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ANGST en STOTTEREN
Stottergedrag kun je globaal in tweeën delen:
1. Openlijk stottergedrag; dat wat je hoort en ziet, zoals herhalingen, blokkades,
hoofdschudden, etc….
2. Verborgen stottergedrag; gedachten en gevoelens zoals schaamte, angst, vermijding,
etc…
Over het verborgen stottergedrag ga ik in dit artikel uitgebreider in, en daarbij richt ik me
vooral op angst.
In wezen ligt het openlijke stottergedrag aan de oppervlakte van wat andere mensen dagelijks
van je zien. Het verborgen stottergedrag, de naam zegt het al, ligt onder de oppervlakte. Dit
zul je niet vaak delen met mensen, maar je ervaart het wel.
In de analytische hypnotherapie gaan we van het volgende uit:
Er zijn bewuste gedragingen, ervaringen en gevoelens en er zijn onbewuste gedragingen,
ervaringen en gevoelens.
Dit kun je vergelijken met een ijsberg:
Bewust
Onbewust

Openlijk stottergedrag is vaak bewust, alleen bij kleine kinderen is het soms nog niet bewust,
maar dat duurt meestal niet lang. Niet alle gedragingen van openlijk stottergedrag zijn bewust,
vaak gaat het stotteren gepaard met allerlei bewegingen en soms ook tics waar je je al dan niet
bewust van kan zijn.
Volgens de theorie van onder andere Jung en Freud, herbergt het onbewuste veel drijfveren
voor ons gedrag, emoties en gevoelens. Het bewuste is ten opzichte van het onbewuste veel
kleiner. De inhouden van het onbewuste hebben een belangrijke eigenschap: ze willen bewust
worden. En als je gedrag en gevoel van jezelf liever niet wilt zien, het liever onder controle
wilt houden, dan ontstaan gevoelens van angst. Daarnaast speelt er vaak een innerlijk
conflict. Je wilt op een bepaalde manier reageren, maar het lukt je gewoon niet. Er gebeurt
dus steeds iets waar je geen controle op hebt. Je wilt vloeiend spreken, maar het lukt niet. Je
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wilt zonder angst spreken, maar het lukt je niet. Door onbewuste drijfveren blokkeer je. Die
onbewuste drijfveren worden in de analytische therapie achterhaald.
In dit artikel is het onmogelijk om voor iedereen de onbewuste drijfveren te achterhalen. Dat
beoogt dit artikel ook niet. Dit artikel wil duidelijk maken hoe angst en stotteren samen
kunnen gaan, en geeft enkele tips om met je angst om te gaan.
Als je een uitdaging aan gaat, kom je vanzelf angst tegen. Dat is bij elke uitdaging, aan de ene
kant kan er een gevoel van opwinding zijn van wat er komen gaat, aan de andere kant is er
angst voor alles dat mis kan gaan. Angst hoeft op zich niet belemmerend te werken. Soms kan
een beetje angst er juist voor zorgen dat je extra alert bent en dus beter kunt functioneren op
bijvoorbeeld een examen. Dit noem je positieve spanning. Wordt de spanning echter zó groot
dat je niet meer helder kunt denken en belemmerd bent in je functioneren, dan spreek je van
negatieve spanning.
De lichamelijke kant van angst is dat angst ervoor zorgt dat je adrenaline produceert.
Adrenaline is een hormoon dat ons lichaam activeert. Het maakt zich klaar voor actie, je bent
alert, zeer bewust van je omgeving en alles wat daarin gebeurt. Een gezonde reactie op angst
is dan ook: actie. Vluchten of vechten. Door deze actie neemt het adrenalineniveau weer af en
komt het lichaam weer tot rust.
Wanneer gevaarsignalen en de overeenkomstige instinctieve reacties gedempt of verhinderd
worden (vluchten is bijvoorbeeld onmogelijk, of je bent niet opgewassen tegen de situatie
waardoor je niet kunt strijden), raakt dit proces geblokkeerd. Het lichaam kan de energie niet
kwijt, en kan dus ook niet meer tot rust komen. Biologische en emotionele processen raken
geblokkeerd. Angst laat zich niet uitschakelen, je lichaam blijft in staat van paraatheid. Vaak
uit zich dit door gespannenheid en als het lang duurt kunnen allerlei lichamelijke klachten
optreden zoals hoofdpijn, zere schouders (door het optrekken van de schouders), rugpijn,
bloeddrukklachten, hyperventilatieklachten, prikkelbaarheid, hyperalertheid, schrikachtig,
enzovoort. Dit wordt ook wel aangeduid als stress.
Een praktisch voorbeeld:
Stel, je moet bij het postkantoor een pakje versturen. Je voelt bij de gedachte alleen al: angst
en spanning. Je loopt naar het postkantoor en met golven wordt de angst sterker en zwakt
weer wat af, je zegt tegen jezelf dat het allemaal wel mee zal vallen. Dan sta je in het
postkantoor en wacht tot je aan de beurt bent. Alle mensen vóór je handelen hun zaakjes af,
zonder spreekproblemen. Dan ben jij aan de beurt. Je voelt je zenuwachtig, maar stapt toch
dapper op de balie af. En dan wil je zeggen dat je een pakje wilt versturen. En het gevreesde
gebeurt: je stottert. De baliemedewerk(st)er probeert goed bedoelend te begrijpen wat je zegt
en zegt dan voor dat je uitgesproken bent: “u wilt dit versturen?” Je knikt van ja en even later
sta je weer buiten, met kloppend hart. Je voelt je niet goed, het is niet gegaan zoals je wilde.
Voor jezelf kun je allerlei dingen denken als: “zie je nou wel, het lukt me toch niet”, of: “wat
een vervelend postkantoor, daar ga ik nooit meer naar toe”, en zo is er een heel scala aan
dingen die je tegen jezelf kunt zeggen.
De volgende keer als je een pakje moet versturen via het postkantoor herinner je je de vorige
keer en alle nare gevoelens en gedachten die daarmee gepaard gingen. In wezen is het
postkantoor een symbool geworden voor al je negatieve ervaringen. Die worden weer wakker
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gemaakt en maakt dat je misschien probeert of iemand anders het voor je kan doen. Dat geeft
een gevoel van opluchting. Dat werkt! Denk je…..
Want voor je het weet ga je allerlei situaties vermijden. Wat hier gebeurt is dat je in de greep
van je angst raakt. Een situatie waar je niet in wilt zitten want:
-

Het belemmert je van dingen die je wilt doen.
Het belemmert je in dingen die je zou kunnen ondernemen om jezelf te ontwikkelen
Het bevestigt je in je negatieve gevoelens en denken.
Het werkt dus ondermijnend en brengt je geen stap verder.

Wat ontstaat is wat ik noem de neerwaartse spiraal.
Schematisch ziet het er zo uit:
1. Gevreesde situatie dient zich aan

2.Angstige gevoelens
lichaam maakt adrenaline

4. Vermijdingsgedrag
(ik voorkom dat het nog eens gebeurt)

3.Vrees wordt werkelijkheid
Nare gevoelens, gedachten

Bij de laatste stap, terug naar het begin, kun je er natuurlijk nooit voor zorgen dat het nooit
meer voor komt, op een dag zul je toch moeten. Het is een neerwaartse spiraal, want door je
ervaringen en bijkomende gevoelens en gedachten zal de situatie die je vreest steeds enger en
onoverkomelijk worden. Kun je echter de situatie wel voorkomen, dan gebeurt het dat je
steeds meer situaties gaat vermijden. Je kunt geïsoleerd raken en daarmee jezelf blokkeren.
Zo kunnen er allerlei situaties zijn waarin je je angstig gaat voelen en moeilijke situaties gaat
vermijden. Je kunt bijvoorbeeld bepaalde woorden vermijden waarvan je weet dat je daar
misschien mee gaat stotteren. Of je kunt denken: ik ga niet stotteren, ik ga niet stotteren. Zo
werkt het onbewuste niet! Je kunt namelijk niet aan niet stotteren denken. Zo werken onze
hersenen niet. Als je aan "niet stotteren" denkt, denk je aan stotteren. Denk maar eens niet aan
een roze olifant. Waar denk je nu aan? De hersenen kunnen nu eenmaal niet in het negatief
denken, dus aan dingen die er niet zijn. Als je tegen jezelf zegt dat je niet aan de roze olifant
mag denken, stellen je hersenen zich eerst een roze olifant voor voordat ze overgaan op wat ze
niet mochten denken. Het kwaad is dan al geschied, je hebt aan de roze olifant gedacht. Het is
en paradoxale opdracht. Dat gebeurt met alles waar je niet/geen/nooit/ enz. voor zet. "Ik zal
niet stotteren" maakt dat je aan stotteren denkt en de kans is dan veel groter dat je zult
stotteren.
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Als het lukt om te vermijden, is het vermijdingsgedrag ook meteen de bottle neck, want het
geeft (tijdelijk) een gevoel van opluchting. Dit versterkt het alleen maar, waardoor het
eigenlijk erger wordt en niet beter. In wezen word je beloond voor negatief gedrag.
En je kunt voor alles bang zijn: bang om te voelen, bang voor verandering, bang voor de
waarheid, bang voor het verlies van je baan, je geliefde, je geld, je leven. Mensen die stotteren
kunnen situatie-, woord- en klankvrees ontwikkelen. Soms kan je zelfs een obsessie
ontwikkelen voor datgene wat je wilt vermijden. Je zorgt ervoor dat je niet meer in aanraking
komt met datgene wat nou echt bedreigend of onaangenaam is.
Maar: "door je vast te klampen aan het bekende of als je de waarheid niet onder ogen durft
te zien, ontzeg je jezelf de mogelijkheid op een dynamisch bestaan waarin je je naar je
eigen vermogens kunt ontwikkelen " 1.
Zodra angst je gaat belemmeren in je ontwikkeling of in je zijn als mens is het zaak hier iets
aan te gaan doen. Zelfs als je merkt dat je dingen vermijdt omdat je bang bent is het al zaak
er iets aan te doen.
Freud maakte een verschil tussen reële angst en irreële angst. Reële angst voel je wanneer je
bijvoorbeeld in je auto rijdt en je de auto die van rechts komt net te laat opmerkt. Het is reëel,
er is gevaar. Vaak voel je dan tintelingen in je lijf. Dat is de adrenaline die vrij komt. Dat is
dus een razendsnel proces.
In wezen is alle andere angst irreële angst. Wat kan er nu werkelijk met je gebeuren als
anderen het vreemd vinden als je niet vloeiend praat?
Jammer genoeg is het zo dat mensen die stotteren een jarenlange ervaring hebben met de
reacties van anderen op het stottergedrag. Niet zelden worden mensen uitgelachen, nagedaan,
geplaagd of afgewezen. Hierdoor kun je spreekangst ontwikkelen. Het is heel menselijk om
dan in je schulp te kruipen. Maar niet om in je schulp te blijven. Dus, uit je schulp en
onderzoek wat er nu echt kan gebeuren! Uiteindelijk zegt het negatieve gedrag van anderen
niet wezenlijk wat over jou, maar over henzelf. Heel vaak zijn er ook mensen die positief en
begripvol reageren op je stottergedrag. Maar door je negatieve ervaringen kun je gaan
projecteren op andere mensen dat zij wel dit of dat van je zullen vinden, of dat ze dit of dat
denken, enzovoort. Onbewust heb je alle negatieve gevoelens en ervaringen opgeslagen. De
buitenwereld kan dan als een spiegel voor je functioneren. Alle negatieve gevoelens en
ervaringen waar je geen contact mee kan of wil maken plak je op de buitenwereld, waardoor
deze ineens veel dreigender lijkt. Je projecteert. Je kunt boos worden op die buitenwereld, of
verdrietig, of angstig, maar vaak zijn het je eigen gevoelens waarvoor je op de loop bent.
Regel is: je weet niet wat anderen van je vinden of denken, want je kunt niet voor ze denken,
net zo min als dat zij dat voor jou kunnen.
Elke ervaring is uniek en elke dag is nieuw en uniek en biedt weer kansen om anders tegen de
zaken aan te kijken.

1

Uit: Gids voor gesprekstherapie - Mia Leijssen
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Je zult waarschijnlijk wel situaties hebben die je eng vindt, of spannend, en dan opklimmend
van een beetje eng of spannend tot erge spanning.
Maak voor jezelf eens zo’n lijst:
-

Niet gespannen en geen angst om te spreken bij:

-

Matige spanning en angst om te spreken bij:

-

Tamelijke spanning en angst om te spreken bij:

-

Erge spanning en spreekangst treedt op bij:
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Stotteren kan leiden tot gevoelens van machteloosheid en frustratie. Je verliest de controle
over je spreken. En hoe meer je je best doet om niet te stotteren, hoe meer je stottert (roze
olifant!).
Ook weer een reden om in je schulp te gaan zitten. Net als schuldgevoel en schaamte(waarom
zou iemand naar mij willen luisteren, als ik zo stotter). Wat er dan gebeurt is dat je slachtoffer
wordt van je eigen stottergedrag. En een slachtofferrol is per definitie ongezond en
belemmerend. Je ontwikkelt je niet meer, je vermijdt alleen maar. Er zijn echter ook mensen
die hun stotteren positief weten te keren. Zij accepteren het stotteren als deel van hun zijn en
zich richten op hun andere kwaliteiten.
Feit is dat stotteren een grote invloed kan hebben op je persoonlijkheidsontwikkeling, zowel
positief als negatief. Dat angst een grote rol hierin speelt mag duidelijk zijn: als je van angst
in je schulp kruipt, zul je eerder introvert zijn dan extravert. Ook andere psychische
problemen kunnen dan de kop opsteken. Als je tegen je natuur in gaat, omdat je een probleem
hebt. Stotteren heeft dus invloed op jouw totale persoon.
Ik denk dat ik nu wel duidelijk gemaakt heb, hoe belangrijk het is om met je angst om te gaan
en de uitdaging aan te gaan.
Hier volgen wat praktische tips:
Daag jezelf uit
Gebruik bovenstaand lijstje en begin bij de situaties waarin je weinig angst voelde en bouw
het dan langzaam op. Schrijf je positieve ervaringen op.
Als je angstige situaties aan durft te gaan, groei je als mens. De angst is dus ook de uitdaging.
Denk positief
Alle vormen van: ik ga niet…. worden verbannen. Dus in plaats van: “ik ga niet stotteren”
wordt het dan: “ik spreek zo vloeiend mogelijk”. Of: “Ik zal niet bang zijn” wordt dan: “ik
mag het eng vinden, dat is uitdagend, hier kan ik groeien”.
Durf je te uiten
Natuurlijk hoef je niet bij iedereen jezelf bloot te geven. Maar, als je durft te zeggen dat het
spreken even niet zo makkelijk gaat, wekt dat doorgaans een positief gevoel op bij degene die
luistert. Je hoeft je echter niet te verontschuldigen, want er is helemaal geen schuld, alleen een
probleem. Bovendien geef je jezelf ook ruimte. Je mág stotteren. Zo voorkom je dat je in een
schulp terechtkomt, of dat je je isoleert en kom je ook niet in een slachtofferrol.
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Een mooie manier om te gebruiken op je pad is Het wiel der transformatie. Elke keer dat je
een uitdaging aan gaat groei je, transformeer je.
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ANTI-ANGSTTECHNIEK
Deze techniek kun je thuis toepassen als je weet dat je iets gaat doen wat je moeilijk vindt en
angst of spanning oproept, bijvoorbeeld een sollicitatiegesprek of een telefoontje (of wat voor
situatie dan ook) waar je tegenop ziet. Deze techniek geeft je een hulpje om jezelf beter te
laten doen wat je wilt. Deze techniek komt uit de N.L.P.(Neuro-liguïstisch Programmeren).
1. Ga gemakkelijk zitten of liggen.
2. Sluit je ogen.
3. Haal een situatie voor de geest waarin je reageert zoals je niet wilt (angstig, onzeker,
verlegen, vermijdend, etc. ). Het gaat dus om een beeld van een negatieve ervaring van
hetgeen je graag wilt veranderen.
4. Zet het beeld stil.
5. Ontdoe het beeld van eventuele geluiden of geuren.
6. Maak het beeld zwart-wit.
7. Laat het beeld vervagen, alsof het een onscherpe foto is.
8. Zet het beeld zo ver mogelijk van je af, alsof het een stipje aan de horizon is.
9. Maak nu een nieuw beeld, van hoe je wilt reageren, (met zelfvertrouwen, contact makend,
etc.)
10. Maak dit beeld zo kleurecht mogelijk.
11. Maak het levendig, voeg geluiden toe, of geuren.
12. Maak het beeld zo scherp mogelijk.
13. Zet het beeld dichtbij.
14. Laat het eventueel bewegen.
15. Laat het positieve gevoel van dit beeld tot je doordringen, laat het door je lijf stromen.
Elke keer dat je inademt kun je dit gevoel versterken. Als het gevoel heel sterk is, druk je je
duim en wijsvinger tegen elkaar. Je houdt dit even vast, dan laat je duim en wijsvinger los en
laat je het gevoel wegebben.
16. Laat het beeld voor wat het is, en spreek met jezelf af dat je dit beeld kunt oproepen op het
moment dat je gaat doen wat je wil doen.
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17. Tel voor jezelf van 1 naar 5. Bij 1 ben je weer hier en nu, 2, bij 3 beweeg je wat, in ieder
geval met je voeten en handen, bij 4 adem je diep door en bij 5 open je je ogen, en voel je fit,
fris en helder in het hier en nu.
Indien dit moeilijk is om zelf te doen, of als je nog helemaal geen ervaring hebt met
visualisaties, meld je dan aan bij een geregistreerd hypnotherapeut, of vraag auteur om advies.
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