van psychologie en de 

psychologische aspecten van alle eraan gerelateerde disciplines. Dit bestand is alleen door 

abonnees teraadplegen. 

 
PubMed 
PubMed is een bestand met beschrijvingen (referenties) van tijdschriftartikelen uit bio- 

medische, verpleegkundige en tandheelkundige tijdschriften. Het bevat meer dan Medline alleen. 
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Het omvat PubMed, indexedfor Medline, PubMed as supplied bypublisher en PubMed in Process, dit 

zijn de referenties die in Medline worden opgenomen maar nog voorzien moeten worden van de 

MeSH terms (Medline trefwoorden). Pubmed is vrij toegankelijk via: 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez. Zie ookmedline. 

 
P-waarde 

De p-waarde is een maat voor de waarschijnlijkheid dat een gevonden effect berust op toeval. Als dep- 

waarde minder dan is 0,05 betekent dit dat de kans dat de gevonden resultaten op toeval berusten 

kleiner is dan vijf procent. Gewoonlijk hanteert men p=0,05 als de grens van statistische significantie. 

 
Randomised  controlled/clinical trial (RCT) 

Onderzoek waarbij het effect van een interventie wordt vergeleken met dat van een controle 

interventie en waarbij aselecte toewijzing (randomisatie) van patiënten aan de groepen wordt 

toegepast. RCT’s worden beschouwd als de beste onderzoeksmethode om een hypothese met 

betrekking tot medische interventies te testen. In een placebo-gecontroleerde RCT krijgt de 

controlegroep een placebo toegediend. 

 
Risk of bias 

Wanneer bias of vertekening optreedt, wijken de resultaten af van de werkelijkheid door een 

systematische fout. Vertekening kan optreden als gevolg van onvolkomenheden bij de opzet van de 

studie, bij het verzamelen van de gegevens, het analyseren, het interpreteren van de resultaten en het 

publiceren. Vertekening is echter niet altijd te vermijden. 

Men spreekt van selectie-bias (Eng: selection bias) wanneer de vertekening van de resultaten wordt 

veroorzaakt door een essentieel verschil in personen die in een studie werden geïncludeerd en 

de geëxcludeerde personen. Bijvoorbeeld, als men bij het includeren van personen in een studie 

systematisch de personen selecteert bij wie de te onderzoeken interventie meer effect heeft. 

Er is sprake van allocation bias (vorm van selectiebias) wanneer de deelnemers aan een 

onderzoek niet aselect over de onderzoeksgroepen werden verdeeld, bijvoorbeeld door onjuiste 

randomisatieprocedures. 

Wanneer er een fout optreedt in een meting van de te onderzoeken parameters spreekt men van 

informatie-bias (Eng: information bias, measurement bias, assessment bias). De fout kan liggen bij de 

onderzoeker, wanneer bijvoorbeeld geen eenduidige definities van de onderzoeksparameters 

zijn vastgelegd (interviewer bias, observer bias, interpretation bias). Ook de patiënt kan zorgen voor 

vertekening door zich een belangrijk gegeven niet te herinneren (recall bias). 

Performance bias kan een rol spelen wanneer de cliënten naast de te onderzoeken 

behandeling nog andere behandelingen krijgen die niet voor iedereen in de groep hetzelfde zijn. 

Men spreekt van response bias wanneer sommige personen akkoord zijn met bepaalde 

uitspraken, ongeacht de inhoud ervan, of wanneer de respondenten alleen sociaal wenselijke 

antwoorden geven. 

Confounding bias is een vertekening als gevolg van het feit dat onvoldoende rekening wordt 

gehouden met variabelen die het effect beïnvloeden. 

Eenanderevormvanvertekeningis publicatiebias (Eng: publication bias). Als eenstudiegeen effecten 

meet, kan dit ertoe leiden het niet worden gepubliceerd. In dat geval is er sprake van publicatiebias. 

Deze vorm van vertekening is belangrijk bij de beoordeling van systematische reviews en meta- 

analyses. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez
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Schoolkinderen 

Alle kinderen vanaf groep 3tot en met groep8.Dezekinderenzijnoverhet algemeen in de leeftijd 

vanaf 6 tot en met 12 jaar. 

 
Secundair stotteren 

Is het resultaat van (deels onbewuste) leerprocessen van de persoon die stottert als reactie op het 

kernstottergedrag. Voorbeelden zijn vlucht en vechtgedragingen zoals knipperen met de ogen, 

verlies van oogcontact, meebewegingen, tongbewegingen, het gebruik van aanloopzinnetjes 

(“em.. em… hoe heet het…”), etc. Er kunnen daarnaast reacties zijn zoals gevoelens van angst, 

frustratie en schaamte en vermijdingsgedragingen (in woorden en/of klanken die de persoon die 

stottert gebruikt en van situaties). 

 
Stotter ernst 

De stotterernst is een maat die de ernst van het stotteren aangeeft. Het kan hier gaan om het 

waarneembare stotteren (de stotterfrequentie, de duur van de stottermomenten, het type 

onvloeiendheden en de meebewegingen) maar de maat kan ook ander gedrag omvatten dat 

bij stotteren hoort wat communicatie beïnvloedt. 

 
Stuttering-Like Dysfluencies (SLD’s) 

Type onvloeiendheden bij jonge kinderen die helpen om ‘normaal onvloeiend’ te 

onderscheiden van ‘stotteren’ (Yairi & Ambrose, 2005). Deze onvloeiendheden komen bij 

stotterende kinderen veel vaker voor: 

• woorddeelherhalingen 

• herhalingen van eenlettergrepigewoorden 

• dysritmische fonaties, zoals gespannen pauzes 

% Stuttered Syllables (%SS) 

Het percentage gestotterde lettergrepen is een maat voor de stotterfrequentie. 

 
Systematische review 

Systematisch literatuuroverzicht van de stand van zaken van medisch-wetenschappelijk onderzoek 

over een specifieke vraag. Een systematische review is transparant en reproduceerbaar en gaat 

uit van een expliciete vraagstelling, een uitgebreide zoekstrategie, een transparante procedure voor 

selectie van onderzoeken, een systematische beoordeling vandekwaliteit vandeonderzoekeneneen 

overzichtelijke presentatie van de resultaten. Een meta-analyse kan een onderdeel van een 

systematische review zijn. Zie ook meta-analyse. 

 
Systematisch uitgevoerd literatuuronderzoek 

Zie systematic review. 
 

Uitgangsvraag 

Specifieke (klinische) vraag waarvoor in de richtlijn een antwoord in de vorm van een 

aanbeveling zal worden geformuleerd. De uitgangsvragen vormen de kapstok van de te 

ontwikkelen richtlijn en zijn het vertrekpunt voor het literatuuronderzoek. 
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Uitkomstmaat 

Datgene wat men meet om het resultaat van een gebeurtenis of interventie te meten. Er wordt 

onderscheid gemaakt in harde eindpunten zoals dood of aangetoonde morbiditeit en intermediaire 

of surrogaat eindpunten, die meestal slechts indirect samenhangen met harde eindpunten. 

Voorbeelden zijn de serumlipidenwaarden en de bloeddruk waarbij het optreden van 

cardiovasculaire ziekten de harde uitkomstmaat is. Effecten van interventies op intermediaire 

eindpunten kunnen niet zonder meer worden geëxtrapoleerd naar effecten op harde eindpunten. De 

waarde van studies die slechts intermediaire eindpunten weergeven is derhalve beperkt. 
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Bijlage 3: Overzicht van zoekacties voor stotteren: denovo ontwikkeling 

(2014) en revisie (2020) 

 
Op pagina 10-14 zijn de zoekstrategie en zoekresultaten vermeld voor de de novo ontwikkeling van de richtlijn 

stotteren. Vanaf pagina14 zijnzoekstrategieen-resultatenvermeldvoorderevisievande richtlijn. De 

zoekstrategie voor derevisie is in twee tranches uitgevoerd: 1) een wat gebruikte bronnen en zoektermen 

betreft uitgebreide search naar richtlijnen en systematische reviews / meta- analysen, 2) een specifieke search 

naar primaire studies in Medline/PubMed. 

 

 
Naam file aantal 

med 20120730 speech and language therapy guidelines na 1995 13* 

med 20120731 aanvulling speech and language therapy guidelines na 1995 13* 

psy 20120731 speech and language therapy guidelines na 1995 33* 

cl systrev 20120808 speech and language systrev 13 

med 20120730 speech and language therapy systrev na 1995 111 

psy 20120808 speech and language developmental systrev na 1995 29 

emb 20120808 speech and language therapie guidelines vanaf 1995 64 

emb 20120808 speech and language therapie systrev vanaf 1995 11 

  

cin 20120809 speech guideilnes 10* 

cin 20120809 speech systematic reviews 37 

  

Update van 12 feb 2013  

med 20130212 stotteren systrev na 1995 2 

med 20130212 stotteren rct na 1995 99 

psy 20130212 stotteren systrev trials na 1995 107 

emb 20130212 P stotteren trials systrev 94 

cin 20130212 P stotteren systrev 6 

cin 20130212 P stotteren trials 10 

* Deze waren onvoldoende bruikbaar voor deze richtlijn. 

 
Zoekactie van 20120730 

Database: Ovid MEDLINE(R) In-Process & Other Non-Indexed Citations and Ovid MEDLINE(R) <1946 to Pre- 

sent> 

 
Search Strategy: 

 

1 "stotteren richtlijnen".ti. (0) 

2 exp "rehabilitation ofspeech and language disorders"/ (7997) 3 

guideline/ or practice guideline/ (22758) 

4 (speech adj therap*).ti.(549) 
5 Speech Therapy/ (4799) 

6 Language Therapy/ (1105) 

7 4 or 5 or 6 (5602) 

8 guidelin*.ti. (42983) 
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9 3 or 8 (56465) 

10 7 and 9 (22) 

11 10 (22) 

12 limit 11 to yr="1995 -Current" (14) 

13 2 and 9 (22) 

14 13 (22) 

15 limit 14 to yr="1995 -Current" (13) 

16 exp Stuttering/ (2891) 

17 stutter*.tw. (3251) 

18 stammer*.tw. (265) 

19 fluency disorders.mp. (41) 

20 dysfluen*.tw. (213) 

21 non-fluen*.tw. (285) 

22 (language adj3 thera*).tw.(1201) 

23 (speech adj therap*).tw.(1926) 

24 2 or 5 or 6 or 16 or 17 or 18 or 19 or 20 or 21 or 22 or 23 (13404) 

25 9 and 24 (39) 

26 25 not 10 (17) 

27 26 (17) 

28 limit 27 to yr="1995 -Current" (14) 

29 from 15 keep 1-13 (13) 

30 from 28 keep 1-14 (14) 

31 (dutchorenglish or french orgerman).la. (18765055) 32 

24 and 31 (12119) 

33 32 (12119) 

34 limit 33 to yr="1995 -Current" (6136) 

35 "med091027 CBOfiltersysrev&metaMedlineSTART".ti.(0) 36 

meta analysis.pt.(35060) 

37 (meta-anal$ or metaanal$).af.(62641) 

38 (quantitativ$adj10(review$oroverview$)).tw.(3692) 39 

(systematic$ adj10 (review$ or overview$)).tw. (43338) 40 

(methodologic$ adj10 (review$ or overview$)).tw. (5233) 41 

medline.tw. and review.pt. (33113) 

42 (pooled adj3 analy*).tw. (6029) 
43 or/36-42 (117710) 

44 "med091027 CBOfiltersysrev& meta Medline EINDE".ti.(0) 45 34 

and 43 (142) 

46 (language adj thera*).tw.(975) 

47 (speech adj therap*).tw.(1926) 

48 4 or 5 or 6 or 16 or 17 or 18 or 19 or 20 or 21 or 46 or 47 (10784) 

49 31 and 48 (9846) 

50 49 (9846) 

51 limit 50 to yr="1995 -Current" (4941) 

52 43 and 51 (115) 
 

 

Zoekactie van 20130212 

Database: Ovid MEDLINE(R) In-Process & Other Non-Indexed Citations and Ovid MEDLINE(R) <1946 to Pre- 

sent> 

 
Search Strategy: 

 

1 "ontwikkelings stotteren opbouw zoekactie".ti. (0) 
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2 (speech adj therap*).ti.(561) 

3 Speech Therapy/ (4871) 

4 Language Therapy/ (1134) 

5 exp Stuttering/ (2918) 

6 stutter*.tw. (3282) 

7 stammer*.tw. (267) 

8 fluency disorders.mp. (41) 

9 dysfluen*.tw. (214) 

10 non-fluen*.tw. (290) 

11 (language adj3 thera*).tw.(1257) 

12 (speech adj therap*).tw.(1985) 

13 or/2-12 (11147) 

14 "P voor stotteren".ti.(0) 

15 guidelin*.ti. (44111) 

16 guideline/ or practice guideline/ (23179) 

17 (dutchorenglish or french orgerman).la. (18999648) 18 

13 and (15 or 16) and 17 (38) 

19 limit 18 to yr="1995 -Current" (28) 

20 "med091027 CBOfiltersysrev&metaMedlineSTART".ti.(0) 21 

meta analysis.pt.(36967) 

22 (meta-anal$ or metaanal$).af.(66218) 

23 (quantitativ$adj10(review$oroverview$)).tw.(3867) 24 

(systematic$ adj10 (review$ or overview$)).tw. (47091) 25 

(methodologic$ adj10 (review$ or overview$)).tw. (5405) 26 

medline.tw. and review.pt. (34357) 

27 (pooled adj3 analy*).tw. (6385) 

28 or/21-27 (124498) 

29 "med091027 CBOfiltersysrev& meta Medline EINDE".ti.(0) 30 13 

and 17 and 28 (151) 

31 limit 30 to yr="1995 -Current" (143) 

32 developmental.ti. (40859) 

33 developmental.tw. (166702) 

34 Developmental Disabilities/ (13319) 

35 speech disorders/ or stuttering/ (12206) 

36 35 and (33 or 34) (660) 

37((stutter*orfluency*orstammer*orclutter*)adj3developmental).tw.(159) 38 

(dysfluen* adj3 developmental).tw. (6) 

39 (child* adj2 stutter*).tw.(435) 

40 (d?sfluen* adj3 developmental).tw.(13) 

41 (early adj stutter*).tw.(47) 

42 or/36-41 (1091) 

43 13 and (33 or 34) (604) 

44 42 or 43 (1408) 

45 (child???or childhoodorinfant* orp?ediatr* orperinat* orneonat*or newborn* orinfan*or boy? orgirl? or kid? 

or schoolage* or juvenil* or adolescen* or toddler?).tw. (1558274) 

46expChild/(1456397) 

47 exp infant/ (886722) 

48 "Adolescent"/ (1501278) 

49 45 or 46 or 47 or 48 (3084391) 

50 "filter child cbo medline".tw. (0) 

5144 and 49 (1287) 

5251 and 17 (1192) 

53limit52toyr="1980-Current"(1050) 54 
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"Pvoorstotterenbijkinderen".ti.(0) 

55 languagetherapy/ orspeech therapy/ (5562) 56 

(th or rh).fs. (1471365) 

57 (intervent* or therap*).ti. (593790) 

58 treat*.ti. (960849) 

59 or/55-58 (2561520) 

60 53 and 59 (442) 

61 "med101005 Cochrane Highly Sensitive Search Strategy for Randomized Trials in Medline START".ti. (0) 62 

randomized controlled trial.pt. (339011) 

63 controlled clinical trial.pt.(85097) 

64 (randomized or randomised).ab.(306310) 

65 placebo.ab. (140242) 

66 drug therapy.fs. (1573096) 

67 randomly.ab. (187872) 

68 trial.ab. (264547) 

69 groups.ab. (1216413) 

70 or/62-69 (3045624) 

71 70 not (exp animals/ not humans/) (2604016) 

72 "med101005 Cochrane Highly Sensitive Search Strategy for Randomized Trials in Medline EINDE".ti. (0) 73 60 and 

71 (99) 

74 from 19 keep 1-28 (28) 

75 from 31 keep 1-140 (140) 

76 from 60 keep 1-3 (3) 

77 from 73 keep 1-96 (96) 

78 "bothe$".fc_auts. and "2006".fc_pubyr. and "321".fc_pg. (1) 79 

exp *Stuttering/(2646) 

80 stutter*.ti. (2694) 

81 79 or 78 or 7 or 8 or 9 or 10 (3204) 

82 2 or 3 or 4 or exp Stuttering/th or 11 or 12 (7942) 

83 81 and 82 and 17 (914) 

84 83 and (15 or 16) (3) 

85 (81 or 82) and 17 (9301) 

86 85 (9301) 

87 limit 86 to yr="1995 -Current" (4839) 

88 87 and (15 or 16) (26) 

89 87 and 28 (134) 

90 5 or 6 or 7 or 8 or 9 or 10 (4286) 

91 89 and 90 (21) med 20130212 stotteren systrev na 1995 

92 87 and 71 and 90 (387) 

93"med091027 CBOfilterrct Medline START".ti.(0) 94 

randomized-controlled-trial.pt. (339011) 

95 controlled-clinical-trial.pt. (85097) 

96 randomized controlled trial/(339011) 

97 randomi?ed controlled trial?.tw.(64762) 

98 random-allocation.af. (77042) 

99 double-blind-method.af.  (117486) 

100 single-blind-method.af. (16981) 

101 (randomadj8(selection? orsample?)).tw.(30915) 102 

random$.tw. (625670) 

103 or/94-102 (846073) 

104 "med091027 CBO filter rct Medline EINDE".ti. (0) 

105 controlled clinical trial/ or randomized controlled trial/ (419357) 

106 from 91 keep 1-21 (21) 
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107 Clinical Trials as Topic/ (162088) 

108 103 or 105 or 107 (958898) 

109 87 and 90 and 108 (101) med 20130212 stotteren rct na 1995 

 
 

Stotteren revisie richtlijn 

 
II. Gezocht is naar richtlijnen en systematic reviews vanaf 2014-medio augustus 2019, met 

als bronnen: medline, embase cochrane cinahl, psycinfo. 

De P iswaarmogelijkconform de zoekstrategie inde richtlijn van 2014 

Overzicht resultaten 

Naam file aantal preselectie* 
coc SR 20190816 stotteren focus 21 5 
med20190818 stotteren guidelines focus abstract 5 1 
med20190818 stotteren SR focus abstract 107 4 
emb20190818 stotteren focus guidelines 43 4 

emb20190818 stotteren focus SR 89 17 

psy20190818 stotteren guidelines 3 1 

psy20190818 stotteren SR 49 13 

cin20190816 guidelines 54 3 

cin20190816 SR 110 15 

totaal 481 63 

* doorgehaald in de documenten (doc1…doc9) zijn referenties over een ander onderwerp, betreffen 

geen klinische richtlijn of een systematische review, of zijn in duplo. 

 
Zoekstrategie per database 

Database: Ovid MEDLINE(R) ALL <1946 to August 14, 2019> Search 

Strategy: 
 

1 "revisie richtlijn stotteren".ti.(0) 

2 "rehabilitation of speech and language disorders".tw. (2) 

3 "rehabilitation of speech and language disorders".kf. (12) 

4 exp "rehabilitation of speech and language disorders"/ or language therapy/ or speech therapy/ 

(10336) 

5 (language adj3 thera*).tw.(2098) 

6 (speech adj3 thera*).tw. (5102) 

7 (language  adj3thera*).kf.(153) 

8 (speech adj3 thera*).kf.(743) 

9 Stuttering/ (3859) 

10 (stutter* or stammer*).tw.(4645) 

11 (stutter* or stammer*).kf.(573) 

12 ((fluency adj disorder?) or dysfluen* or non-fluen*).tw. (959) 

13 ((fluency adj disorder?) or dysfluen* or non-fluen*).kf. (68) 14 

or/2-13 (18942) 

15 (dutch orenglishorgermanorfrench).la. (26954008) 16 

14 and 15(17449) 

17 limit 16 to yr="2014 -Current" (3819)= P na 2014 

18 guidelin*.ti. (72212) 

19 guideline/ or practice guideline/ (32353) 



15 

 

 

20 18 or 19(91052) 

21 17 and 20(20) 

22 "filter systematic reviews".ti.(0) 

23 meta analysis.pt. (103870) 

24 (meta-anal$ or metaanal$).tw,kf.(154699) 

25 (quantitativ$ adj10 (review$ or overview$)).tw. (8545) 

26 (systematic$ adj10 (review$ or overview$)).tw. (166020) 

27 (methodologic$ adj10 (review$ or overview$)).tw. (10950) 

28 (quantitativ$ adj10 (review$ or overview$)).kf. (60) 

29 (systematic$ adj10 (review$ or overview$)).kf. (15636) 

30 (methodologic$ adj10 (review$ or overview$)).kf. (65) 

31 medline.tw. and review.pt.(75886) 

32 (pooled adj3 analy*).tw.(17669) 

33 (pooled adj3 analy*).kf.(216) 

34 "cochrane$".fc_jour.(14306) 

35 or/23-34 (318975) 

36 (17 and 35) not 20 (201) 

37 exp *"rehabilitation of speech and language disorders"/ or *language therapy/ or *speech ther- apy/ 

(6681) 

38 (language adj3 thera*).ti.(474) 
39 (speech adj3 thera*).ti.(1141) 

40 *Stuttering/ (3570) 

41 (stutter* or stammer*).ti.(3665) 

42 ((fluency adj disorder?) or dysfluen* or non-fluen*).ti. (209) 

43 2 or 3 or 7or 8 or 11 or 13 or 37 or 38 or 39or 40or 41or 42(10997)=P focus 

44 43 and 35 and 17 (107)= SR 

45 21 and 43 (5)= guidelines 

 
Database: Embase <1974 to 2019 August 14> Search 

Strategy: 
 

1 "revisie richtlijn stotteren".ti.(0) 

2 "rehabilitation of speech and language disorders".tw. (2) 

3 "rehabilitation of speech and language disorders".kw. (22) 

4 exp "rehabilitation of speech and language disorders"/ or language therapy/ or speech therapy/ 

(16999) 

5 (language adj3 thera*).tw.(3569) 

6 (speech adj3 thera*).tw.(8307) 

7 (language adj3 thera*).kw.(304) 

8 (speech adj3 thera*).kw.(782) 

9 Stuttering/ (4194) 

10 (stutter*orstammer*).tw.(4681) 

11 (stutter* or stammer*).kw. (1461) 

12 ((fluency adj disorder?) or dysfluen* or non-fluen*).tw. (1680) 

13 ((fluency adj disorder?) or dysfluen* or non-fluen*).kw. (211) 14 

or/2-13 (26875) 

15 (dutch orenglishorgermanorfrench).la. (29718890) 16 

14 and 15(25275) 

17 limit 16 to yr="2014 -Current" (7957) 
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18 guidelin*.ti. (96745) 

19 guideline/ or practice guideline/ (388995) 

20 18 or 19(418024) 

21 17 and 20(242) 

22 exp *"rehabilitation of speech and language disorders"/ or *language therapy/ or *speech ther- apy/ 

(6476) 

23 (language adj3 thera*).ti.(636) 

24 (speech adj3 thera*).ti.(1305) 

25 *Stuttering/ (3288) 

26 (stutter* or stammer*).ti.(3364) 

27 ((fluency adj disorder?) or dysfluen* or non-fluen*).ti. (316) 

28 3 or 7 or 8 or 11 or 13 or 22 or 23 or 24 or 25 or 26 or 27 (11097) 

29 15 and 28(10201) 

30 29 (10201) 

31 limit 30 to yr="2014 -Current" (2305) 

32 20 and 31 (48)= richtlijnen 

33 "filter systematic reviews & meta-analyses Embase ".ti. (0) 

34 meta analysis/ (169286) 

35 "systematic review"/ (215539) 

36 (meta-analy$ or metaanaly$).tw.(203102) 

37 (meta-analy$ or metaanaly$).kw.(48828) 

38 (systematic$ adj4 (review$ or overview$)).tw. (205424) 

39 (systematic$ adj4 (review$ or overview$)).kw. (25258) 

40 (quantitativ$ adj5 (review? or overview?)).tw,kw. (4968) 

41 (methodologic adj5 (overview? orreview?)).tw,kw. (365) 

42 (review$ adj3 (database? ormedlineorembase or cinahl)).tw,kw. (25783) 

43 (pooled adj3 analy$).tw,kw.(27487) 

44 (extensive adj3 review$ adj3 literature).tw,kw. (3507) 

45 (meta orsynthesisor (literature adj8 database?) orextraction).tw,kw. (1378743) 46 

review.pt. (2479147) 

47 45 and 46(146174) 
48 or/34-44,47 (513088) 

49 31 and 48 (117)= SR 

 
Psyinfo 

Database: PsycINFO <1806 to August Week 2 2019> 

Search Strategy: 
 

1 "revisie richtlijn stotteren".ti.(0) 

2 "rehabilitation of speech and language disorders".tw. (5) 

3 "rehabilitation of speech and language disorders".id. (5) 

4 exp "rehabilitation of speech and language disorders"/ or language therapy/ or speech therapy/ (4565) 

5 (language adj3 thera*).tw.(2814) 

6 (speech adj3 thera*).tw.(4312) 

7 (language adj3 thera*).id.(1013) 

8 (speech adj3 thera*).id.(1764) 

9 Stuttering/ (4199) 

10 (stutter* or stammer*).tw.(6013) 

11 (stutter* or stammer*).id.(4865) 
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12 ((fluency adj disorder?) or dysfluen* or non-fluen*).tw. (1245) 

13 ((fluency adj disorder?) or dysfluen* or non-fluen*).id. (344) 14 

or/2-13 (13988) 

15 (dutch or english or german or french).la. (4452243)= talen 

16 14 and 15(13178) 

17 limit 16 to yr="2014 -Current" (2199) 

18 guidelin*.ti. (7334) 

19 exp *"rehabilitation of speech and language disorders"/ or *language therapy/ or *speech ther- apy/ 

(3967) 

20 (language adj3 thera*).ti.(505) 

21 (speech adj3 thera*).ti.(750) 

22 *Stuttering/ (4021) 

23 (stutter* or stammer*).ti.(4457) 

24 ((fluency adj disorder?) or dysfluen* or non-fluen*).ti. (269) 

25 3 or 7 or 8 or 11 or 13 or 19 or 20 or 21 or 22 or 23 or 24 (9645)=P focus 

26 15 and 25(9083) 

27 26 (9083) 

28 limit 27 to yr="2014 -Current" (1292)= P focus + talen na 2014 

29 18 and 28 (3)= guidelines 

30 "filter systematic reviews psycinfo".ti. (0) 

31 (meta-anal* or metaanal*).tw.(34805) 

32 (quantitativ* adj5 (review* or overview*)).tw. (2322) 

33 (quantitativ* adj5 (review* or overview*)).id. (63) 

34 (systematic* adj5 (review* or overview*)).tw,id. (31143) 

35 (methodolo* adj5 (review* or overview*)).tw,id. (6453) 

36 ((medline or cochrane) adj5 (review* or overview*)).tw. (2543) 

37 (literature adj5 (overview or review)).tw,id. (77408) 

38 (synthes* adj3 (literature* or research or studies or data)).tw,id. (8257) 

39 (pooled adj5 analys*).tw,id.(2093) 

40 (data adj2 pool*).tw,id.(2147) 

41 ((hand ormanual* ordatabase* orcomputer* orelectronic*) adj2 search*).tw,id. (10139) 

42 "literature review"/ or meta analysis/ (26780) 

43 or/31-42 (143877) 

44 28 and 43 (70)= SR 

 
 

Cochrane 

Search Name: HdB stotterenrevisie 

LastSaved: 16/08/2019 10:27:19 

Comment: P focus stotteren20190816 

 
ID Search 

#1 MeSHdescriptor:[RehabilitationofSpeechandLanguageDisorders]explodealltrees  #2 

(language nearthera*):ti 

#3 (speech nearthera*):ti 

#4 MeSHdescriptor: [Stuttering] explodealltrees #5 

(stutter* or stammer*):ti 

#6 ((fluencydisorder*)ordysfluen*ornon-fluen*):ti 

#7 #1 or #2 or #3 or #4 or #5 or #6 
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Cinahl 

# Query 

S11 ( S1 OR S2 OR S3 OR S4 OR S5 OR S6 ) AND ( systematic review or meta-analysis ) 

S10 ( S1 OR S2 OR S3 OR S4 OR S5 OR S6 ) AND ( systematic review or meta-analysis ) 

S9 ( S1 OR S2 OR S3 OR S4 OR S5 OR S6 ) AND ( guidelines or protocols or practice guideline or 

clinical practice guideline ) 

S8 ( S1 OR S2 OR S3 OR S4 OR S5 OR S6 ) AND ( guidelines or protocols or practice guideline or 

 clinical practice guideline ) 

S7 S1 OR S2 OR S3 OR S4 OR S5 OR S6 

S6 TI (fluency N1 disorder?) or dysfluen* or non-fluen* 

S5 TI stutter* or stammer* 

S4 TI (speech N3 thera*) 

S3 TI (language N3 thera*) 

S2 (MH "Fluency Disorders") 

S1 (MH "Rehabilitation, Speech and Language+") 

 
III. Gezocht is naar primaire studies vanaf 1-1-2014 met als bron: Medline/PubMed 

[specifieke search] specifieke search criteria: geen selectie op studieontwerp; aanwezigheid 

abstract; taal: Engels 

Database Medline/PubMed: 14-10-2019 

 
#1 ("stuttering"[MeSH Terms] OR "stuttering"[All Fields]) OR stutter* [tiab] OR stammer* [tiab] ) NOT 

(review [ptyp] OR systematic[sb]) (557) 
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Bijlage 4: AGREE-beoordeling Duitse Richtlijn stotteren 

AGREE II Score Sheet 
 

 
Domain 

 
Item 

AGREE II Rating 

1 Strongly 

Disagree 
2 3 4 5 6 

7 
Strongly 

Agree 

Scope and 
purpose 

1. The overall objective(s) of the 
guideline is (are) specifically 
described. 

    x   

2. The health question(s) covered 
by the guideline is (are) 
specifically described. 

x       

3. The population (patients, public, 
etc.) to whom the guideline is 
meant to apply is specifically 
described. 

   x    

Stakeholder 
involvement 

4. The guideline development group 
includes individuals from all the 
relevant professional groups. 

     x  

5. The views and preferences of the 
target population (patients, public, 
etc.) have been sought. 

x       

6. The target users of the guideline 
are clearly defined. 

x       

Rigor of 
development 

7. Systematic methods were used to 
search for evidence. 

Alleen voor evaluatie van therapie 

8. The criteria for selecting the 
evidence are clearly described. 

x       

9. The strengths and limitations of the 
body of evidence are clearly 
described. 

  x     

10. The methods for formulating the 
recommendations are clearly 
described. 

    x   

11. The health benefits, side effects 
and risks have been considered 
in formulating the 
recommendations. 

 x      

12. There is an explicit link between 
the recommendations and the 
supporting evidence. 

x geen onderscheid tussen conclusies en 
aanbevelingen gemaakt! 

13. The guideline has been externally 
reviewed by experts prior to its 
publication. 

x       

14. A procedure for updating the 
guideline is provided. 

x       

Clarity of 
presentation 

15. The recommendations are 
specific and unambiguous. 

Conclusies en aanbevelingen zijn niet 
onderscheiden. Voor zover het om ‘echte’ 
aanbevelingen gaat, vaak lang en niet actief 
geformuleerd. 
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16. The different options for 
management of the condition or 
health issue are clearly presented. 

   x    

17. Key recommendations are easily 
identifiable. 

x       
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Domain 

 
Item 

AGREE II Rating 

1 Strongly 

Disagree 
2 3 4 5 6 

7 
Strongly 

Agree 

Applicability 18. The guideline describes 
facilitators and barriers to its 
application. 

x       

19.   The guideline provides advice 
and/or tools on how the 
recommendations can be put into 
practice. 

 x      

20. The potential resource implications 
of applying the recommendations 
have been considered. 

 x      

21. The guideline presents monitoring 
and/ or auditing criteria. 

 x      

Editorial 
independence 

22. The views of the funding body 
have not influenced the content of 
the guideline. 

   x    

23. Competing interests of guideline 
development group members 
have been recorded and 
addressed. 

     x  

Overall 
Guideline 
Assessment 

1. Rate the overall quality of this 
guideline. 

1 
Lowest 
possible 
quality 

2 3 
X 

4 5 6 
7 

Highest 
possible 
quality 

Overall 
Guideline 
Assessment 

2. I would recommend this guideline for 
use. 

Ye
s 

Yes, with 
modifications 

No 

   

 

Toelichting: 
Deze richtlijn schiet op alle fronten tekort: 

- Er staan geen duidelijke (PICO-) uitgangsvragen in 
- Met welke trefwoorden is gezocht wordt niet vermeld 
- Alleen voor effectiviteit van interventies is een systematic review uitgevoerd 
- Welke factoren betrokken zijn bij het opstellen van aanbevelingen is onduidelijk 
- Aanbevelingen en conclusies zijn niet onderscheiden 
- Relatie conclusie en aanbeveling niet inzichtelijk 
- Aanbevelingen zijn breedsprakig en niet actief geformuleerd. 

 

Beoordeling is oktober 2020 uitgevoerd door: H. de Beer, methodoloog. 
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Bijlage 5 GRADE-beoordeling behorende bij hoofdstuk 5 
 
 
 



 

 

BIJLAGE 6 Overzicht van systematische reviews van studies naar 

effectiviteit van stottertherapieën bij kinderen tussen 6 en 13 jaar (groep 3 

t/m groep 8) (hoofdstuk 6). 

In de drie systematische reviews die werden geïncludeerd voor de beantwoording van de onderzoeksvraag 

naar de gewenste en ongewenste effecten van stottertherapieën bij kinderen tussen 6 en 13 jaar worden drie 

verschillende RCTs besproken en twee studies met een quasi experimenteel design (QED)(tabel 6..1). 

 
Tabel 6.1. Samenvatting van de RCT’s en QED uit de Systematische Reviews van Bothe et al. (2006), Herder et 

al. (2006) en Nye et al. (2012) 
 Design Interventie N Leeftijd Follow-up 

duur 

Uitkomstmaat 

Ladouceur & 

Martineau 

(1982) 

RCT Ademregulatie, 

ademregulatie 

thuis, controle 

21 

(7/7/7) 

5 – 16 

jr. 

1 maand stotterpercentage 

spreektempo 

Ryan & 

Ryan 

(1983) 

QED Modificatie, DAFa, 

Time Out, 

GILCUb 

16 

(4/4/4/4) 

7 – 18 

jr. 

6 

maanden 
SW/M c WS/Md 

Ryan & 

Ryan 

(1995) 

RCT DAF, GILCU 20 7 – 17 

jr. 

Niet te 

definiëren 

SW/M WS/M 

Craig et al. 

(1996) 

QED EMGe, Intensive 

Smooth Speech, 

Smooth Speech 

Home, Controle 

97 9 – 14 

jr. 

12 

maanden 

stotterpercentage 

spreektempo in 

lettergrepen per 

minuut 

Riley& 

Ingham 

(2000) 

RCT SMTf, ELUg 12 3;8 – 

8;4 jr. 

Niet te 

definiëren 

stotterpercentage 

aDelayed Auditory Feedback, b Gradual Increase in Linguistic Complexity of Utterance, c Stuttered words 
per minute, 

d Words spoken per minute, e Electromyography Feedback, f Speech Motor Training, g Extended Length 
of Utterance 

 
 

Tabel 6.2. Effectgrootte, 95% Betrouwbaarheidsinterval en p-waarde voor het percentage gestotterde 

lettergrepenbijkinderentussen6en13jaarvanstudiesmeteeninterventie versus controlegroep RCT 

design en nameting meting direct na interventie (Nye et al 2012) 

 

Studie Statistische gegevens per studie 

 Interventie 

n 

Controle 

n 

Hedges’ 

g 

Ondergrens 

BI 

BovengrensBI P 

waarde 

Craigetal.(1996) 26 20 1.75 1.05 2.45 .001 

 
Beoordeling met GRADE. 

Risk of bias: met -1 afgewaardeerd 

Indirectness: met -1 afgewaardeerd vanwege vergelijking één controlegroep met drie interventiegroepen?; (In 

totaal van de publicaties afwaarderen aangezien alle therapieën verschillen.) 

Imprecision: geen aanleiding om af te waarderen (ondergrens van betrouwbaarheidsinterval is 

>0.5); Inconsistency: niet van toepassing; 

Publicatie bias: geen aanleiding om af te waarderen; 



 

 

Report bias: met -1 afgewaardeerd aangezien niet alle psychologische maten worden gerapporteerd. 
 

In de studie van Ryan & Ryan (1995) wordt het effect van Delayed Auditory Feedback om langzame 

verlengde spraak te produceren en zo stotteren te verminderen vergeleken met het effect van Gradual Increase in 

Length and Complexity of Utterance (GILCU). GILCU is een Fluency Shaping programma gebaseerd op operante 

conditionering waarbij in gestructureerde stappen vloeiend spreken wordt bevorderd. Resultaten voor de 

uitkomstmaten percentage gestotterde lettergrepen, gestotterde woorden per minuut en het aantal woorden 

per minuut voor 20 kinderen in deleeftijd tussen 7 en 17 jaarworden gerapporteerd, postinterventie en 14 

maanden nainterventie.In18,3uurreduceerdende11deelnemersdiedeprogramma’svoltooidenhet aantal 

gestotterde woorden per minuut van 7.9 naar 0,8. Tijdens een meting na veertien maanden follow-up 

bleek de vloeiende spraak behouden. 

Het in desystematische review van Nyeetal (2012) berekende effect vandevergelijkende studie van Ryan& Ryan 

(1995) bedraagt g= 0.295 (95% BI: -0.797 – 1.387)(tabel3). Uitgaande vaneen drempelwaarde van (-) 0.5 (de 

drempelwaarde voor klinische relevantie die door de GRADE workinggroup als gangbaar wordt beschouwd) 

wijst de puntschatting van 0.295 niet op een klinisch relevant verschil in reductie vanhetpercentage gestotterde 

lettergrepen nabehandeling met DAF in vergelijking met behandeling met GILCU. De ondergrens (- 0.797) en 

bovengrens (1.387) vanhet95% betrouwbaarheidsintervaloverschrijden beidededrempelwaardevan (-)0.5 voor 

klinische relevantie. Dit impliceert de mogelijkheid dat DAF duidelijk effectiever is dan GILCU, maar ook nog 

de mogelijkheid dat GILCU duidelijk effectiever is dan DAF.Deonnauwkeurigheid vanhet resultaat (de wijdte van 

het 95% betrouwbaarheidsinterval spreidt zichuittussen-0.797en 1.387(g=0.295)) enhet hogerisicoop bias 

(bijlage A) makendatwe onzekerzijn ofhet in deze studie geschatte effect hetwerkelijke effect vanbehandeling 

met DAF ofmetGILCUbenadert.Kwaliteitvanhetgevondenbewijswordtalszeerlaagbeoordeeld.  

 

Tabel 6.3. Effectgrootte en 95% Betrouwbaarheidsinterval van studies met een RCT design waarin twee 

interventies met elkaar worden vergeleken, zonder controlegroep (Nye et al 2012) 

 

Studie Interventies & 

uitkomstmaten 
Statistiek 

Hedges’ 

G 

Ondergrens 

BI 

Bovengrens 

BI 

TX1 

n 

TX2 

n 

Ryan & Ryan 

(1995) 
DAFA vs GILCUB SWM 0.295 -0.797 1.387 5 6 

Riley & 

Ingham 

(2000) 

SMTC vs ELUD %SS -1.079 -2.209 0.051 6 6 

 
ADelayed Auditory Feedback; BGradual Increase in Length hand Complexity of Utterance; CSpeech Motor 

Training; DExtended 

Length of Utterance; 
 

Beoordeling met GRADE. Ryan & Ryan (1995) 

Risk of bias: met -1 afgewaardeerd (zie bijlage A). 

Indirectness: met -1 afgewaardeerd aangezien de leeftijdsgrenzen van de onderzoekspopulatie niet 

overeenkomen met de populatie van de uitgangsvraag en geen subgroep analyse voor 6-13 jarigen is 

uitgevoerd. 

Imprecision: met -1 afgewaardeerd (ondergrens van betrouwbaarheidsinterval is <0.5); 

Inconsistency: niet van toepassing; 

Report bias: met -1 afgewaardeerd aangezien relevante informatie ontbreekt; 

Publicatie bias: geen aanleiding om af te waarderen. 

 

Riley en Ingham (2000) vergeleken het effect van Speech Motor Training (SMT) met het effect van Extended 

Length of Utterance (ELU) op de uitkomstmaat percentage gestotterde lettergrepen bij 12 kinderen tussen 

3;8 en 8;4 jaar. SMT heeft tot doel de spraakmotorische planning te verbeteren en daarmee het stotteren te 

verminderen. Hetdoel van ELU is stottervrije spraak te bevorderen door respons-contingente stimulatie aan te 

bieden in betekenisvolle linguïstischetaken.SMTverminderdehetmedianestotterpercentagemet36,5%.Dit 

verschilwas significant (Wilcoxon matched-pair analyse (z=-2.0, p=0.04)). ELU reduceerde het 



 

 

stotterpercentage met 63,5%. Mann-Whitney Uanalyse indiceert dathetverschil in reductie van het 

stotterpercentage tussen SMT en ELU statistisch significant is (z=-2.1; p =0 .04). 

Het in de systematische review van Nye et al (2012) berekende effect van de studie naar SMT in vergelijking met 

Extended Length of Utterance (ELU) (Riley & Ingham 2000) bedraagt g= -1.079 (95% BI: -2.209 – 0.051) (tabel 

3). Uitgaande van een drempelwaarde van (-) 0.5 (de drempelwaarde voor klinische relevantie die door de 

GRADE workinggroup als gangbaar wordt beschouwd) wijst de puntschatting van -1.079 op een klinisch relevant 

verschil in reductie van het percentage gestotterde lettergrepen na behandeling met het SMT in 

vergelijking met behandeling gebaseerd op ELU. De onnauwkeurigheid van het resultaat (de wijdte van het 95% 

betrouwbaarheidsinterval spreidtzich echter uit tussen -2.209 en 0.051 (g =-1.079)) enhethoge risico op bias 

(bijlage A) maken dat we zeer onzeker zijn over het in deze studie geschatte effect voor kinderen die stotteren 

tussen 6 en 12 jaar, mede doordat de onderzoekspopulatie de doelpopulatie vandeuitgangsvraag niet 

volledigovereenkomen engeensubgroep analysevoor deze leeftijdscategorie is uitgevoerd. Kwaliteit van het 

gevonden bewijs wordt als zeer laag beoordeeld. 

 

Bothe et al (2006) 

In de systematische review van Bothe et al (2006) worden vier studies besproken waarbij het effectvan 

stottertherapiebij6tot13jarigekinderenwordtvergelekenineenRCTofQED.Het betreft twee studies die 

eveneens in de systematische review van Nye et al (2012) werden besproken; Craig et al (1996) en Ryan & 

Ryan (1995). 

In de RCT van Ladouceur & Martineau (1982) wordt het effect van ademregulatie therapie, met en zonder 

ondersteuning van de ouders van kinderen tussen 5 en 15 jaar, vergeleken met een niet behandelde controle 

groep. Het in Bothe et al. (2006) gehanteerde criterium minder dan 5% gestotterde lettergrepen direct na drie 

weken behandeling werd bereikt. Een statistisch significant verschil in de reductie van gestotterde 

lettergrepen tussen de interventie groep en de niet behandelde controle groep na behandeling in vergelijking 

met de situatie voor de behandeling werd niet aangetoond (F 92,17) = 1.23, P>0.05). 

Ryan en Ryan (1983) vergeleken het effect op het aantal gestotterde woorden per minuut en het aantal gesproken 

woorden per minuut van stottermodificatie behandeling, delayed auditory feedback, pauzeren en GILCU bij 

16 kinderen die stotteren in de leeftijd van 7 tot 18 jaar. De auteurs concluderen dat het vloeiend spreken van de 

16 kinderen door alle vier de interventies in belangrijke mate is toegenomen. Het experimentele karakter van de 

studie, waarbij een niet behandelde controlegroepontbreekt,hetgegevendathetaantaldeelnemersper 

interventie zeer beperkt is en het risicoop bias zeer hoog, maakt dat weweinig vertrouwen hebben in de 

kwaliteit van het bewijs van deze studie. Een statistische analyse wordt in de publicatie niet beschreven. 

Deze studie is niet verder meegenomen in de uitwerking van het bewijs van werkzaamheid voorde 

uitgangsvraag naardeeffectiviteit vanstottertherapie bij kinderen tussen 6 en 13jaar. 

 

Herder et al (2006) 

Herder et al bespreken in hun systematische reviews, uit 2006, twee RCTs waarin de effectiviteit van 

gedragsinterventiesophetvloeiendsprekenvanstotterendekinderen,inde leeftijdtussen2en18jaar,werd 

geëvalueerd.HetbetreftdestudiesvanRyan&Ryan(1995) en Riley & Ingham (2000). Beide studies werden in dit 

document besproken in desystematische review van Nye et al (2012). 
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Bijlage 7 Vragenlijst omtrent pesten, afkomstig uit de concept JGZ-richtlijn pesten 

 
 

Vragen om pesten te signaleren: 

 
Zit je lekker in je vel? 
Hoe voel je je op 
school? 

 

Gepest? 
Ben je de laatste tijd wel eens gepest of mag je wel eens niet meedoen met de groep? 

 
Pester? 
Heb je de laatste tijd wel eens iemand gepest, uitgelachen of gezegd dat hij/zij niet mee mag doen met de 
groep? 

 

Cyberpesten? 
Krijg je wel eens iets vervelends via je mobiele telefoon, internet of online gamen? Stuur je zelf wel eens 
negatieve berichten naar anderen? 

 
Meeloper? 
Doe je wel eens mee met het pesten van andere kinderen? Gevolgen van pesten? 
Ben je bang of somber? Heb je hoofdpijn, buikpijn, weinig zin in eten? Slaap je goed? 
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Bijlage  8 Vragenlijst over plagen en pesten bij kinderen, die stotteren (TBQ-

CS- Herzien) 

 
Marilyn Langevin, 2013/ Vertaald in het Nederlands door Kwaliteitskring 7 Erasmus Rotterdam 

 

Aantekeningen over gebruik, afname en scoring 

1. De TBQ-CS, oorspronkelijk ontwikkeld door Langevin, Bortnick, Hammer en Wiebe (1998), is 

herzien: de vragenlijst bevat nu alleen de Stuttering-School en Other-School subschalen. Deze 

wordt de TBQ-CS Herzien genoemd. Vanwege inconsequenties in de antwoorden, gemeld door 

Langevin et al. (1998), zijn de Stuttering-Summer en Other-Summer subschalen uitgesloten. 

2. De vragenlijst kan zowel gebruikt worden in de klinische praktijk als voor onderzoeksdoeleinden. Het 

heeft de voorkeur om de vragenlijst door kinderen individueel te laten invullen, maar hij kan ook 

ingevuld worden in kleine groepen (Langevin ea, 1998). 

Voor onderzoeksdoeleinden zal het nodig zijn een gestandaardiseerde werkwijze vast te 

leggen voorafgaand aan het begin van het onderzoek. 

3. Als klinisch instrument is de TBQ-CS bedoeld om een gesprek te vergemakkelijken, waarmee beter 

inzicht krijgt verkregen wordt in elke vorm van plagen en pesten op school, omdat kinderen vaak 

melden dat pesten op school gebeurt. 

De vragenlijst kan ook gebruikt worden als middel bij een gesprek over pesten en plagen 

elders, bijvoorbeeld bij buitenschoolse activiteiten als hockey of voetbal. 

4. De TBQ-CS Revised kan door het kind alleen ingevuld en daarna besproken worden. Of de 

vragenlijst kan samen met het kind ingevuld worden en de onderzoeker bespreekt de items met het 

kind tijdens het invullen. Sommige kinderen zijn terughoudend om te praten over pesten, maar zijn 

wel bereid een vragenlijst in te vullen zonder erover te praten. Dit kan een opening geven naar een 

gesprek in de toekomst, wanneer het kind hier klaar voor is. Voor andere kinderen is deze 

vragenlijst een gemakkelijke manier om een gesprek te beginnen. 

5. Bij kinderen met leesmoeilijkheden en kinderen van 8 jaar en jonger, moeten de vragen 

voorgelezen worden door de onderzoeker. 

6. Bij alle kinderen bespreekt de onderzoeker de bedoeling van de vragenlijst, de definitie van 

pesten en de aanwijzingen voor het invullen. 

7. Scoring: 

(a) Voor klinische toepassingen worden items niet gescoord 

(b) Voor onderzoeksdoeleinden wordt de frequentie van antwoorden berekend. 

Vraag 1,3,6 en 8 krijgen een score tussen 0 (nooit) en 3 (heel vaak). Vraag 2 en 7 krijgen een 

score tussen 1 (minder dan 1 keer per week) tot 4 (elke dag). Vraag 4 (a tot e), 5 (a tot i), 9, 10 (a 

tot e) en 11 (a tot h) krijgen geen score, omdat de vragen alleen gebruikt worden om te weten hoe 

vaak iets voorkomt of om een krachtige beschrijving van de pestervaringen te krijgen. 

Zie Appendix A: Langevin, Bortnick, Hammer & Wiebe, 1998, voor psychometrische evaluatie en 

scoring. 

Marilyn Langevin, PhD, R. SLP, SLP (C), CCC-SLP 

Associate Professor, Departement of Speech Pathology and 

Audiology Director of Research, Institute of Stuttering Treatment and 

Research Faculty of Rehabilitation Medicine, Universiteit van Alberta 

Email: marilyn.langevin@ualberta.ca 

mailto:marilyn.langevin@ualberta.ca


 

 

Vragenlijst over pesten en plagen voor kinderen die stotteren-Herzien (TBQ- 

CS revised) 

Copyright 2013 

Marilyn Langevin, 

PhD 

 
 

Naam: Datum: Jongen/meisje 

 
 

Leeftijd: Groep: 

 
 

Doel: Deze vragenlijst zal ons helpen om te begrijpen wat er gebeurt, wanneer je op school bent. 

Definitie van pesten: Leerlingen pesten soms kinderen op school door hen op een of andere manier 

opzettelijk en herhaaldelijk te kwetsen en van streek te maken. Bijvoorbeeld door slaan of duwen, 

plagen, gemene dingen zeggen of door iemand buiten te sluiten. Pesten gebeurt wanneer iemand 

probeert macht over je te hebben of probeert de baas over jou te spelen. Het is geen pesten wanneer 

twee kinderen die even sterk zijn, ruzie krijgen. Pesten is plagen met de bedoeling te kwetsen of van 

streek te maken. Wanneer je geplaagd wordt en je vindt het grappig, is dat geen pesten. 

Afname: er zijn twee onderdelen in deze vragenlijst. Het eerst deel gaat over plagen en pesten met je 

stotteren. Het tweede deel gaat over plagen en pesten met andere dingen dan je stotteren. Lees elke 

zin en zet een cirkel om het antwoord dat het beste bij jou past. Er zijn geen goede of foute 

antwoorden. Soms wordt gevraagd de vraag te beantwoorden door het antwoord op te schrijven. 

Als je een woord niet begrijpt, vraag het dan. 
 

 

 

 
Onderzoeker, noteer op welk moment de vragenlijst is afgenomen: 

- voor therapie/zitting 

- vroeg in de therapie/zitting 

- later in de therapie/zitting 

- na de therapie/zitting 

- alleen voor onderzoeksdoeleinden 



 

 

Deel 1 

Plagen en pesten met STOTTEREN, op school 

 

1. Ben je ooit op school geplaagd/gepest 

met je stotteren? 

nooit soms vaak heel vaak 

 

 
Als je 'nooit' hebt omcirkeld, ga dan naar deel 2. Als een cirkel hebt gezet om 'soms', 'vaak' of 'heel vaak', 

vul deze vragenlijst dan verder in. 

 

2. Hoe vaak ben je de afgelopen 6 maanden op 
school geplaagd/gepest met je stotteren? 

minder 

dan 1 

keer per 

week 

1 of 2 
keer per 
week 

op de 
meeste 
dagen 

iedere dag 

 

 

3. Hoe vervelend vond je het/ hoe erg was je van 
streek door het plagen/pesten met je 
stotteren? 

het 
maakte 
me nooit 
van streek 

het 
maakte 
me soms 
van streek 

het 

maakte 
me 
meestal 

van 
streek 

het maakte 
me altijd 
van streek 

 
 

4. Op welke plaatsen ben je gepest/geplaagd met je stotteren en hoe vaak werd je geplaagd 

op die plaatsen? 

a. in de klas? nooit soms vaak heel vaak 

b. in de gangen op school? nooit soms vaak heel vaak 

c. op het schoolplein? nooit soms vaak heel vaak 

d. op weg naar of van school? nooit soms vaak heel vaak 

e. Ben je gepest/geplaagd met je stotteren op andere plaatsen? Als dat zo was, schrijf dan op 
welke plaatsen dat gebeurde. 

 
 

5. Wat gebeurde er op school, toen je gepest/geplaagd werd met je stotteren? Hoe vaak 

gebeurde dat? 

a. Werd je geduwd of aan de kant gezet, als 
kinderen je plaagden/pestten met 

je stotteren? 

nooit soms vaak heel vaak 

b. Werd je uitgescholden met je 

stotteren? 

nooit soms vaak heel vaak 

c. Werd je geschopt of geslagen, als 

kinderen je plaagden/pestten met je 

stotteren? 

nooit soms vaak heel vaak 



 

 

d. Werd er over je stotteren geroddeld? Dat 
betekent dat ze slechte dingen zeiden 
tegen andere kinderen over jou 

en je stotteren? 

nooit soms vaak heel vaak 

e. Deden ze je stotteren na of praatten ze 

je na en deden ze net alsof ze 

stotterden? 

nooit soms vaak heel vaak 

f. Dreigden ze je pijn te doen, als ze je 

plaagden/pestten met je stotteren? 

nooit soms vaak heel vaak 

g. Werd je buitengesloten, omdat je 

stottert? 

nooit soms vaak heel vaak 

h. Werd je uitgelachen met je stotteren? nooit soms vaak heel vaak 

i. Hebben kinderen andere dingen gedaan om je te plagen/pesten met je stotteren? Als dat 
zo was, schrijf dan hier op wat ze deden. 



 

 

Deel 2 

Plagen en pesten met ANDERE DINGEN, op school 

De volgende vragen gaan over plagen/pesten met ANDERE DINGEN, dus NIET met je stotteren. 

 
 

Voorbeeld: sommige kinderen worden geplaagd met hun haar, hun naam, met hun manier 

van lopen, met het feit dat ze slim of niet slim zijn. 

 

6. Ben je ooit geplaagd/gepest op school 

met andere dingen? 

nooit soms vaak heel vaak 

Als je 'nooit' hebt omcirkeld, ben je klaar met de vragenlijst. Als een cirkel hebt gezet om 

'soms', 'vaak' of 'heel vaak', vul deze vragenlijst dan verder in. 

 

7. Hoe vaak ben je afgelopen 6 maanden op 
school geplaagd/gepest met andere dingen? 

minder 

dan 1 

keer per 

week 

1 of 2 
keer per 
week 

op de 
meeste 
dagen 

iedere dag 

 

 

8. Hoe vervelend vond je het / hoe erg was je 
van streek door het plagen/pesten met 
andere dingen? 

het 
maakte 
me nooit 
van streek 

het 
maakte 
me soms 
van streek 

het 

maakte 
me 
meestal 

van 
streek 

het maakte 
me altijd 
van streek 

 
 

 
 

10. Op welke plaatsen ben je gepest/geplaagd met andere dingen en hoe vaak gebeurde het? 

a. in de klas? nooit soms vaak heel vaak 

b. in de gangen op school? nooit soms vaak heel vaak 

c. op het schoolplein? nooit soms vaak heel vaak 

d. op weg naar of van school nooit soms vaak heel vaak 

e. Ben je gepest/geplaagd met andere dingen op andere plaatsen? Als dat zo was, schrijf dan op 
op welke plaatsen dat gebeurde. 

9. Wat zijn de ANDERE DINGEN waarmee je geplaagd/gepest werd op school? Schrijf dat hier 
op. 



 

 

11. Wat gebeurde er op school, toen je gepest/geplaagd werd met andere dingen en hoe vaak werd 
je geplaagd op die plaatsen? 

a. Werd je geduwd of aan de kant gezet? nooit soms vaak heel vaak 

b. Werd je uitgescholden met andere 

dingen dan je stotteren? 

nooit soms vaak heel vaak 

c. Werd je geschopt of geslagen nooit soms vaak heel vaak 

d. Werd er over je geroddeld? Dat 
betekent dat ze slechte dingen zeiden 
over jou tegen andere 

kinderen. 

nooit soms vaak heel vaak 

e. Dreigden ze je pijn te doen? nooit soms vaak heel vaak 

f. Werd je buitengesloten? nooit soms vaak heel vaak 

g. Werd je uitgelachen met andere 

dingen? 

nooit soms vaak heel vaak 

h. Hebben kinderen andere dingen gedaan om je te plagen/pesten? Als dat zo is, schrijf dan 
hier op wat ze deden. 



 

 

 

Bijlage 9: Evidence tabel effectiviteit van gedragsinterventies 
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Perkins 1974 (N=44; - - - Nvt nvt - ? ? - + + + Spreeksnelheid: hoog 

Stotterfrequentie: hoog  

SEC-variabelen: hoog 

James 1989 (N=24; 4 

drop-outs) 

- - - Nvt nvt - ? ? ± + + + Spreeksnelheid: hoog 

Stotterfrequentie: hoog 

Ladouceur 1986 

(N=16) 

- - ? Nvt nvt - ? ? ? + + + Spreeksnelheid: hoog 

Stotterfrequentie: hoog 

Miltenberger 1996 

(N=2) 

- - - Nvt nvt - ? ? + + + + Spreeksnelheid: hoog 

Stotterfrequentie: hoog 

Saint-Laurant 1987 

(N=40) 

+ - ? Nvt nvt + + ? + - + + Spreeksnelheid: matig 

Stotterfrequentie: matig 

Ost 1976 (N=15) ± - ? Nvt nvt + + ? + + + + Spreeksnelheid: matig 

Stotterfrequentie: matig 

Carey et al (2010) + + + Nvt nvt + + + + + + ? (spreeksnelheid niet 

geëvalueerd) 

stotterpercentage: laag. 

Cream et al (2010) + + + Nvt + + + - + + + + Alle uitkomsten (zie tekst:: laag tot 

matig (vanwege beperkte compliance) 

Menzies et al (2008) + ? - Nvt nvt + + ? - (>20%) + - + Stotterfrequentie: matig 

Sociale angst: matig 

Huinck et al (2004) - - - Nvt nvt ? + + -  + - + Voor alle uitkomstmaten: matig/hoog 



 

 

 
 

 

Bijlage 10: Evidence tabel gedrags- en cognitieve interventies 

 

Author(s): Hans de Beer. Date: 2013-03-06 
Question: Should behavioral and cognitive approaches be used for stuttering? 
Bibliography: Bothe et al. Stuttering Treatment Research 1970-2005: I. Systematic Review Incorporating Trial Quality Assessment of Behavioral, Cognitive, and Related Approaches, American 
Journal of Speech-Language Therapy, 15, 321-341. 

 

 

 
Quality assessment 

 

 
No of patients 

 

 
Effect 

 
 
 

Quality 

 
 
 

Importance 

No of 
studies 

 
Design 

Risk of 
bias 

 
Inconsistency 

 
Indirectness 

 
Imprecision 

Other 
considerations 

Behavioral and cognitive 
approaches 

 
Control 

Relative 
(95% 
CI) 

 
Absolute 

Stuttered syllabes (follow-up >=6 months; Better indicated by higher values) 

6 randomised 
trials1 

serious2 serious3 no serious 
indirectness 

no serious 
imprecision4 

None 1415 - - not 
pooled 

 
LOW 

CRITICAL 

Number of syllabes per minute (follow-up >=6 months; Better indicated by lower values) 

6 randomised 
trials1 

serious2 serious3 no serious 
indirectness 

no serious 
imprecision4 

None 1415 - - not 
pooled 

 
LOW 

CRITICAL 

1 Niet alle studies zijn gerandomiseerde trials, maar ook geen observationele studies. 
2 Meeste studies zijn niet gerandomiseerd. Geblindeerd vaststellen van de uitkomsten gebeurt meestal niet. Er is onzekerheid over vergelijkbaarheid van 
groepen. 
3 Er is een aanzienlijke spreiding in de uitkomsten van individuele studies. 
4 Dit is moeilijk vast te stellen omdat de gegevens ontbreken om een gecombineerde schatting te maken. 
5 Dit betreft het totaal aantal geëvalueerde proefpersonen. 
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Bijlage 11 AMSTAR Checklist Connery 2019  

 
AMSTAR Checklist 

 

Printer Friendly Version 

Article Name: 
 

1. Did the research questions and inclusion criteria for the review include the components of PICO? 

For Yes: Optional (recommended) 

Population Timeframe for follow up Yes 

Intervention 
No

 

Comparator group 

Outcome 

 

2. Did the report of the review contain an explicit statement that the review methods were established 

prior to the conduct of the review and did the report justify any significant deviations from the 

protocol? 

For Partial Yes: 

The authors state that they had a written 

protocol or guide that included ALL the 

following: 

For Yes: 

As for partial yes, plus the protocol should 

be registered and should also have 

specified: 

Connery 2019. The lived experience of stuttering 

https://amstar.ca/index.php
https://amstar.ca/docs/AMSTAR-2.pdf
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review question(s)  a meta-analysis/synthesis plan, if 

appropriate, and 

a search strategy  a plan for investigating causes of 

heterogeneity 

inclusion/exclusion criteria  a plan for investigating causes of 

heterogeneity 

Yes 

Partial Yes 

No 

a risk of bias assessment 

 

3. Did the review authors explain their selection of the study designs for inclusion in the review? 

For Yes, the review should satisfy ONE of the following: 

Explanation for including only RCTs Yes 

OR Explanation for including only NRSI 
No

 

OR Explanation for including both RCTs and NRSI 

 

4. Did the review authors use a comprehensive literature search strategy? 

For Partial Yes (all the following): For Yes, should also have (all the following): 

searched at least 2 databases (relevant 

to research question) 

provided key word and/or search 

strategy 

justified publication restrictions (e.g. 

language) 

searched the reference lists / 

bibliographies of included studies 

searched trial/study registries 

 
included/consulted content experts in 

the field 

where relevant, searched for grey 

literature 

conducted search within 24 months of 

completion of the review 

Yes 

Partial Yes 

No 

 
 

 

5. Did the review authors perform study selection in duplicate? 

For Yes, either ONE of the following: 

at least two reviewers independently agreed on selection of eligible studies and 

achieved consensus 

on which studies to 

include 
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Yes No 
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OR two reviewers selected a sample of eligible studies and achieved good agreement 

(at least 80 percent), with the remainder selected by one reviewer. 

 
 

6. Did the review authors perform data extraction in duplicate? 

For Yes, either ONE of the following: 

at least two reviewers achieved consensus on which data to extract from included 

studies 

OR two reviewers extracted data from a sample of eligible studies and achieved good 

agreement (at least 80 percent), with the remainder extracted by one reviewer. 

 

7. Did the review authors provide a list of excluded studies and justify the exclusions? 

For Partial Yes: For Yes, must also have: 

 
 
 

Yes 

No 

provided a list of all potentially relevant 

studies that were read in full-text form but 

excluded from the review 

Justified the exclusion from the review of 

each potentially relevant study 

Yes 

Partial Yes 

No 

 
 

8. Did the review authors describe the included studies in adequate detail? 

For Partial Yes (ALL the following): For Yes, should also have ALL the following: 

described populations described population in detail Yes 

described interventions  described intervention in detail 

(including doses where relevant) 

described comparators  described comparator in detail (including 

doses where relevant) 

described outcomes described study’s setting 

described research designs timeframe for follow-up 

Partial Yes 

No 

 
 

9. Did the review authors use a satisfactory technique for assessing the risk of bias (RoB) in individual 

studies that were included in the review? 

RCTs 

For Partial Yes, must have assessed RoB 
from 
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For Yes, must also have assessed RoB 

from: 
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unconcealed allocation, and  allocation sequence that was not truly 

random, and 

Yes 

Partial Yes 

lack of blinding of patients and assessors 

when assessing outcomes (unnecessary for 

objective outcomes such as all-cause 

mortality) 

NRSI 

selection of the reported result from 

among multiple measurements or analyses 

of a specified outcome 

No 

Includes only 

NRSI 

For Partial Yes, must have assessed RoB: For Yes, must also have assessed RoB: 

from confounding, and  methods used to ascertain exposures 

and outcomes, and 

from selection bias  selection of the reported result from 

among multiple measurements or analyses 

of a specified outcome 

 
 

Yes 

Partial Yes 

No 

Includes only 

RCTs 

 
 

10. Did the review authors report on the sources of funding for the studies included in the review? 

For Yes 

Must have reported on the sources of funding for individual studies included in the 

review. Note: Reporting that the reviewers looked for this information but it was not 

reported by study authors also qualifies 

Yes 

No 

 
 

11. If meta-analysis was performed did the review authors use appropriate methods for statistical 

combination of results? 

RCTs 

For Yes: 

The authors justified combining the data in a meta-analysis Yes 

AND they used an appropriate weighted technique to combine study results and 

adjusted for heterogeneity if present. 

AND investigated the causes of any heterogeneity 

No 

No meta-analysis 

conducted 

 

 



14-10-2019 AMSTAR - Assessing the Methodological Quality of Systematic Reviews 

https://amstar.ca/Amstar_Checklist.php 7/6 

 

 

For NRSI 

For Yes: 

The authors justified combining the data in a meta-analysis Yes 

No 
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AND they used an appropriate weighted technique to combine study results, adjusting 

for heterogeneity if present 

AND they statistically combined effect estimates from NRSI that were adjusted for 

confounding, rather than combining raw data, or justified combining raw data when 

adjusted effect estimates were not available 

AND they reported separate summary estimates for RCTs and NRSI separately when 

both were included in the review 

No meta-analysis 

conducted 

 
 

12. If meta-analysis was performed, did the review authors assess the potential impact of RoB in 

individual studies on the results of the meta-analysis or other evidence synthesis? 

For Yes: 

included only low risk of bias RCTs Yes 

OR, if the pooled estimate was based on RCTs and/or NRSI at variable RoB, the 

authors performed analyses to investigate possible impact of RoB on summary estimates 

of effect. 

No 

No meta-analysis 

conducted 

 
 

13. Did the review authors account for RoB in individual studies when interpreting/ discussing the 

results of the review? 

For Yes: 

included only low risk of bias RCTs Yes 

No 

OR, if RCTs with moderate or high RoB, or NRSI were included the review provided a 

discussion of the likely impact of RoB on the results 

 

14. Did the review authors provide a satisfactory explanation for, and discussion of, any heterogeneity 

observed in the results of the review? 

For Yes: 

There was no significant heterogeneity in the results Yes 

No 

OR if heterogeneity was present the authors performed an investigation of sources of 

any heterogeneity in the results and discussed the impact of this on the results of the 

review 
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15. If they performed quantitative synthesis did the review authors carry out an adequate investigation 

of publication bias (small study bias) and discuss its likely impact on the results of the review? 

For Yes: 

performed graphical or statistical tests for publication bias and discussed the likelihood 

and magnitude of impact of publication bias 

Yes 

No 

No meta-analysis 

conducted 

 
 

16. Did the review authors report any potential sources of conflict of interest, including any funding 

they received for conducting the review? 

For Yes: 

The authors reported no competing interests OR Yes 

The authors described their funding sources and how they managed potential conflicts 
No 

of interest 

 

To cite this tool: Shea BJ, Reeves BC, Wells G, Thuku M, Hamel C, Moran J, Moher D, Tugwell P, Welch V, 

Kristjansson E, Henry DA. AMSTAR 2: a critical appraisal tool for systematic reviews that include randomised or 

non-randomised studies of healthcare interventions, or both. BMJ. 2017 Sep 21;358:j4008. 
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You are viewing as a guest Login 
 

 
 

Bijlage 12 AMSTAR Checklist Baxter 2015   
 

Printer Friendly Version 

Article Name: 
 

1. Did the research questions and inclusion criteria for the review include the components of PICO? 

For Yes: Optional (recommended) 

Population Timeframe for follow up Yes 

Intervention 
No

 

Comparator group 

Outcome 

 

2. Did the report of the review contain an explicit statement that the review methods were established 

prior to the conduct of the review and did the report justify any significant deviations from the 

protocol? 

For Partial Yes: 

The authors state that they had a written 

protocol or guide that included ALL the 

following: 

For Yes: 

As for partial yes, plus the protocol should 

be registered and should also have 

specified: 

Baxter 2015. Non-pharmacological management 

https://amstar.ca/index.php
https://amstar.ca/docs/AMSTAR-2.pdf
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review question(s)  a meta-analysis/synthesis plan, if 

appropriate, and 

a search strategy  a plan for investigating causes of 

heterogeneity 

inclusion/exclusion criteria  a plan for investigating causes of 

heterogeneity 

Yes 

Partial Yes 

No 

a risk of bias assessment 

 

3. Did the review authors explain their selection of the study designs for inclusion in the review? 

For Yes, the review should satisfy ONE of the following: 

Explanation for including only RCTs Yes 

OR Explanation for including only NRSI 
No

 

OR Explanation for including both RCTs and NRSI 

 

4. Did the review authors use a comprehensive literature search strategy? 

For Partial Yes (all the following): For Yes, should also have (all the following): 

searched at least 2 databases (relevant 

to research question) 

provided key word and/or search 

strategy 

justified publication restrictions (e.g. 

language) 

searched the reference lists / 

bibliographies of included studies 

searched trial/study registries 

 
included/consulted content experts in 

the field 

where relevant, searched for grey 

literature 

conducted search within 24 months of 

completion of the review 

Yes 

Partial Yes 

No 

 
 

 

5. Did the review authors perform study selection in duplicate? 

For Yes, either ONE of the following: 

at least two reviewers independently agreed on selection of eligible studies and 

achieved consensus 

on which studies to 

include 
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Yes No 
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OR two reviewers selected a sample of eligible studies and achieved good agreement 

(at least 80 percent), with the remainder selected by one reviewer. 

 
 

6. Did the review authors perform data extraction in duplicate? 

For Yes, either ONE of the following: 

at least two reviewers achieved consensus on which data to extract from included 

studies 

OR two reviewers extracted data from a sample of eligible studies and achieved good 

agreement (at least 80 percent), with the remainder extracted by one reviewer. 

 

7. Did the review authors provide a list of excluded studies and justify the exclusions? 

For Partial Yes: For Yes, must also have: 

 
 
 

Yes 

No 

provided a list of all potentially relevant 

studies that were read in full-text form but 

excluded from the review 

Justified the exclusion from the review of 

each potentially relevant study 

Yes 

Partial Yes 

No 

 
 

8. Did the review authors describe the included studies in adequate detail? 

For Partial Yes (ALL the following): For Yes, should also have ALL the following: 

described populations described population in detail Yes 

described interventions  described intervention in detail 

(including doses where relevant) 

described comparators  described comparator in detail (including 

doses where relevant) 

described outcomes described study’s setting 

described research designs timeframe for follow-up 

Partial Yes 

No 

 
 

9. Did the review authors use a satisfactory technique for assessing the risk of bias (RoB) in individual 

studies that were included in the review? 

RCTs 

For Partial Yes, must have assessed RoB 
from 
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For Yes, must also have assessed RoB 

from: 
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unconcealed allocation, and  allocation sequence that was not truly 

random, and 

Yes 

Partial Yes 

lack of blinding of patients and assessors 

when assessing outcomes (unnecessary for 

objective outcomes such as all-cause 

mortality) 

NRSI 

selection of the reported result from 

among multiple measurements or analyses 

of a specified outcome 

No 

Includes only 

NRSI 

For Partial Yes, must have assessed RoB: For Yes, must also have assessed RoB: 

from confounding, and  methods used to ascertain exposures 

and outcomes, and 

from selection bias  selection of the reported result from 

among multiple measurements or analyses 

of a specified outcome 

 
 

Yes 

Partial Yes 

No 

Includes only 

RCTs 

 
 

10. Did the review authors report on the sources of funding for the studies included in the review? 

For Yes 

Must have reported on the sources of funding for individual studies included in the 

review. Note: Reporting that the reviewers looked for this information but it was not 

reported by study authors also qualifies 

Yes 

No 

 
 

11. If meta-analysis was performed did the review authors use appropriate methods for statistical 

combination of results? 

RCTs 

For Yes: 

The authors justified combining the data in a meta-analysis Yes 

AND they used an appropriate weighted technique to combine study results and 

adjusted for heterogeneity if present. 

AND investigated the causes of any heterogeneity 

No 

No meta-analysis 

conducted 
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For NRSI 

For Yes: 

The authors justified combining the data in a meta-analysis Yes 

No 
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AND they used an appropriate weighted technique to combine study results, adjusting 

for heterogeneity if present 

AND they statistically combined effect estimates from NRSI that were adjusted for 

confounding, rather than combining raw data, or justified combining raw data when 

adjusted effect estimates were not available 

AND they reported separate summary estimates for RCTs and NRSI separately when 

both were included in the review 

No meta-analysis 

conducted 

 
 

12. If meta-analysis was performed, did the review authors assess the potential impact of RoB in 

individual studies on the results of the meta-analysis or other evidence synthesis? 

For Yes: 

included only low risk of bias RCTs Yes 

OR, if the pooled estimate was based on RCTs and/or NRSI at variable RoB, the 

authors performed analyses to investigate possible impact of RoB on summary estimates 

of effect. 

No 

No meta-analysis 

conducted 

 
 

13. Did the review authors account for RoB in individual studies when interpreting/ discussing the 

results of the review? 

For Yes: 

included only low risk of bias RCTs Yes 

No 

OR, if RCTs with moderate or high RoB, or NRSI were included the review provided a 

discussion of the likely impact of RoB on the results 

 

14. Did the review authors provide a satisfactory explanation for, and discussion of, any heterogeneity 

observed in the results of the review? 

For Yes: 

There was no significant heterogeneity in the results Yes 

No 

OR if heterogeneity was present the authors performed an investigation of sources of 

any heterogeneity in the results and discussed the impact of this on the results of the 

review 
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15. If they performed quantitative synthesis did the review authors carry out an adequate investigation 

of publication bias (small study bias) and discuss its likely impact on the results of the review? 

For Yes: 

performed graphical or statistical tests for publication bias and discussed the likelihood 

and magnitude of impact of publication bias 

Yes 

No 

No meta-analysis 

conducted 

 
 

16. Did the review authors report any potential sources of conflict of interest, including any funding 

they received for conducting the review? 

For Yes: 

The authors reported no competing interests OR Yes 

The authors described their funding sources and how they managed potential conflicts 
No 

of interest 

 

To cite this tool: Shea BJ, Reeves BC, Wells G, Thuku M, Hamel C, Moran J, Moher D, Tugwell P, Welch V, 

Kristjansson E, Henry DA. AMSTAR 2: a critical appraisal tool for systematic reviews that include randomised or 

non-randomised studies of healthcare interventions, or both. BMJ. 2017 Sep 21;358:j4008. 
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Bijlage 13 AMSTAR Checklist Baxter 2016   
 

Printer Friendly Version 

Article Name: 
 

1. Did the research questions and inclusion criteria for the review include the components of PICO? 

For Yes: Optional (recommended) 

Population Timeframe for follow up Yes 

Intervention 
No

 

Comparator group 

Outcome 

 

2. Did the report of the review contain an explicit statement that the review methods were established 

prior to the conduct of the review and did the report justify any significant deviations from the 

protocol? 

For Partial Yes: 

The authors state that they had a written 

protocol or guide that included ALL the 

following: 

For Yes: 

As for partial yes, plus the protocol should 

be registered and should also have 

specified: 

Baxter 2016. Non-pharmacological management & barriers to successful ou 

https://amstar.ca/docs/AMSTAR-2.pdf
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review question(s)  a meta-analysis/synthesis plan, if 

appropriate, and 

a search strategy  a plan for investigating causes of 

heterogeneity 

inclusion/exclusion criteria  a plan for investigating causes of 

heterogeneity 

Yes 

Partial Yes 

No 

a risk of bias assessment 

 

3. Did the review authors explain their selection of the study designs for inclusion in the review? 

For Yes, the review should satisfy ONE of the following: 

Explanation for including only RCTs Yes 

OR Explanation for including only NRSI 
No

 

OR Explanation for including both RCTs and NRSI 

 

4. Did the review authors use a comprehensive literature search strategy? 

For Partial Yes (all the following): For Yes, should also have (all the following): 

searched at least 2 databases (relevant 

to research question) 

provided key word and/or search 

strategy 

justified publication restrictions (e.g. 

language) 

searched the reference lists / 

bibliographies of included studies 

searched trial/study registries 

 
included/consulted content experts in 

the field 

where relevant, searched for grey 

literature 

conducted search within 24 months of 

completion of the review 

Yes 

Partial Yes 

No 

 
 

 

5. Did the review authors perform study selection in duplicate? 

For Yes, either ONE of the following: 

at least two reviewers independently agreed on selection of eligible studies and 

achieved consensus 

on which studies to 

include 
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Yes No 
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OR two reviewers selected a sample of eligible studies and achieved good agreement 

(at least 80 percent), with the remainder selected by one reviewer. 

 
 

6. Did the review authors perform data extraction in duplicate? 

For Yes, either ONE of the following: 

at least two reviewers achieved consensus on which data to extract from included 

studies 

OR two reviewers extracted data from a sample of eligible studies and achieved good 

agreement (at least 80 percent), with the remainder extracted by one reviewer. 

 

7. Did the review authors provide a list of excluded studies and justify the exclusions? 

For Partial Yes: For Yes, must also have: 

 
 
 

Yes 

No 

provided a list of all potentially relevant 

studies that were read in full-text form but 

excluded from the review 

Justified the exclusion from the review of 

each potentially relevant study 

Yes 

Partial Yes 

No 

 
 

8. Did the review authors describe the included studies in adequate detail? 

For Partial Yes (ALL the following): For Yes, should also have ALL the following: 

described populations described population in detail Yes 

described interventions  described intervention in detail 

(including doses where relevant) 

described comparators  described comparator in detail (including 

doses where relevant) 

described outcomes described study’s setting 

described research designs timeframe for follow-up 

Partial Yes 

No 

 
 

9. Did the review authors use a satisfactory technique for assessing the risk of bias (RoB) in individual 

studies that were included in the review? 

RCTs 

For Partial Yes, must have assessed RoB 
from 
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For Yes, must also have assessed RoB 

from: 
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unconcealed allocation, and  allocation sequence that was not truly 

random, and 

Yes 

Partial Yes 

lack of blinding of patients and assessors 

when assessing outcomes (unnecessary for 

objective outcomes such as all-cause 

mortality) 

NRSI 

selection of the reported result from 

among multiple measurements or analyses 

of a specified outcome 

No 

Includes only 

NRSI 

For Partial Yes, must have assessed RoB: For Yes, must also have assessed RoB: 

from confounding, and  methods used to ascertain exposures 

and outcomes, and 

from selection bias  selection of the reported result from 

among multiple measurements or analyses 

of a specified outcome 

 
 

Yes 

Partial Yes 

No 

Includes only 

RCTs 

 
 

10. Did the review authors report on the sources of funding for the studies included in the review? 

For Yes 

Must have reported on the sources of funding for individual studies included in the 

review. Note: Reporting that the reviewers looked for this information but it was not 

reported by study authors also qualifies 

Yes 

No 

 
 

11. If meta-analysis was performed did the review authors use appropriate methods for statistical 

combination of results? 

RCTs 

For Yes: 

The authors justified combining the data in a meta-analysis Yes 

AND they used an appropriate weighted technique to combine study results and 

adjusted for heterogeneity if present. 

AND investigated the causes of any heterogeneity 

No 

No meta-analysis 

conducted 
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For NRSI 

For Yes: 

The authors justified combining the data in a meta-analysis Yes 

No 
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AND they used an appropriate weighted technique to combine study results, adjusting 

for heterogeneity if present 

AND they statistically combined effect estimates from NRSI that were adjusted for 

confounding, rather than combining raw data, or justified combining raw data when 

adjusted effect estimates were not available 

AND they reported separate summary estimates for RCTs and NRSI separately when 

both were included in the review 

No meta-analysis 

conducted 

 
 

12. If meta-analysis was performed, did the review authors assess the potential impact of RoB in 

individual studies on the results of the meta-analysis or other evidence synthesis? 

For Yes: 

included only low risk of bias RCTs Yes 

OR, if the pooled estimate was based on RCTs and/or NRSI at variable RoB, the 

authors performed analyses to investigate possible impact of RoB on summary estimates 

of effect. 

No 

No meta-analysis 

conducted 

 
 

13. Did the review authors account for RoB in individual studies when interpreting/ discussing the 

results of the review? 

For Yes: 

included only low risk of bias RCTs Yes 

No 

OR, if RCTs with moderate or high RoB, or NRSI were included the review provided a 

discussion of the likely impact of RoB on the results 

 

14. Did the review authors provide a satisfactory explanation for, and discussion of, any heterogeneity 

observed in the results of the review? 

For Yes: 

There was no significant heterogeneity in the results Yes 

No 

OR if heterogeneity was present the authors performed an investigation of sources of 

any heterogeneity in the results and discussed the impact of this on the results of the 

review 
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15. If they performed quantitative synthesis did the review authors carry out an adequate investigation 

of publication bias (small study bias) and discuss its likely impact on the results of the review? 

For Yes: 

performed graphical or statistical tests for publication bias and discussed the likelihood 

and magnitude of impact of publication bias 

Yes 

No 

No meta-analysis 

conducted 

 
 

16. Did the review authors report any potential sources of conflict of interest, including any funding 

they received for conducting the review? 

For Yes: 

The authors reported no competing interests OR Yes 

The authors described their funding sources and how they managed potential conflicts 
No 

of interest 

 

To cite this tool: Shea BJ, Reeves BC, Wells G, Thuku M, Hamel C, Moran J, Moher D, Tugwell P, Welch V, 

Kristjansson E, Henry DA. AMSTAR 2: a critical appraisal tool for systematic reviews that include randomised or 

non-randomised studies of healthcare interventions, or both. BMJ. 2017 Sep 21;358:j4008. 
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Bijlage 14A. Terugvalinterventieplan voor ouders van kinderen die stotteren    
 

Denk eens terug aan wat jullie hulpvraag was? Waar had jullie zoon/dochter het meeste last 

van en wat wilde jullie veranderen? 

 

Hoe is dat nu? Wat hebben jullie bereikt? 

 

Hoe hebben jullie dat bereikt? Wat zijn jullie tools gereedschappen, wat heeft jullie (het meest) 

geholpen? 

 

Hoe kunnen jullie dit vasthouden? Wat is belangrijk om te blijven doen? Wie kan daarbij 

helpen? Hoe lang en op wat voor manier kan de logopedist jullie daarbij helpen? 

 

Wat zouden jullie nog meer willen bereiken? Hoe zouden jullie dat kunnen aanpakken? 

 
 
 
 
 

Hoe herkennen jullie terugval in het spreken van jullie zoon/dochter? Wat zijn de 

uitlokkende factoren? Wat kunnen jullie doen bij terugval? Kunnen jullie de verschillende 

componenten van de behandeling van het stotteren herkennen? Wat zijn redenen/indicaties 

om weer contact op te nemen met de logopedist? 
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Terugval is normaal! Als we zelf aan de uitlokkende factoren van het stotteren van ons kind blijven 

werken, is de kans op terugval kleiner. 



 

 

 

Waaraan herkennen we 

terugval in het stotteren 

bij ons kind 

Wat zijn de uitlokkende 

factoren van ons kind dat 

stottert? 

Wat helpt ons/ons  kind 

Wat kunnen we doen? 

   

   

   



 

 

 

   

Busser & el Yousffi 2020 



 

 

 

Bijlage 14B Terugvalinterventieplan kinderen vanaf 6 jaar (vanaf groep 3), 
adolescenten en volwassenen.     

 
 

Denk eens  terug aan wat je hulpvraag was? Waar had je het meeste last van en wat wilde je 

veranderen? 

 

Hoe is dat nu? Wat heb je bereikt? 

 

Hoe heb je dat bereikt? Wat zijn je tools/je gereedschappen, wat heeft je (het meest) geholpen? 

Welke helpende gedachten hebben je (het meest) geholpen? 

 

Hoe kun je dit vasthouden? Wat is belangrijk om te blijven doen? Wie (denk aan een maatje) kan 

je daarbij helpen? Hoe lang en op wat voor manier kan de logopedist je daarbij helpen? 

 

Wat zou je nog meer willen bereiken? Hoe zou je dat kunnen aanpakken? 

 

Hoe herken je terugval? Wat zijn de uitlokkende factoren? Wat kan je doen? Kan ik de 

verschillende componenten van (de behandeling van) het stotteren herkennen? Wat zijn 

redenen/indicaties om weer contact op te nemen met de logopedist? 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Terugval is normal! Als ik zelf aan de uitlokkende factoren van mijn stotteren blijf werken, is 

de kans op terugval kleiner. 



 

 

 

Waaraan herken ik terugval 

van het stotteren? 

Wat zijn de uitlokkende 

factoren van mijn 

stotteren? 

Wat helpt mij? 

Wat kan ik doen? 

   

   

   



 

 

 

   

Busser & el Yousffi 2020 
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Voorbeeld van een op maat gemaakt schema voor behandeling volgens het Erasmus- 

viercomponenten model (4 CM: Bezemer & Bouwen 2018) 

 

 Hoe ben ik geneigd hierop te 

reageren? 

Wat helpt mij? 

Wat kan ik doen? 

Waaraan herken ik terugval 

in stotteren op cognitief 

gebied? Wat denk ik? 

  

Waaraan herken ik terugval 

in stotteren op emotioneel 

gebied? Wat voel ik? 

  

Waaraan herken ik terugval 

in stotteren op spraak- 

motorisch gebied? Wat doet 

mijn spreeksysteem? 

  



 

Busser & el Yousffi 2020 

 

 

Waaraan herken ik terugval 

in stotteren op social  

gebied? Wat doe ik (niet 

meer)? 

  



 

Busser & el Yousffi 2020 

 

 

 
Ingevuld voorbeeld Hoe ben ik geneigd hierop te 

reageren? 

Wat helpt mij? 

Wat kan ik doen? 

Waaraan herken ik terugval in 

stotteren op cognitief gebied? 

Wat denk ik? 

Ik ga weer piekeren: ik denk dat ik 

niks waard ben omdat ik stotter. 

Ik denk dat ik niet normaal ben. 

 
 

 
Ik denk: ik kan maar beter niks 

zeggen, stel je voor dat ze horen 

dat ik stotter. Ik denk: alle 

therapie is helemaal voor niks 

geweest. 

 

 
Ik verander mijn niet-helpende 

gedachten.Ik denk liever: ik ben 

een waardevol persoon die 

stottert. Als anderen horen dat ik 

stotter zullen ze mij niet als 

person  afkeuren. Ik denk aan 

mijn succeservaringen en 

krachtige momenten waarin ik 

ontspannen sprak / stotterde. 

Waaraan herken ik terugval in 

stotteren op emotioneel 

gebied? Wat voel ik? 
Ik verstijf voor en tijdens het 

stottermoment. Ik ben bang dat 

ik ga stotteren. En als ik flink 

stotter voel ik me angstig en 

verdrietig. 

 
 

 
Ik vermijd bepaalde woorden; Ik 

verander mijn zinnen; Ik gebruik 

aanloopjes zoals eh-eh-eh 

 
 

 
Ik laat de stottermomenten 

komen, ik laat de 

stottermomenten gaan, ik maak 

opzettelijke stottermomenten. 

Ik oefen eerst in makkelijke 

situaties en dan leer ik het 

toepassen in steeds moeilijkere 

situaties. Mijn voel mijn angst 

zakken en voel me trots dat ik het 

doorsta. 

Waaraan herken ik terugval in 

stotteren op spraak- 

motorisch gebied? Wat doet 

mijn spreeksysteem? 
Ik stotter meer, ik heb weer meer 

herhalingen, verlengingen, 

blokkades 

 

 
De herhalingen worden meer; de 

verlengingen worden langer; ik 

ga harder duwen op blokkades; ik 

maak mee-bewegingen om het 

21ai  er maar uit te krijgen, ik 

maak klikjes; ik maak een korte 

inademing voor een 21ai . 

 
Ik train mezelf om de 

spreektechnieken die mij helpen 

weer toe te passen in diverse 

situaties. Ik kan oefenen met 

vertrouwde personen of anderen 

die ook een spreektechniek leren. 

Ik bezoek www.stotters.nl 

http://www.stotters.nl/


 

Busser & el Yousffi 2020 

 

 

Waaraan herken ik terugval in 

stotteren op social gebied? 

Wat doe ik (niet meer)? 
Ik ga opzien tegen feestjes, 

vergaderingen, presentaties. 

 

 
Ik zeg feestjes af, ik zeg minder 

tijdens vergaderingen, ik laat 

presentaties over aan collega’s  

 
Door de combinatie van 

bovengenoemde interventies gai 

k  sociale uitdagingen weer aan. 

Ik kan met een goede vriend 

praten over mijn stotterangsten. 

Ik word lid van Demosthenes. 



 

 

 



 

 

 

 
 


