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Onlangs stond in deze krant een artikel over stotteren ('Als de woorden in je hoofd
haperend uit je mond komen', AD 10�8). Mooi dat u aandacht besteedt aan dit grillige
fenomeen, waarop nog altijd een taboe rust en waarover veel onwetendheid is. Ik voel
me echter geroepen enkele uitspraken uit het artikel te nuanceren. 

Allereerst over de vermeende oorzaak. Er is mij geen onderzoek bekend waaruit blijkt
dat stotteren (deels) aangeboren is. Weliswaar zijn er enkele genen aangetroffen die
samen (lijken te) gaan met het ontwikkelen van chronisch stotteren, maar onderzoek
naar de precieze relatie tussen genetische aanleg en waarneembare
(stotter-)symptomen staat nog in de kinderschoenen. Evenmin staat vast dat een
verkeerde afstemming van de spraakbewegingen de oorzaak van stotteren zou zijn.
Deze gedachtegang is gebaseerd op een achterhaalde theorie van de bekende
Amerikaanse spraakpatholoog Charles van Riper (1905�1994). Het eerlijke verhaal is dat
wetenschappers nog geen eenduidige oorzaak van stotteren hebben gevonden. 

Vervolgens komen we bij de oplossingen. Goed dat wordt benoemd dat ruim driekwart
van de kinderen die beginnen met stotteren, spontaan herstelt.

Wat écht tegen stotteren helpt, we weten
het niet
Opinie

Het is nog niet duidelijk wat de oorzaken zijn van stotteren, betoogt
onderzoeker en ervaringsdeskundige Robert van de Vorst. Dure
behandelingen helpen lang niet altijd en vaak gaat het vanzelf over.
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Dat met vroege interventie ook op de lange termijn significant minder kinderen blijven
stotteren is (nog) niet bewezen. Ik verneem geregeld van ouders van jonge kinderen die
stotteren dat ze onvoldoende gebaat zijn bij de aangehaalde programma's, Lidcombe en
DCM.

Het zou eerlijk zijn te benoemen dat er naast logopedie een reeks
alternatieve programma's is voor zowel kinderen als ( jong-)volwassenen die stotteren.
Een NCRV-enquête liet bijvoorbeeld zien dat veel stotteraars te spreken zijn over de
Hausdörfer- therapie. Daarbij leren stotteraars, net als bij zingen, te focussen op klank
en intonatie, iets wat de logopedisten in het artikel categorisch afraden.

Jammer, hiermee kunnen personen die stotteren nou juist ervaren dat ze wél goed
kunnen spreken. Er is mij geen wetenschappelijk bewijs bekend dat zulke strategieën
leiden tot vermijdingsgedrag, zoals wordt gesteld. Sterker, onderzoek en klinische
praktijk laten zien dat het werken aan verborgen stotteren en een nieuwe manier van
spreken, mits goed begeleid, heel goed samen kunnen gaan. 

Gezond verstand

Tot slot iets waar ik het wél mee eens ben: het belang van de omgeving voor de persoon
die stottert. Laat stotteraars vooral zélf aangeven hoe zij het prettig vinden te
communiceren.

Met een dosis gezond verstand, enig geduld en begrip van ouders, klasgenootjes,
partners en collega's, en met voldoende lotgenotencontact zijn de lange en dure
logopedische behandelingen die worden geopperd, vaak niet eens nodig. 

Robert van de Vorst is promovendus met specialisatie stotteren aan McGill University in
Mo


