
Hoe volwassenen die stotteren 
ondersteunen volgens 
de internationale 
evidence-based richtlijnen

Heb geduld: geef me genoeg tijd om na te denken en te spreken!Ga met mij in gesprek: probeer het oogcontact te behouden!

Help me als een vriendelijke persoon met een gevoel voor humor en geef 

me een complimentje!

Acceptatie is belangrijk voor mij: 

Probeer geen oordeel te hebben; toon 

je empathie en je medeleven!

Gedraag je zo gewoon mogelijk: 

Gedraag je op een natuurlijke manier, 

wees jezelf en focus op wat ik zeg, niet 

hoe ik het zeg!

Wees flexible om je eigen interactie aan te passen en wees 

gevoelig voor mijn voorkeuren!

Hoe kan je mij, 
een persoon die stottert, 
helpen? 

• ASHA (American Speech-Language-Hearing Association): asha.org
• British Stammering Association: stammering.org 
• International Fluency Association: theifa.org
• International Stuttering Association: isastutter.org
• National Stuttering Association: nsastutter.org 
• Stuttering Foundation: stutteringhelp.org 
• Stuttering Home Page: mnsu.edu/comdis/kuster/stutter.html
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Uit onderzoek blijkt dat stotteren een negatieve invloed 
heeft op de kwaliteit van het leven op vele gebieden, zoals 
vitaliteit, sociaal functioneren, emotioneel functioneren 
en geestelijke gezondheid (Beilby et al., 2013; Craig et al., 
2009). Decennialang hebben professionals verschillende 
aanbevelingen geformuleerd over hoe zich te gedragen 
in de omgang met een volwassene die stottert - meestal 
was deze informatie gebaseerd op hun meningen en 
veronderstellingen. In de afgelopen jaren poogden 
onderzoekers evidence-based richtlijnen te creëren over 
hoe in interactie te gaan met volwassenen die stotteren 
op de meest ondersteunende manier. Twee internationale 
studies - één in Noord-Amerika en de tweede in Europa 
en het Midden-Oosten - onderzochten de meningen 
van mensen die stotteren over het formuleren van deze 
suggesties (St. Louis, 2018; St. Louis et al., 2017; Węsierska 
et al., 2018). In het algemeen is het belangrijk om bij de 
interactie met mensen die stotteren, de behoeften 
en problemen van het individu te identificeren en om 
flexibel te zijn. Het is belangrijk om de ondersteuning af te 
stemmen op de individuele behoeften van een persoon en 
om op de meest faciliterende 
manier te reageren.

Naar schatting stottert ongeveer één procent van de 
wereldbevolking (Bloodstein & Bernstein Ratner, 2008). 
Stotteren is een veelzijdige communicatiestoornis, 
die wordt gekenmerkt door onderbrekingen in de 
spreekvaardigheid. Stotteren kan gepaard gaan met 
worstelend gedrag (overt stotteren en/of covert stotteren). 
Bovendien kan iemand die stottert affectieve en/of 
cognitieve reacties op stotteren ervaren. De meeste 
wetenschappers en logopedisten geloven dat stotteren het 
gevolg is van complexe interacties van meerdere factoren. 
Bovendien wordt het gezien als een neurofysiologische 
stoornis met een sterke genetische component (Yairi 
& Seery, 2011). De attitude ten opzichte van stotteren 
is vaak negatief. Volgens een reeks studies die zijn 
uitgevoerd in het kader van het International Project on 
Attitudes Toward Human Attributes (IPATHA), komen 
ongunstige sociale stereotypen over stotteren en mensen 
die stotteren nog steeds voor (St. Louis, 2005; 2015).  


