De eerste tekenen van stotteren bij jonge kinderen, hoe ga je daar mee om?
Theo Schoenaker
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Wat we bij jonge kinderen (2-4 jaar) stotteren noemen, is zelden stotteren. Het is een onzekerheid in
het vinden van woorden en in de spraakmotoriek, die bij die leeftijd hoort.
Maakt u zich daar geen zorgen over, geef het kind daarom geen extra aandacht. U zult zien dat het
vanzelf weer over gaat.
Ook als het stotteren een opvallende vorm aanneemt, laat het een probleem van het kind zijn.
Ik (Theo Schoenaker) leid al meer dan dertig jaar een instituut voor stem- en spraakstoornissen. Ik
behandel volwassenen die stotteren. De kans voor volwassen mensen om het stotteren geheel kwijt te
raken is zeer gering.
Omdat het stotteren in de kindertijd begint, in de tijd waarin de levensstijl zich ontwikkelt, kan het
stotteren een deel van de persoonlijkheid worden als ouders uit onwetendheid, met de beste
motieven, verkeerd met de eerste tekenen van stotteren omgaan.
Meestal treedt het stotterend spreken met herhalingen en blokkades op, nadat het kind al goed heeft
leren spreken. In een dergelijk geval heeft u met een soortgelijk fenomeen te maken als bedplassen.
Door dit onzekere spreken laat het kind weten: “Let op! Jullie mogen mij niet over het hoofd zien, ik
ben er ook nog. Ik ben nog niet zo groot als jullie wel denken, ik heb jullie speciale aandacht nodig.”
Laat u zich niet imponeren door deze symptomen, erken dat het kind aandacht nodig heeft. Geef hem
deze aandacht, maar niet voor zijn stottersymptomen.
Denk erover na, eventueel samen met uw partner, wat u kunt doen, om het kind meer het gevoel te
geven dat hij erbij hoort; hoe u hem meer kunt bemoedigen; hoe u meer tijd kunt vrij maken voor
hem, vooral 's avonds voor het slapengaan of hoe u het kind zo nu en dan ook eens het enige kind
kan laten zijn. In vele gevallen is het gemakkelijk te zien dat het kind het moeilijk heeft om zijn
plaats in het gezin te vinden omdat zijn broers of zussen het hem moeilijk maken.
Om dergelijke vraagstukken op te lossen, kunt u een individualpsychologisch counselor opzoeken of
een individualpsychologisch geschoolde logopedist. *) We kunnen niet aanbevelen om het kind naar
een logopedist te sturen voor spraakoefeningen. Daardoor wordt de aandacht van het kind op het
spreken gericht en dat maakt hem alleen maar onzekerder.

Als u volgens bovenstaande punten handelt, dan heeft u de grootst mogelijke kans, dat uw kind geen
volwassene wordt die stottert. Uit de formulering van de laatste zin blijkt dat het beter is om te spreken van
mensen die stotteren, dan van “stotteraars”. Let erop dat u uw kind dat begint te stotteren, geen stotteraar
noemt en informeer ook uw bekenden, dat ze niet over dit thema spreken. Mocht het kind u erover
aanspreken, zeg hem dan vol overtuiging, dat u begrijpt, dat zijn manier van praten soms onaangenaam voor
hem is, maar dat u er het volste vertrouwen in heeft dat hij dit probleem onder controle krijgt. Maak er geen
punt van. Maak het niet zo zwaar en belangrijk!

Volwassenen, die een stottertherapie hebben afgerond, bellen soms na jaren nog eens op. Dan kan het
volgende gesprek plaatsvinden:
“Ik ben Frans J. Misschien kent u mij nog. Een aantal jaren geleden heb ik bij u aan een
stottertherapie deelgenomen. Met mijn eigen stotteren kom ik wel goed uit de voeten, maar mijn
probleem is dat ik een zoon heb, die nu begint te stotteren en ik weet niet wat ik er mee aan moet.”
“Weet u nog wat u over dit thema tijdens de therapie heeft gehoord?”
“Ja, ik weet nog dat u heeft gezegd, dat men het kind, als hij begint te stotteren, geen aandacht moet
geven. Maar ik weet toch wat een lijdensweg het is, als je als volwassen mens stottert en als mijn
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zoon nu begint met stotteren dan kan ik gewoon mijn mond niet houden, omdat ik denk dat als ik
hem er niet op wijs, dat hij dan maar door blijft stotteren en dan precies dezelfde lijdensweg moet
gaan als volwassene die ik ben gegaan. Ik wil hem dat zo graag besparen.”
“Als u wilt dat uw kind in de toekomst niet stottert, geef dan uw goede gevoel dat u even krijgt door
hem op het stotteren te wijzen, op!”
“Bedoelt u dat ik het stotteren over het hoofd moet zien, ook al voel ik me daar niet zo lekker bij?”
“Precies. Heeft u nog meer kinderen?”
“Ja, ik heb nog een dochter van zeven. Die stottert helemaal niet, zij is ook heel anders dan mijn
zoon.”
“Houdt u meer van uw dochter dan van uw zoon?”
“Nou, zo zou ik het niet willen zeggen, maar mijn dochter is zo heel anders, zo veel makkelijker in
de omgang. Elke avond maak ik bijvoorbeeld samen met haar het huiswerk en dat is ook makkelijk
want ze kan goed leren. Maar altijd als we het huiswerk maken, komt de kleine binnen, die mijn
aandacht wil.”
“En wat doet u dan?”
“Dan stuur ik hem weg, omdat hij ons stoort. Overigens weet ik wel dat het niet zo hoort, maar zo
gaan die dingen nu eenmaal.”
“En wat doet uw zoon dan?”
“Dan begint hij te stotteren en zegt: “Pppa-pa.”
“En wat doet u dan?”
“Dan zeg ik: “Doe even rustig, denk eerst eens even na en praat toch wat langzamer.”
“Aandacht is het allermooiste wat kinderen kunnen krijgen. En als kinderen het gevoel hebben dat ze
geen plaatsje hebben, omdat een ander kind meer aandacht krijgt, dan zorgen ze er wel voor dat ze
aandacht krijgen door middel van storend gedrag. Dat is ook precies wat uw zoon krijgt, als u op hem
in praat, hem belerend toespreekt en het idee heeft te doen wat goed voor hem is.”
“Wat moet ik dan doen?”
“Neem elke vorm van aandacht die het kind tot nu toe kreeg voor zijn “stotteren” weg, laat hem
merken dat u van hem houdt. Stabiliseer zijn saamhorigheidsgevoel. Een vriendelijke blik, een aai
over de bol, een knuffel doet wonderen. Neem er de tijd voor om voordat hij gaat slapen met hem
samen te zijn. Lees hem wat voor of vertel een verhaal. Neem uw zoon zo nu en dan mee uit, zodat
hij zijn vader eens helemaal voor zich alleen heeft. Zorg ervoor dat het kind zich veilig kan voelen in
het gezin. Is het u een beetje duidelijk?”
“Ja, ik heb het begrepen en het is me nogmaals duidelijk geworden, wat ik toen al had begrepen.”
“Belt u over een maand of drie, vier nog een keer op, goed?”
Na drie of vier maanden komt in de meeste gevallen het bericht: “Het is over!”
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In sommige gevallen kan het langer duren, -tot een jaar toe. Blijf als ouder consequent, beloont het kind niet
in het bijzonder voor zijn goede spreken. Neem als vanzelfsprekend aan dat hij goed kan praten. Maak van
het spreken geen thema, neem uw kind serieus en wees een voorbeeld voor een rustige manier van spreken.
Laat het los! Dat is een echte bijdrage aan uw eigen opvoeding. *) Tenslotte: wie loslaat maakt vier handen
vrij. Een ieder kan weer voor zichzelf de verantwoordelijkheid op zich nemen.
Bovenstaand artikel komt uit:"Mit Kindern in Frieden Leben" (1997)
Theo en Julitta Schoenaker; John M.Platt RDI-Verlag D-36391 Sinntal-Züntersbach ISBN: 3-932708-02-4

*) Lees ook:
‘Kinderen Dagen ons uit’ Prof.dr. Rudolf Dreikurs/Vicki Soltz
Uitg.1998 Ooievaar Amsterdam ISBN 90 5713 305 9
‘Moed doet goed’ Theo Schoenaker
Uitg. 2000 Uitgeverij Anode, Assen ISBN 90 76907 01 3 http://www.uitgeverij-anode.nl/

Met kinderen in vrede samenleven
In een aantal plaatsen in Nederland bestaat de mogelijkheid deel te nemen aan de Encouraging-Training
voor ouders (Schoenaker/Broder concept)
Kijk voor adressen op http://www.encouraging-training.nl/
ACHTERGROND
De training is gebaseerd op de ideeën van Alfred Adler, de grondlegger van de Individualpsychologie en
Rudolf Dreikurs en is een aangepaste vorm van de Encouraging-Training Schoenaker Concept®
Theo Schoenaker, directeur van de "Akademie für Individualpsvchologie" in Sinntal-Züntersbach (BRD)
ontwikkelde deze training in 1990. Hij werkt al 30 jaar met groepen, gericht op persoonlijke groei en is
auteur van diverse boeken op dit gebied, zoals 'Mut tut guf en Mit Kindern in Frieden leben.
Inmiddels zijn Nederlandse vertalingen verkrijgbaar bij het Antonia Instituut.
In nauwe samenwerking met hem, heeft het echtpaar Broder de Encouraging-Training voor ouders
ontwikkeld.
WERKWIJZE
De Encouraging-Training voor ouders bestaat uit 10 wekelijkse bijeenkomsten van ca. 2 uur.
Elke bijeenkomst behandelt een aspect van bemoediging en opvoeding en bouwt voort op de vorige
bijeenkomst.
Tussen de bijeenkomsten door werken de deelnemers individueel aan kleine opdrachten, die helpen nieuwe
denkbeelden en gedragingen in praktijk te brengen en de positieve effecten daarvan te beleven. Er wordt
gewerkt in groepen van 5 tot 10 personen. Kosten: ??.?? per persoon.
WAT LEER IK?
Met kinderen in vrede samenleven, hen opvoeden tot zelfstandige mensen die hun bijdrage leveren aan de
gemeenschap, dat is het doel van de Encouraging-Training voor ouders.
Deelnemers aan deze training vertellen dat zij vooruitgang boeken ten aanzien van:
• positievere omgang met het kind
• verandering van sfeer in het gezin
• verantwoording overdragen
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• zelf rustiger geworden
• acceptatie van het kind, zoals het is
De sleutel hiervoor is "bemoediging", de basis van alle opvoeding-, groei-, en leerprocessen.

BEMOEDIGING

Encouraging betekent: "'bemoediging".
Het belangrijkste in de opvoeding is bemoediging.
Net zoals men een huis moet bouwen op een stevig fundament, zodat het stabiel is, zo kan men ook in de
opvoeding niet bouwen op zwakke kanten, maar alleen op sterke kanten.
Kinderen zijn altijd op zoek naar het gevoel "erbij te horen". Door het kind te accepteren zoals het is, door
het te laten meehelpen in het gezin, kunnen ouders een positieve bijdrage leveren aan de ontwikkeling van
dit gevoel.
Bemoediging versterkt het gevoel van eigenwaarde en het geloof in de eigen mogelijkheden, de basis voor
zelfvertrouwen.
TRAINING
In de training leren ouders, door concrete oefeningen, op een constructieve manier met kinderen om te gaan.
Ze leren mogelijkheden kennen om oude gedragspatronen los te laten en zichzelf en hun kinderen te
bemoedigen.
Deze training is een weg om te komen tot gelijkwaardige en constructieve relaties binnen het gezin, om
tussen de extremen van een autoritaire en een niet-autoritaire opvoeding de weg te vinden naar een liefdevol,
bemoedigend en respectvol samenzijn.
Kinderen door duidelijke grenzen zekerheid geven, de innerlijke zekerheid van kinderen ontwikkelen, dat
kan met bemoediging. “Help mij, het zelf te, doen.”
Meer informatie: mailto:a-mvanderhorst@hetnet.nl
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