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spreekvrees

“Genetische diathesis: sex-modified (jongens meer vatbaar dan meisjes)

broddelen

stotteren

Klachten / kenmerken ... continu & contigu
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vooraf (1) broddelen - stotteren - spreekvrees =
sterk gerelateerd - “vloeiendheidsproblemen”

synthese

geschiedenis
wat?
waarom?
hoe?

A Direct Therapeutic Approach
with Stuttering Children

(Erasmus University Rotterdam)

< Stotterdam 1979

ESCS - kenmerk / doelgroep = direct werken
met kind + ouders (omgeving)

“Stress” nodig voor activatie diathesis
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leerprincipes toepassen - wetenschappelijke
methode ~ experimentele methode ~ N=1
studie

door

= primair een methode ! wijzigen van
‘gedrag’ (communicatie, stottergedrag)

Inleiding - ESCS ?

em. Hoofdlector Lessius Hogeschool
Departement Logopedie en Audiologie
Antwerpen

René Stes

Stuttering.
The Nature ...
De
van de ouders in de
the rol
Treatment
Eclectische Sociaal-Cognitieve
Stottertherapie
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$ Johan A. den Boer (2003). Neurofilosofie: hersenen, bewustzijn,
vrije wil. Uitgeverij Boom, Amsterdam
$ Matt Ridley (2004). Wat ons mens maakt. Aanleg en opvoeding
(Nature via Nurture). Uitgeverij Contact, Amsterdam/Antwerpen
$ Margriet Sitskoorn (2006). Het maakbare brein. Uitgeverij Bert
Bakker, Amsterdam.
$ Edmund T. Rolls (1999). The Brain and Emotion. University Press,
Oxford.

ons hele leven lang verwijzen hersenen,
gedrag - mentale processen en omgeving naar elkaar ...

“Er is geen enkel orgaan [de hersenen] in
ons lichaam waarvan zo duidelijk is dat zijn
microarchitectuur tot stand komt in dialoog
met de omgeving” (den Boer, 2003, p. 34)

neuroplasticiteit = beroep doen - verwijzen
naar ...

Uitgangspunt 2
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/ erfelijkheid

(vloeiend spreken - % ...)

"zenuwen

"psycho-analyse

eerste
stappen wetenschap

"logopedie:

Logopedie is een toegepaste
gedragswetenschap = inwerken op / via omgeving

erfelijkheid zegt voorlopig nog weinig ... =
gen = “als # dan” ...

genetische overlap

polygenetisch - multifactoriëel

erfelijke basis (bij veel spraak- en taalontwikkelingsstoornissen)
! hoge verwachtingen - snel getemperd ...

Uitgangspunt 1

(semantitherapie)

"antropologisch

verklaringen
(hersenen/erfelijk)

"biologische

o
o
h

/ kwakzalvers
doe-maar-wat

"alweters

.
.
.
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vooraf (2) kern = wetenschap slingerbewegingen theorie + therapie
! hoop geven
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Invloed van “autoriteiten” ! selectief en
gekleurd gebruiken ...

Ouders ontkennen flagrant ... (negeren =
ageren)

Wel ... maar ... “nog geen hulp mogelijk - te
jong” “logopedie is goed leren uitspreken”...
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Wel ... maar ... “fysiologisch stotteren” - ‘alle’
kinderen ! hulp niet nodig ((! stotteren!)

Vals positieve detectie - fout gemaakt ...

Niet om hulp vragen ...
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Ouders (omgeving) ageren altijd ! kind zal
“plaatsvervangend” leren ! sterke invloed ...

ESCS = ouders/kind - omgeving ! steeds
betrekken in onderzoek en therapie ...

Omgeving is steeds betrokken
(beschrijven, klachten, hulp ...) ...

Stotteren, broddelen, spreekvrees = van alle
tijden

Wat? Waarom ouders?
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$ Albert Bandura (2003). Social Foundations of Thought and Action.
A Social Cognitive Theory. Englewood Cliffs, New Jersey Prentice-Hall
$ Kees Korrelboom en Erik Ten Broeke (2004). Geïntegreerde
cognitieve gedragstherapie. Bussum, Uitgeverij Coutinho
$ Dirk Hermans, Paul Eelen en Hans Orlemans (2007). Inleiding tot
de Gedragstherapie. 6de, heheel herziene druk. Bohn, Stafleu, van
Loghum, Houten.

stotteren (fenomenologische benadering /
Van Riper e.a. - IOWA-school) !
Eclectische Sociaal-Cognitieve Stottertherapie
! denken - handelen modificeren

(Cognitieve) Gedragstherapie

Denken - handelen < sociaal-cognitieve
grondslag - “Social Cognitive Theory”
(< A. Bandura)

Uitgangspunt 3
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15

snel - spontaan bij jonge kinderen ...

steeds: van - met - door ... de ouders (omgeving) ...

Sociaal-Cognitief leren ...
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vragen ernstig nemen = onderzoeken /
volgen / begeleiden / therapie ... = jonge kind
+ ouders ... - geen reden tot uitstellen ...

ESCS

Invloed van “autoriteiten” ! “afwachten” ...
~ IOWA-effect

... Predictie chronisch stotteren < 14 factoren
! ‘Stuttering Prognostic Guide’ ... !
‘assessing chances’ - longitudinaal onderzoek?

< Ehud Yairi & Nicoline Ambrose (2005)
(Illinois Stuttering Research Program)...

Selectief hulp verlenen ! keuze mogelijk !
beperken tot ‘risico voor chronisch stotteren’

Soms wel / soms niet ...
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ESCS - kracht van de ‘evaluatieve conditionering’
(o.a. KULeuven - onderzoek Baeyens)

! praktijk - gekleurd weergeven = “afwachten
en zien” - “er zijn geen problemen - doen alsof
er geen problemen zijn” .. = ~ ’handen in
onschuld wassen’ (~ altijd gelijk)

Mary Tudor - Monster Study ! onderzoek
stotteren = nocebo-effect ! effect van
negatieve evaluatieve labeling !

nocebo-effect !
= Angst maakt ziek !

“Stotteren ontstaat in het oor
van de luisteraar” ...

! Dr. Spock ! Wendell
Johnson = diagnosogene
theorie - semantitherapie

territory relation” ~ René Margritte)

< Alfred Korzybsky “general semantics” “map-

... autoriteit ... ! “wacht maar af”...

voorspellen anticiperen

operanten ...
20

(3) ± 20 à 30 % chronisch stotteren ... !
(stotteren: incidentie ± 1% + broddelen /
spreekvrees >> 1% !)

(2) Onderzoeksmethodiek ?

(1) Definities & begrippen ?

methodiek - technieken: < SociaalCognitieve theorie + Gedragstherapie !
Sociaal-Cognitieve Stottertherapie

betekenissen
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Wetenschappelijk onderzoek

+

symbolen / taal
- semantiek operant conditioneren:
% handelen in functie
van de consequenten
zelfregulatie

Onzekerheid - vragen i.v.m. herstel persisteren - factoren, verhouding,
verloop, invloeden ...
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‘plaatsvervangend’
- leren

reflecteren
‘self-efficacy’ ...
klassiek conditioneren:
betekenissen leren
% omgeving
voorspelbaar maken

Wat ? & SociaalCognitieve processen

doel= ouders - stimulerende
leerlandschappen ter beschikking stellen =
denken / handelen ! modellen

Hoe ? ESCS =

Hulpverlening !< herstelcijfers ! elimineren
! gericht op het verbeteren van kwaliteit denken / gedrag wijzigen ! secundaire
(tertiaire) preventie
19

meisjes

Chronisch stotteren ! duidelijk negatieve
ontwikkelingen “sociaal-cognitief: denken en
handelen”

(pas ontdekken na het verschijnen de gedragingen ... !)

(4) Predictie v/h verloop ? ! nog onzeker
welke factoren? - verhouding? ...
! nu gebaseerd op “kans “
jongens
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Charles Van Riper (1973).
The Treatment of Stuttering.
Prentice-Hall, Inc.
Englewood Cliffs, New
Jersey, p. 420.
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“If we ever to rid the human
race of this age-old problem,
we must not defer therapy
until after the disorder
has grown
cancerous”
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"Op 16 april 1663
verlieten
Jurriaan van Rijper
en zijn vrouw Rycke
Amsterdam aan boord
van het schip "De Bonte
Os" met bestemming
Nieuw Amsterdam
(Amerika). Ik ben dus
trots op mijn
Nederlandse afkomst en
voel mij
vereerd (...)"

.
s

!
..

Charles Van Riper ...

Klassiek en operant conditioneren ‘plaatsvervangend’ leren : instructies,
modellen ...

Sociaal-Cognitief leren ! in - van, met
en door de omgeving: ouders

ESCS = werken met kind + ouders

Besluit
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Macro-niveau: dokters, hulpverleners, media ...

Grootouders - andere personen in het gezin,
leerkrachten ...

specifieke leermiddelen: bv. video / audio - opdrachten
- groepsbesprekingen ...

3x 5 sessies - totaal 45 sessies - ± 45 weken

Groepsessies voor ouders ...

Specifiek voor ouders - individueel - ‘stepped care’ ...

Kind + ouders

Individueel ...

22

21

