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ABSTRACT 
 

Stotteren blijkt een nefast effect te hebben op zelfevaluaties bij volwassen 

stotteraars, maar nog niet bij kinderen. Green (1998, 1999) argumenteerde dat 

volwassen stotteraars meer negatieve ervaringen hebben opgedaan met hun 

stotteren. Dit onderzoek bestudeerde de vraag of we reeds tijdens de 

adolescentie een impact kunnen opmerken van het stotteren op het zelfbeeld. 

Vervolgens zochten we uit of interne processen zoals negatieve 

communicatieattitudes, ervaren stigmatisering, geslotenheid rond stotteren of 

perfectionisme de relatie tussen stotterernst en zelfwaardering mediëren. De 

steekproef voor deze studie bestond uit 55 stotterende adolescenten en 76 niet-

stotterende adolescenten, opgesplitst in twee leeftijdsgroepen (vroeg-

adolescenten, gemiddelde leeftijd 13 jaar en 3 maanden; laat-adolescenten, 

gemiddelde leeftijd 19 jaar en 4 maanden). Zij werden gevraagd een batterij van 

vragenlijsten in te vullen, bestaande uit de Subjective Screening of Stuttering, 

de Competentiebelevingsschaal voor Adolescenten, de Erickson S-24, de 

Multidimensionele Perfectie Schaal en een stigmatisering-vragenlijst. Multiple 

regressie en een SEM-analyse toonden aan dat stotteren inderdaad een 

nefaste invloed heeft op de ervaring van sociale acceptatie, de schoolse 

vaardigheden, de competentie tot hechte vriendschap en het globale zelfbeeld 

bij adolescenten. Verder concludeerden we dat in de eerste plaats de negatieve 

communicatieattitudes, maar ook in sterke mate een maladaptieve 

perfectionistische ingesteldheid, deze relaties volledig mediëren. Belangrijke 

theoretische en praktische gevolgen worden besproken. Onderzoekers en 

mensen uit de praktijk moeten voldoende aandacht schenken aan interne 

psychologische processen bij hun stotterende cliënten, want de ijsberg onder 

het wateroppervlak is groot en bepaalt de stabiliteit van de zichtbare top.  



DANKWOORD 

 

Op 18 april 2008 tijdens het ‘European Symposium on Fluency 

Disorders’ in Antwerpen sprak Anita S. Blom, vice voorzitter van de European 

League of Stuttering Associations en zelf stotteraar, ons toe. “Het zijn wij, de 

onderzoekers, praktijkmensen en stotteraars hier aanwezig, die het moeten 

doen. Wij zijn degene die, door nauw samen te werken, de rest van de wereld 

erop moeten wijzen dat stotteren bestaat. Wij moeten meer klaarheid brengen 

over wat stotteren is!” Ik kan het zelf niet beter formuleren.  

Deze scriptie is ook een belangrijke mijlpaal in mijn eigen levensverhaal. 

Daarom heb ik gekozen om deze uitdaging aan te gaan. Als geen ander weet ik 

wat het is om als stotteraar door het leven te gaan, als geen ander weet ik wat 

er schuil gaat onder het stotteren en als geen ander weet ik hoeveel 

misvattingen er bestaan over stotteren. Deze scriptie betekent dus veel voor 

mij, omdat er een groot stuk van mijzelf in zit. Ben ik dan wel voldoende 

objectief? Ik vind van wel. Voor mij kunnen objectiviteit en subjectiviteit hand in 

hand gaan. Het is dankzij mijn ervaringen met mijn stotteren dat ik tot deze 

scriptie ben kunnen komen en dat ik zeer gemotiveerd was om er een relevante 

en wetenschappelijk verantwoorde scriptie van te maken. Het is soms zeer 

moeilijk geweest, omdat ik recent een sterke terugval in mijn stotteren ervoer. 

Dankzij de hulp en ondersteuning van verschillende mensen heb ik toch 

doorgezet. Zonder hen had ik dit werk niet kunnen afleveren.  

 

Ik wil graag iedereen bedanken die heeft meegewerkt aan het 

onderzoek. Het was een moeilijke zoektocht doorheen Vlaanderen, maar 

dankzij jullie, stottertherapeuten, logopedisten en schooldirectie van het Sint 

Jozefscollege in Herentals, was het de zoektocht waard. Ik heb veel nieuwe en 

interessante mensen leren kennen binnen de stotterwereld in Vlaanderen. Ik 

hoop dat ik er ooit, als stottertherapeute, deel van kan uitmaken. Een speciaal 

bedankje voor de adolescenten die de vragenlijsten hebben ingevuld. Dank u 

wel voor de tijd en de moeite die jullie voor mij hebben willen opbrengen!  

 



Ook wil ik graag mijn promotor, professor Wim Beyers, hartelijk 

bedanken. Het was zeer moeilijk om de verschillende ideeën over deze scriptie, 

die al verscheidene jaren door mijn hoofd spoken, op papier te krijgen. Dankzij 

uw hulp heb ik het werk kunnen afleveren dat ik zo graag wilde maken. 

Bovendien heeft u mij opnieuw op weg geholpen op één van de moeilijkste 

momenten. Ik kon me geen betere promotor toewensen. Dank u wel!  

 

Ik wil tenslotte mijn vrienden en familie bedanken voor hun onbetaalbare 

steun. Ik weet dat ik soms een moeilijk mens ben, maar jullie blijven me steeds 

door dik en dun bijstaan. Een speciale knuffel en kus voor mijn ouders, mijn 

zussen en Ben. Ik kan met woorden niet beschrijven wat jullie voor mij 

betekenen. Jullie geloof in mij is het mooiste cadeau dat ik ooit kon krijgen. Ik 

wil deze scriptie graag opdragen aan de nieuwste aanwinst van onze familie, 

mijn neefje Joppe. Hij is mijn zonneschijn tijdens de donkere dagen.  

 

Listen. Listen to my speech. Listen to what I'm saying. Listen to what I 

am NOT saying. Listen while looking at my body language. Help. Help me to get 

a smoother way of speaking. Help me to get rid of or deal with my baggage of 

fear and shame. Help me to go forward to deal with my stutter, my life and the 

people in it. Help me to communicate. Listen and help, so that I can love others 

the way I love myself. (Gedicht van Anita S. Blom)    
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1. INLEIDING 

 

Binnen het onderzoeksdomein van stotteren werd tot hiertoe minder 

aandacht besteed aan adolescenten dan aan kinderen en volwassenen. Wat 

ons vooral interesseert is de invloed van stotteren op het zelfbeeld van 

adolescenten die stotteren. Met deze studie willen we nagaan of een 

adolescent die stottert zichzelf beschouwt als een stotteraar en dus als lid van 

een minderheidsgroep (Van Riper, 1982). Daarnaast willen we onderzoeken 

welke invloed dit lidmaatschap heeft op de verschillende componenten van het 

zelfbeeld. Verder vragen we ons af of een samenhang tussen stotteren en het 

zelfbeeld kan worden verklaard door de houding ten opzichte van 

communicatie, door de aanwezigheid van perfectionistische gedachten of door 

een gevoel van stigma als gevolg van het stotteren.  

 De definitie van stotteren (1.1) en de ontwikkeling van chronisch 

stotteren (1.2) zullen worden behandeld. Dit is nodig om een beeld te scheppen 

van wat stotteren is en hoe dit een invloed kan uitoefenen op iemands leven. 

Vervolgens geven we een beschrijving van de ontwikkeling van het zelfbeeld 

(1.3) en geven we een overzicht van het bestaand onderzoek over het zelfbeeld 

van stotteraars (1.4). We beëindigen deze inleiding met een overzicht van onze 

onderzoeksvragen (1.5). 

 

1.1 Wat Is Stotteren?  

1.1.1 Op Zoek naar een Definitie 

Wat men stotteren noemt, is een verzameling van spreekmoeilijkheden. 

De World Health Organisation (1977, p.202) formuleerde het als volgt: 

‘Onregelmatigheden in het spreekritme, waarbij de spreker precies weet wat hij 

wil uitdrukken maar daar op het ogenblik niet in slaagt, doordat zich een 

onvrijwillige herhaling, verlenging of onderbreking van een klank voordoet’. 

Boey (2004) spreekt over een spraakstoornis waarbij de vlotte beweging van 

spreekbewegingen wordt onderbroken. Vlot spreken is afhankelijk van een 

complex geheel van processen en dus relatief kwetsbaar. Wie de bewegingen 

om te spreken niet continu kan uitsturen, dus zonder redelijke snelheid en 
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precisie, en met veel inspanning is geen vlot spreker. De DSM-IV-TR (APA, 

2002) ziet stotteren als een communicatiestoornis en benadrukt gelijkaardige 

karakteristieken:  

 

Stotteren is een stoornis in het normale vloeiende verloop en het tijdspatroon 

van de spraak (niet passend bij de leeftijd van betrokkene) gekenmerkt door het 

frequent voorkomen van één of meer van volgende: 

(1) herhalen van klanken en lettergrepen 

(2) verlengen van de klank 

(3) tussenvoegsels 

(4) onderbroken woorden (bijvoorbeeld pauzes binnen een woord) 

(5) hoorbaar of geluidloos blokkeren (gevulde of ongevulde pauzes in de 

spraak) 

(6) veel omhaal van woorden (vervangen van woorden om problemen te 

vermijden)  

(7) de woorden worden geproduceerd met een overmaat aan 

lichamelijke spanning 

(8) monosyllabische herhalingen van hele woorden (bijvoorbeeld ‘ik-ik-ik-

ik-ik zie hem’) 

 

Zoals deze definitie aangeeft, kunnen we verschillende 

verschijningsvormen van stotteren onderscheiden (Vuylsteke, Reunes, & Van 

Borsel, 2001). Het concrete stottergedrag uit zich in herhalingen (st-st-st-st-

stotteren), blokkades (st…otteren) en verlengingen (sssssstotteren). 

Herhalingen van klanken, lettergrepen, woorden en korte zinnen komen voor. 

Bij herhalingen van klanken of lettergrepen zijn het meestal de beginklanken of 

de eerste lettergreep van een woord die herhaald worden. Herhalingen zijn het 

meest voorkomende stottersymptoom. Blokkades komen vooral voor bij het 

uitspreken van de plofklanken (b, d, k, p, t) aan het begin van een woord. 

Blokkades gaan gepaard met veel spanning. De persoon tracht als het ware het 

woord uit te spuwen, maar slaagt hier niet in. Het voelt aan alsof de spieren 

blokkeren. In tegenstelling tot herhalingen zijn blokkades eerder een visueel 

waarneembaar symptoom. Verlengingen treden op bij de productie van klinkers, 
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een medeklinker met een wrijvend of sissend geluid (s, f) of een neusklank (m, 

n). De articulatiestand van de mond lijkt verkrampt. De klank wordt uitgerokken. 

Herhalingen, blokkades en verlengingen worden kernstottergedrag genoemd.  

Janssen (1985) spreekt van uitwendig stottergedrag en plaatst hieronder 

alle waarneembare gedragingen die de stotteraar tot abnormaal spreker maken. 

Naast het kernstottergedrag behoren ook de meebewegingen en bepaalde 

spreekgedragingen tijdens vloeiende spraak tot deze categorie. 

Meebewegingen zijn secundair stottergedrag. Ze treden niet op bij het ontstaan 

van het stotteren, maar worden aangeleerd tijdens de verdere ontwikkeling van 

stotteren. Oorspronkelijk worden ze willekeurig uitgevoerd als vecht of 

vluchtreactie tijdens een stottermoment. Daarna worden ze geleidelijk aan een 

onderdeel van de stotterrituelen. Het doel van deze non-verbale gedragingen is 

om aan stottermomenten te ontsnappen, ze te vermijden of om er vat op te 

krijgen. Anderzijds helpen ze ook om de aandacht af te leiden van het 

kernstottergedrag. Voorbeelden zijn hoofd-, arm- en beenbewegingen, spuwen, 

lippen spannen, met de ogen knipperen, wegkijken, ademhalingsstoringen 

zoals spreken op inademing en spreken op residuele lucht, de hand voor de 

mond houden en kuchen. Ook tijdens het vloeiend spreken van mensen die 

stotteren treden kenmerkende probleemgedragingen op. De spreker brengt dan 

wijzigingen aan om ook hier weer te kunnen ontsnappen aan stottermomenten. 

Het gebruik van synoniemen, tussenvoegsels als ‘euhm’, veranderingen in de 

constructie van een zin, het gebruik van omschrijvingen zijn voorbeelden van 

vermijdingsgedrag bij stotteraars die ze een stottermoment verwachten. 

Wat vaak wordt vergeten, is dat achter dit openlijke stottergedrag 

verborgen gedachten en gevoelens schuilgaan. Vuylsteke et al. (2001) spreken 

van verborgen stottergedrag. Janssen (1985) onderscheidt naast het eerder 

besproken uitwendig stottergedrag, het inwendig stottergedrag. Hij spreekt over 

een emotionele, cognitieve en lichamelijke component. Voorbeelden van 

emotionele reacties zijn irritatie, schaamte, spanning, kwaadheid, angst en zelfs 

agressie. Ook irrationele gedachten spelen een belangrijke rol, bijvoorbeeld 

perfectionisme, alles-of-niets denken, altijd- en nooit denken en veralgemeend 

denken (Boey, 2003; Vuylsteke et al., 2001). Specifieke cognities die optreden 

variëren van ‘ik mag niet stotteren’ tot ‘ik kan niets omdat ik stotter’. Cognities 
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zijn specifieke denkinhouden, min of meer automatische gedachten, die de bril 

bepalen waardoor iemand het leven bekijkt en verwerkt. Bij sommige 

stotteraars kunnen gedachten rond stotteren een centrale plaats innemen in 

hun cognitieve systeem, waardoor hun stotterprobleem in sterke mate hun 

zelfbeeld bepaalt (Janssen, 1985). Naast de emotionele en de cognitieve 

component spreekt Janssen over de lichamelijke component. Sommige 

stotteraars voelen in hun lichaam het stotteren als het ware aankomen. De 

plaats van de gewaarwording verschilt van persoon tot persoon, maar wordt 

meestal gelokaliseerd binnen het spreekkanaal. Stotteraars spreken 

bijvoorbeeld over het stijf worden van de kaken en over spanning in de keel. 

Daarnaast zijn ook auditieve gewaarwordingen een belangrijke bron van 

spanning. Stottermomenten worden direct geregistreerd en geven aanleiding tot 

nieuwe verstoringen. Tabel 1 toont een overzicht van de complexiteit van 

stotteren. 

 

Tabel 1. Overzicht van de Complexiteit van Stotteren 

Uitwendig stottergedrag Inwendig stottergedrag 

Kernstottergedrag 

Bv. Herhalingen, blokkades en verlengingen 

Emotionele component 

Bv. Schaamte, kwaadheid en angst 

Meebewegingen 

Bv. Armbeweging, spuwen en wegkijken 

Cognitieve component 

Bv. Perfectionisme en alles-of-niets denken 

Spreekgedrag tijdens vloeiende spraak 

Bv. Synoniemen en ‘euhm’ 

Lichamelijke gewaarwordingen 

Bv. Spanning in de keel 
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In hun verwoede pogen een blokkade op te heffen, raken sommige 

stotteraars zo geagiteerd, dat ze lijken op een epilepticus die een aanval heeft. 

Koud zweet verschijnt op hun voorhoofd, ze snakken naar adem, hun ogen 

puilen uit, hun lippen trillen, hun armen maken de rukkende bewegingen van 

een marionet, ze sproeien speeksel in alle richtingen; het lijkt alsof ze letterlijk 

proberen de woorden van hun tong los te schudden (Jones, 1979, p.10). 

 

De inwendige stottergedragingen zorgen ervoor dat een persoon die 

stottert zich daadwerkelijk ook gaat bestempelen als een ‘stotteraar’. Uit de 

getuigenis van Jones blijkt een minder voor de hand liggend woordgebruik 

waarachter een geladen emotionele en cognitieve toestand schuilgaat. Het is 

duidelijk dat de definities van de World Health Organisation (1977) en deze van 

de DSM-IV-TR (APA, 2002) tekort komen. Het is daarom gepast om dit 

onderdeel te beëindigen met de meer uitgebreide definitie van Wingate (1988), 

die inzag dat stotteren meer is dan wat je concreet ziet en hoort. Bij deze 

definitie van stotteren willen we in deze scriptie aansluiten. 

 

Stotteren is: 

1. Een stoornis in de vloeiendheid van de verbale expressie die gekenmerkt 

wordt door onwillekeurige, hoorbare of stille, herhalingen of verlengingen 

in het uiten van korte spraakelementen, namelijk klanken, lettergrepen of 

eenlettergrepige woorden; deze onvloeiendheden komen meestal 

frequent voor of vertonen een opvallend karakter; ze zijn niet meteen 

controleerbaar. 

2. Deze onvloeiendheden gaan soms gepaard met bijkomende bewegingen 

van het spraakapparaat, van al of niet gerelateerde lichaamstructuren, of 

van stereotiepe spraakuitingen. Deze bewegingen geven het beeld van 

‘vechten met de spraak’. 

3. Er zijn niet zelden aanwijzingen of vermeldingen van de aanwezigheid 

van een emotionele toestand gaande van een conditie van algemene 

prikkelbaarheid of spanning tot het voorkomen van specifieke negatieve 

emoties zoals angst, verlegenheid en irritatie. 
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4. De onmiddellijke oorsprong van stotteren is een zekere foutieve 

coördinatie die tot uiting komt in het perifere spraakmechanisme: de 

uiteindelijke oorzaak is momenteel onbekend en kan complex of 

meervoudig zijn.  

 

1.1.2 Prevalentie van Stotteren 

Het aantal mensen dat stottert, wordt algemeen geschat op ongeveer 

één procent van de bevolking (Bloodstein, 1995). Wereldwijd zijn er dan naar 

schatting 60 miljoen stotteraars. In België zouden er ongeveer 100.000 zijn. 

Recente incidentiecijfers geven aan dat er jaarlijks 3,19% Vlaamse kleuters en 

0,98% Vlaamse kinderen bijkomen die stotteren (Boey, 2003). Stotteren komt 

universeel voor in alle talen en in alle culturen. Wel blijkt het meer voor te 

komen bij hoogbegaafden, dan bij laagbegaafden (Boey, 2004).  

De eerste uitingen van stottergedrag treden meestal op in de kindertijd, 

tussen het tweede en vijfde jaar (Andrews & Harris, 1964). Volgens Boey 

(2004) ontstaat het stotteren in 75% van de gevallen voor vijf jaar en in vrijwel 

alle gevallen voor negen jaar. We spreken van ontwikkelingsstotteren of 

idiopatisch stotteren (Andrews et al., 1983).  

 

1.1.3 Oorzaken van Stotteren 

Stottergedrag komt meer voor in families waar het ooit eerder voorkwam. 

Tweelingenstudies en familieonderzoeken tonen aan dat erfelijkheid een 

invloed heeft op het ontstaan van het stotterfenomeen. De meest uitvoerige 

familiestudie is die van Kidd en zijn medewerkers (Kidd, 1984; Kidd, Heimbuch, 

& Records, 1981; Kidd, Kidd, & Records, 1978; ). Zij onderzochten 600 

stotteraars en hun families (eerste-, tweede- en derdegraads verwanten). De 

resultaten tonen een overerving via de vrouwelijke lijn. Wanneer een vrouw 

stottert loopt één derde van haar zonen hetzelfde risico. Vrouwen lijken meer 

resistent, het stotteren zal zich minder snel manifesteren, maar indien ze toch 

stotteren zijn ze zwaarder belast. Op heel jonge leeftijd (tot drie jaar) is de 

verhouding van jongens en meisjes die stotteren ongeveer gelijk. Later blijkt de 

verhouding gewijzigd te zijn naar drie tot vier keer meer jongens dan meisjes 

die stotteren (Boey, 1994; Van Riper, 1982). Er zijn dus meer mannen dan 
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vrouwen die stotteren en vrouwelijke stotteraars hebben meer stotterende 

verwanten dan mannelijke stotteraars (Ambrose, Yairi, & Cox, 1993).  

Bij vele stotteraars komt stotteren echter niet voor in de familie. Dit 

spreekt tegen een algemene genetische hypothese. Men is er van overtuigd dat 

zowel erfelijkheid als omgevingsfactoren een rol spelen in het ontstaan van 

stotteren. De discussie draait vooral om de relatieve invloed van erfelijkheid en 

omgeving (Janssen, 1997).  

 

1.2 De Ontwikkeling van Stotteren tot Chronisch Stottergedrag 

Over de ontwikkeling van stotteren tot een chronisch probleem is er meer 

consensus. De meest invloedrijke theorieën komen uit de leertheoretische 

invalshoek. We bespreken achtereenvolgens de volgende processen die maken 

dat stotteren een chronisch karakter krijgt: sensitisatie, klassieke conditionering, 

operante conditionering en modeling. We sluiten af met twee geïntegreerde 

visies op de ontwikkeling van stotteren. 

 

1.2.1 Sensitisatie 

Sensitisatie (Boey, 2003; Reber, 2001) is een vorm van niet-associatief 

leren, waarbij een sterke gevoeligheid wordt ontwikkeld voor specifieke 

gebeurtenissen of situaties. Niet–associatief leren houdt in dat er iets geleerd 

wordt over één stimulus, prikkel of situatie. Bij het proces van sensitisatie wordt 

een individu gevoeliger voor een schadelijke, negatieve prikkel. Het staat 

tegenover gewenning, waarbij er iets wordt geleerd over de eigenschappen van 

een goedaardige, positieve of neutrale prikkel. Door het proces van sensitisatie 

worden defensieve reflexen, zintuiglijke reacties en aandacht intensiever en 

selectiever. Kortom, vecht- en vluchtmechanismen worden aangescherpt.  

Stotteraars kunnen gevoelig worden voor stottermomenten (Boey, 2003). 

Wanneer de gevoeligheid stijgt, neemt het vermogen toe om de prikkels die met 

stotteren te maken hebben op te merken. Sensitisatie kan worden 

aangewakkerd door modellen: luisteraars kunnen sensitiseren voor stotteren. 

Non-verbale reacties van de communicatiepartner zoals een blik in de ogen, de 

adem inhouden of zuchten kunnen de persoon die stottert gevoelig maken voor 
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zijn onvloeiend spreken. Ook verbale reacties, bijvoorbeeld “stop nu eens even 

en adem nu eens eerst in” kunnen het proces van sensitisatie in gang zetten. 

 

Thomas, een jongen van 13 jaar, komt net terug van school. Hij wil zijn 

mama vertellen over het Sinterklaasbezoek op school. “Mama, de Sssint is op 

school geweest.” Thomas ziet in mama’s ogen de bekende bezorgde 

uitdrukking, waardoor hij sensitief wordt voor het stottermoment. Wanneer hij 

het verhaal van de Sint aan zijn vader vertelt, let Thomas vooral op zijn blik 

wanneer hij het woord Sint uitspreekt. (fictief voorbeeld) 

 

1.2.2 Klassieke Conditionering 

Klassieke conditionering kan worden samengevat als een vorm van 

stimulus-substitutie: de stimuli die (op grond van natuurlijke selectie) het 

organisme tot bepaalde responsen leiden, worden langzaamaan vervangen 

door een nieuwe geassocieerde stimulus (Reber, 2001). Er wordt iets geleerd 

over de verwantschap tussen twee prikkels. Het is een vorm van associatief 

leren. Twee regels bepalen het proces van klassieke conditionering. De regel 

van de ‘temporele continuïteit’ houdt in dat de geconditioneerde stimulus (CS) 

dient gevolgd te worden door de ongeconditioneerde stimulus (UCS). Zo heeft 

de Russische fysioloog Pavlov (1849 – 1936) voedsel (UCS) aan honden 

aangeboden, voorafgegaan door een belsignaal (CS). De tweede regel is die 

van de ‘logische samenhang’. Bij klassieke conditionering worden er als-dan-

relaties geleerd waarbij de CS de UCS voorspelt. De honden leren dat, als ze 

de bel horen (CS), er voedsel gegeven zal worden (UCS). De UCS wordt ook 

de bekrachtiger genoemd. Het samen voorkomen van UCS en CS kreeg de 

term bekrachtiging. Dankzij dit associatief leren kan er niet-aangeboren kennis 

verworven worden. Voedsel brengt bij hongerige honden automatisch een 

speekselreactie teweeg. Deze reactie noemen we de geconditioneerde respons 

(CR). Na herhaaldelijk aanbieden van de bel (CS) met voedsel (UCS) zal 

uiteindelijk de bel alleen een speekselreactie (CR) uitlokken. In principe moet er 

een aantal keren bekrachtiging zijn, maar soms is één keer al voldoende om 

een CR te leren.  
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Bij de ontwikkeling van stotteren speelt deze klassieke conditionering 

een belangrijke rol (Boey, 2003). Voorbeelden van prikkels die kunnen 

geassocieerd worden met stottermomenten zijn het rinkelen van de telefoon, 

klankbeelden, gelaatsuitdrukkingen van ouders, leerkrachten en leeftijdgenoten, 

locatie van een woord in de zin, tensie van de spieren op een stottermoment en 

kenmerken van communicatie zoals de luisteraarsnabijheid. Emotionele 

reacties, zoals versnelde hartslag, versnelde bloedstroom, verhoogde waarde 

van stresshormonen, worden aangeleerd via dit leerprincipe. We kunnen ook 

lichamelijke gedragingen waarnemen die klassiek werden aangeleerd. 

Voorbeelden zijn rood worden, oogcontact verliezen, zweten. Deze emotionele 

en lichamelijke reacties op bepaalde prikkels/situaties (CR) zijn aangeleerd na 

het (herhaaldelijk) samen voorkomen van stottergedragingen (UCS) met deze 

stimuli (CS). Uiteindelijk zullen de stimuli op zich de emotionele en lichamelijke 

responsen uitlokken. In geval van stotteren zijn deze responsen vaak uitingen 

van angst en afkeer.  

Na verloop van tijd kan er generalisatie optreden naar gelijkaardige 

prikkels (Boey, 2003). Gelijkaardige prikkels of situaties zijn bijvoorbeeld een 

telefoonbel en een deurbel. Bepaalde eigenschappen van de oorspronkelijke 

CS, het belgeluid, worden verward met de eigenschappen van de nieuwe, 

gegeneraliseerde stimulus (Orlemans, Eelen, & Hermans, 1995). Het resultaat 

is dat de oorspronkelijk aangeleerde CR nu ook zal optreden bij deze nieuwe 

gegeneraliseerde stimuli. Angstreacties bij het horen van de telefoon zullen nu 

ook optreden bij het horen van de deurbel. 

 

“Mama, mag ik een glaasje s… fruitsap?” Thomas had aanvankelijk het 

woord sinaasappelsap in zijn hoofd. Blijkbaar heeft hij een samenhang geleerd 

tussen het uitspreken van woorden met beginletter S (CS) en een 

stottermoment (UCS), nadat hij eerder moeilijkheden had met het woord ‘Sint’. 

De beginletter S lokt dan een angstreactie uit (CR). (fictief voorbeeld) 
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1.2.3 Operante Conditionering 

Bij operante conditionering wordt een samenhang geleerd tussen gedrag 

en de gevolgen van dit gedrag. Ook hier gaat het over associatief leren, over 

als-dan relaties. Men leert dat een bepaald gedrag een bepaald gevolg heeft. 

Dit gevolg kan positief of negatief zijn en gaat daarom dat gedrag uitlokken, dan 

wel onderdrukken. Het ontdekken van dit instrumenteel leren of operante 

conditionering wordt toegeschreven aan Thorndike (1874 – 1949).  

Veel stotteraars leren instrumenteel gedrag aan in een poging om 

stottermomenten te vermijden of om er zo snel mogelijk uit te geraken. 

Voorbeelden van operant geleerde secundaire stottergedragingen zijn 

armbewegingen, iemand anders iets laten zeggen, briefjes afgeven bij de 

bakker, synoniemen gebruiken, een klikgeluid maken met de tong, de ogen 

toeknijpen, met de lippen persen of het hoofd opzij schudden. Hoewel deze 

gedragingen aanvankelijk hun werk doen, zullen ze in de verdere ontwikkeling 

van stotteren hun nut verliezen. Al wat overblijft zijn nutteloze en bizarre 

gedragingen, die soms veel weg hebben van tics. Door het stellen van 

vermijdingsgedrag gaan de klassiek aangeleerde emotionele reacties enkel 

toenemen, zodat de stotteraar in de spiraal van chronisch stotteren terecht komt 

(Boey, 2003). 

Ook bij instrumenteel leren kan generalisatie optreden. Oorspronkelijk 

werd bepaald gedrag wel en ander gelijkaardig gedrag niet gekoppeld aan een 

bepaald gevolg (cfr. discriminatie, Reber, 2001). Na een tijd wordt er dan echter 

geen onderscheid meer gemaakt, niet meer gediscrimineerd, tussen de twee 

gedragingen. Voor een stotteraar kan dit bijvoorbeeld betekenen dat het 

oorspronkelijke knipperen met de ogen om aan stottermomenten te 

ontsnappen, zal evolueren tot duidelijker waarneembare hoofdbewegingen. 

 

Thomas besloot om het moeilijke woord sinaasappelsap te vervangen 

door fruitsap, dat niet begint met de letter S. Door dit vermijdingsgedrag te 

stellen, moet hij geen onaangenaam stottermoment doorworstelen. Door dit 

positieve gevolg gaat hij het woord fruitsap waarschijnlijk veel meer gebruiken 

in plaats van sinaasappelsap, in gelijkaardige situaties. Stilletjes aan gebruikt hij 

minder en minder woorden met S. (fictief voorbeeld) 
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1.2.4 Modeling 

Gedragingen kunnen ook worden aangeleerd door anderen te 

observeren. Dit noemt men het principe van modeling of waarnemend leren. Bij 

modeling spelen kenmerken mee van het model dat wordt geobserveerd, zoals 

bijvoorbeeld de aantrekkelijkheid (Bandura, 1986). Niet-associatief leren zoals 

sensitisatie en associatief leren zoals klassieke en operante conditionering 

kunnen ook uit de observatie van anderen worden overgenomen. 

Ouders, leerkrachten, klasgenootjes, buren of winkeliers kunnen via hun 

reacties op het stotteren het stottergedrag verder beïnvloeden. Modellen van 

hoe men reageert op stotteren bevatten boodschappen zoals: stotteren is 

onduldbaar, vlotte communicatie is belangrijk in de maatschappij, stotteren is 

nadelig voor je toekomst, jouw stotterprobleem brengt mij in verlegenheid. 

Modellen leren aan de stotteraar dat stotteren vermeden dient te worden, niet 

lang mag duren. Dit in tegenstelling tot de modellen die worden vertoond op 

momenten dat de stotteraar vlot praat. Het beeld over stotteraars dat dikwijls 

door de media en maatschappij naar voor wordt geschoven is negatief 

gekleurd. Mensen die stotteren worden onder andere gepresenteerd als dom en 

lachwekkend, minder waard, stil, verlegen, subassertief (Craig, Hancock, Tran, 

& Craig, 2000; Lass et al., 1992).  

Er zijn ook voorbeelden van positieve invloed van modellen: 

gesprekspartners die aangenaam luistergedrag, zoals aankijken en 

meeknikken, en aangenaam communicatiegedrag, zoals geen aanzet geven tot 

haast, blijven behouden. Er worden geen opmerkingen gegeven over het 

stotteren. Vlotheid wordt niet geprezen (Boey, 2003). 

 

Thomas heeft een afspraak bij zijn stottertherapeut. Ook aan hem vertelt 

hij het verhaal van het bezoek van de Sint aan de school. Wanneer hij het 

woord Sint uitspreekt kijkt hij goed naar de blik van zijn therapeut. Hierin kan hij 

niets speciaal aflezen. Hij lijkt gewoon te luisteren, hij kijkt niet overbezorgd. 

Thomas voelt zich direct meer op zijn gemak. (fictief voorbeeld) 

 

 

 



 - 12 -

1.2.5 Integratieve Theorieën 

De cognitieve gedragstherapeuten Kanfer en Philips (1970) integreerden 

de leertheoretische principes binnen het SORKC schema: Stimulus – 

Organisme – Respons – Contingentie – Consequenties. Een subject kan 

reageren op een gedachte die bij hem opkomt of op een stimulus (S) uit de 

omgeving. De respons (R) of de reactie op de stimulus kan bestaan uit gedrag 

op motorisch, verbaal, emotioneel en fysiologisch vlak. Tussen de stimulus en 

de respons vinden we het organisme (O). Dit vertegenwoordigt de kenmerken 

van het individu zelf. Tijdelijke kenmerken zijn bijvoorbeeld de fysiologische 

toestand van het subject, zoals gespannenheid en vermoeidheid. Meer 

permanente karakteristieken zijn onder andere iemands leervermogen en zijn 

persoonlijkheidstrekken. Elke respons kent gevolgen. Deze consequenties (C) 

kunnen positief of negatief zijn. Ze bepalen of de respons opnieuw gaat 

optreden. De contingentie (K) vertegenwoordigt de relatie tussen de respons en 

de consequenties en wordt daarom aangeduid met de term 

‘bekrachtigingsschema’. 

 

Thomas zit te studeren voor een toets van Nederlands. Hij wil graag 

goede punten halen, want door zijn stotteren heeft hij minder goed gescoord op 

een presentatie. Hij is dus wat gespannen (O). De telefoon rinkelt (S). Zijn 

hartslag neemt toe, hij begint te zweten. “Moet ik opnemen? Vorige keer moest 

ik de telefoon opnemen en toen kreeg ik mijn naam niet gezegd. Toen hebben 

die mensen de telefoon terug opgelegd. Dat gaat nu ook gebeuren. Ik doe alsof 

ik de telefoon niet hoor, dan zal mama wel naar beneden komen en zelf 

opnemen (R).” Mama komt naar beneden gelopen en neemt de telefoon op. De 

spanning neemt af (C). Volgende dag rinkelt de telefoon weer. Thomas doet 

alsof hij zeer verdiept aan het lezen is. Hij weet dat zijn mama wel zal opnemen 

(K). (fictief voorbeeld) 

 

 Van Dijk en Van Alphen (1985) bespreken een gelijkaardig proces in de 

ontwikkeling van stotteren en spreken over de overgang van niet-bewust naar 

bewust stotteren. Aanvankelijk zou een jong kind zich niet bewust zijn van zijn 

niet-vloeiend spreken. Het kind heeft dan geen schaamtegevoel, geen angst om 
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te spreken en geen negatief zelfbeeld. Vaak komt stotteren in periodes voor en 

zijn er dus ook vloeiende periodes. Langzamerhand neemt het bewustzijn van 

zijn onvloeiende momenten toe, bijvoorbeeld als gevolg van afkeurende blikken 

en verbale reacties van anderen op stottermomenten. De stotteraar gaat 

proberen zijn stotteren te verbergen, hij gaat zich inspannen om goed te 

spreken. Zo neemt de gespannenheid in en rond het spreken toe. De 

toegenomen spanning in het spreken uit zich in meer herhalingen, blokkades en 

verlengingen. De stotteraar gaat zich daarnaast meer bewust worden van 

letters, spreeksituaties die voordien moeilijk zijn geweest en wordt dus meer 

gespannen rond het spreken. De stotteraar gaat dan woorden en situaties 

vermijden en indien vermijden niet mogelijk is, het woord vechtend of 

doordrukkend trachten uit te spreken. Zo ontstaat een nog meer gespannen 

manier van praten. Tijdens het spreken kan een bepaalde beweging van het 

hoofd of handen gepaard gaan met het loskomen uit een stotter, waardoor dit 

belonende gedrag zal toenemen. Zo ontstaan de meebewegingen.  

Wanneer we een stottermoment naderbij bekijken vinden we hierin van 

tevoren de negatieve gedachten en gevoelens en de verwachting dat het 

waarschijnlijk weer mis zal gaan. Deze gedachten en gevoelens gaan samen 

met onrust en spanning. Deze hebben op hun beurt invloed op de 

adembeweging en de spierspanning, waardoor de kans op stotteren toeneemt. 

We hebben ondertussen te maken met een stotteraar die gefrustreerd is door 

het spreken, die angst heeft om te spreken, die rood wordt van schaamte 

tijdens een stottermoment en die zich inspant om toch nog goed te spreken aan 

de hand van vermijdings- of vechtgedrag. Het stotteren gaat een grotere rol 

spelen. Spreken wordt als vervelend ervaren. De stotteraar is in de stottercirkel 

beland (Van Dijk & Van Alphen, 1985).  

 

1.3 De Ontwikkeling van het Zelfbeeld 

Stotteren blijkt meer te zijn dan enkel wat we zien en horen, meer dan 

het kernstottergedrag en de waarneembare meebewegingen. Onder het topje 

van de ijsberg vinden we verborgen gedachten en gevoelens. We gaan 

stilstaan bij die onderliggende processen. Zien mensen die stotteren zichzelf als 

een ‘stotteraar’? Wat doen die verborgen gedachten en gevoelens met iemand? 
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Hebben mensen die stotteren een negatief zelfbeeld? Uit dit negatief zelfbeeld 

zich op alle aspecten van het zelfconcept. Om een idee te krijgen van het 

zelfbeeld van mensen die stotteren lijkt het ons belangrijk eerst stil te staan bij 

de ontwikkeling van dat zelfbeeld.  

De ontwikkeling van het zelfbeeld start bij het ontstaan van het zelfbesef. 

In de eerste levensmaanden leert een baby dat de handjes die hij ziet bij hem 

horen. Het zelfbesef start dus met een lichamelijk zelfbesef. Hij leert inzien dat 

er een grens bestaat tussen wat bij hem hoort en wat niet. Wanneer de baby 

ongeveer vijftien à achttien maanden oud is, herkent hij zichzelf in de spiegel. 

Voor deze vorm van zelfherkenning heeft hij al een beeld van zichzelf 

opgebouwd aan de hand van de manier waarop hij behandeld wordt door zijn 

belangrijkste opvoeder. De liefdevolle aanvaarding van deze ouder is voor hem 

het eerste signaal dat hij een persoon is die van belang is. The mother’s face 

and body are like a mirror to the baby. This very early mirroring process which 

can reflect the mother’s acceptance forms the basis of the baby’s self-concept 

(Roberts, 1995, p.8). Vanaf ongeveer twee jaar herkent de baby zichzelf op 

video en foto. Men gaat ervan uit dat het kind vanaf dat moment een zelfbesef 

heeft. 

De volgende stap is de ontwikkeling van het zelfconcept of het zelfbeeld. 

Dit is het antwoord dat iemand geeft op de vraag wie hij is. We kunnen het 

zelfbeeld beschouwen als de cognitieve dimensie van de zelfperceptie, 

vergelijkbaar met de zelf-schema’s (Vonk, 2003). Zelf-schema’s zijn de 

cognitieve representaties of voorstellingen van ons zelfbeeld en zelfwaardering 

in ons geheugen. Ze fungeren als een bril waardoor we gebeurtenissen 

waarnemen. Bijvoorbeeld een negatief zelf-schema zorgt ervoor dat we meer 

aandacht hebben voor negatieve stimuli in onze omgeving. Dit noemen we het 

proces van assimileren waarbij nieuwe informatie wordt ingepast in het 

bestaande schema. Er kan ook sprake zijn van accommodatie. Het schema 

wordt dan juist aangepast aan nieuwe informatie. Hierdoor kan het zelfbeeld 

blijven ontwikkelen doorheen de verdere levensloop.  

Er bestaat al geruime tijd een consensus dat het zelfbeeld domein-

specifiek is, wat dus inherent weergeeft dat er meerdere domeinen in het 

zelfbeeld zijn (Bandura, 1982; Damon & Hart, 1982; Harter 1983). Tijdens zijn 
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leven zal een kind een beeld gaan vormen over zijn uiterlijk en over zijn 

atletische, sociale en schoolse capaciteiten. We kunnen het zelfconcept dus 

beschouwen als een geheel van representaties van specifieke domeinen van 

functioneren zoals school, vrienden, uiterlijk. Daarnaast bestaat het zelfconcept 

ook uit een globaal beeld van het persoonlijk functioneren. Volgens de 

klassieke visie (Harter, 1983, 1998) kunnen kleuters onder de 8 jaar al iets over 

zichzelf vertellen, maar zijn het nog concrete en los van elkaar staande 

antwoorden. Een globale visie, over de verschillende domeinen van het 

zelfbeeld heen, zou zich pas later ontwikkelen. Een kleuter kan bijvoorbeeld 

vertellen dat hij een grote zus heeft, dat zijn papa bakker is, dat hij een tekening 

moest maken van de juf. Verschueren, Buyck en Marcoen (2001) beweren 

echter dat een kleuter onder de acht jaar wel een globaal beeld van zichzelf 

heeft. Zij definiëren het globale zelfbeeld anders, als iets rudimentairs, dat 

gekoppeld kan worden aan de relatie met de hechtingsfiguren. Verschillende 

mensen dragen in deze voorschoolse periode bij aan het zelfconcept van het 

kind. Tijdens de schooltijd zal dit zelfconcept verder ontwikkelen. Het kind kan 

bijvoorbeeld vertellen dat hij slim of sportief is. Tussen de leeftijd van drie en 

twaalf jaar is het zelfbeeld van kinderen vooral samengesteld op basis van 

ontwikkelde en getrainde vaardigheden en talenten (Larsen & Buss, 2005). 

Samen met de ontwikkeling van het zelfconcept ontstaat de zelfevaluatie. 

De zelfevaluatie is de affectieve dimensie van iemands zelfperceptie. Een 

negatieve zelfevaluatie zal ontstaan wanneer er een kloof is tussen het actuele 

zelf en het ideale zelf (Rogers, 1970). Het actuele zelf weerspiegelt hoe iemand 

zichzelf ziet, terwijl het ideale zelf staat voor hoe iemand zichzelf wil zien. Het 

kind gaat dus een affectieve beoordeling van zichzelf ontwikkelen in termen van 

goed of slecht op de verschillende domeinen. Het eerste teken van zelfevaluatie 

toont zich vanaf het moment dat het kind zichzelf identificeert met standaarden 

voor gedrag en probeert aan deze verwachtingen te voldoen (Larsen & Buss, 

2005). Vanaf ongeveer twee jaar zoekt een kind erkenning voor zijn prestaties. 

Het probeert de aandacht te trekken van zijn opvoeder. Vanaf ongeveer drie 

jaar kan een kind concrete gedragingen en kenmerken van zichzelf vergelijken 

met anderen. “Ik ben kleiner dan jou.” Bij de evaluatie staat trots nog voorop. 

Negatieve zelfevaluaties zijn nog vrij zeldzaam bij kleuters en jonge 
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schoolkinderen (Durkin, 1995). Het kind gaat aanvankelijk nog negatieve 

beoordelingen over kenmerken van zichzelf compenseren door relatief meer 

belang te hechten aan positief geëvalueerde kenmerken. Vanaf de schooljaren 

zullen deze sociale vergelijkingen sterk toenemen (Larsen & Buss). In zijn 

theorie over sociale vergelijkingen beschreef Festinger (1954) dat mensen 

zichzelf vooral vergelijken met die mensen die dicht bij hen staan op de 

dimensie in kwestie. Recent onderzoek (Blanton, 2001) kwam tot gelijkaardige 

conclusies.  

De adolescentie wordt gedetermineerd door biologische, cognitieve en 

socio-emotionele ontwikkelingsprocessen. Tijdens de overgang naar 

volwassenheid treden er lichamelijke veranderingen op. Bijna alle jongeren zijn 

bezorgd over hun veranderend lichaam en dus ook over hun aantrekkelijkheid 

(Seifert & Hoffnung, 1991). Op cognitief vlak beginnen jongeren zich meer en 

meer met anderen te vergelijken. Ze stellen voor zichzelf een ideaal op dat ze 

willen zijn. Adolescenten denken egocentrisch, ze zetten zichzelf centraal. Ze 

denken bijvoorbeeld dat iedereen naar hen kijkt, waardoor ze zeer bewust 

worden van hun eigen voorkomen. Ze besteden overdreven veel tijd aan hoe ze 

er uitzien en aan hoe ze bij anderen zouden kunnen overkomen. Er wordt 

getracht zo weinig mogelijk aandacht op een negatieve eigenschap te vestigen. 

Dit zelfbewustzijn wordt versterkt doordat de adolescent zichzelf leert zien door 

de ogen van anderen. Ze kunnen als het ware buiten zichzelf denken en het 

perspectief van anderen innemen. Ze ontwikkelen het vermogen om zich in te 

leven in de manier waarop anderen waarnemen, denken en voelen, in de 

bedoelingen die ze hebben en in de manier waarop ze mogelijk zullen reageren 

(De Wit, Van der Veen, & Slot,1995; Larsen & Buss, 2005). Daarnaast wijzen 

deze auteurs op de cognitieve ontwikkeling naar meer formeel denken, 

waardoor de adolescent steeds meer belangstelling heeft voor het niet-

concrete, voor gebeurtenissen die niet hier en nu ervaren worden. Met andere 

woorden, de adolescent krijgt meer interesse in de toekomst. Hij kan zich 

voorstellen dat zijn leven er in de toekomst anders zal uitzien dan nu, dat hij 

veranderingen kan aanbrengen. 
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 Damon en Hart (1982) benadrukken de volgende patronen met 

betrekking tot het ontwikkelingsverloop van het zelfbeeld tijdens de 

adolescentie: 

1. Eigen gevoelens, bedoelingen en opvattingen worden belangrijker in 

functie van het zelfbeeld. 

2. Door de eigen wil om zichzelf te sturen ontstaat er meer zelfreflectie. 

3. Adolescenten schrijven zichzelf meer stabiele karaktereigenschappen 

toe met betrekking tot hun sociale relaties. 

4. Ze gaan de diverse facetten van hun persoon in een systematisch 

verband met elkaar zien. 

 

Samengevat kunnen we stellen dat een zelfconcept of zelfbeeld de 

eigenschappen weergeeft die iemand aan zichzelf toeschrijft. Dit is de 

cognitieve dimensie van de zelfperceptie. Daarnaast spreken we van een 

zelfevaluatie of eigenwaarde als het resultaat van een vergelijking van die 

eigenschappen met die van anderen. We spreken van de affectieve dimensie.  

Andere concepten die worden gebruikt in onderzoek rond het zelfbeeld 

zijn de attitudes van mensen. Quesal (1997) definieert een attitude als een 

positief of negatief gevoel ten opzichte van een attitudinaal object, wat op zijn 

beurt een invloed uitoefent op gedrag. Een attitudinaal object kan elk fysisch 

object of idee zijn waaraan een subject een positief of negatief gevoel kan 

koppelen. Uit deze definitie blijkt een grote overeenkomst tussen zelfbeeld en 

zelfevaluatie enerzijds en de zelf-attitudes anderzijds, omdat ze beiden een 

cognitieve en affectieve component hebben. De zelf-attitudes zijn alle attitudes 

die iemand heeft van en rond zichzelf. Naast de attitudes rond het zelf, 

onderscheiden we de communicatieattitudes. Dit zijn iemands meningen en 

houdingen ten aanzien van spreken en spreeksituaties. De attitudes en reacties 

van mensen die stotteren op interpersoonlijke verbale communicatie worden al 

vele jaren gezien als een basiscomponent van stotteren (Furnham & Davis, 

2004). In het volgende onderdeel overlopen we de studies die zelfbeeld en zelf-

attitudes in verband brengen met stotteren.  
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1.4 Bestaat er een Zelfconcept ‘Stotteraar’? 

Wanneer we de kenmerken, het ontstaan en de ontwikkeling van 

stottergedrag beschouwen, zouden we kunnen stellen dat ervaringen met 

stotteren een stempel kunnen nalaten op iemands globale zelfbeeld en 

zelfwaardering of op meer specifieke aspecten van dit zelfbeeld zoals sociale 

competentie. O’Keefe (1996) gelooft dat ernstige communicatiestoornissen een 

negatieve impact op iemands levenskwaliteit kunnen hebben. Daarnaast 

kunnen ze ook sterke frustraties met zich meebrengen. Een spreekstoornis is 

vaak een spelbreker in plezierige levenservaringen, doordat men meer 

aandacht besteed aan het spreken dan aan de boodschap die wordt 

overgedragen. De vraag waar ik me op toespits is of mensen die stotteren 

zichzelf zien als een stotteraar. En als dit zo is, beschouwen ze dit dan als iets 

negatiefs? 

 

1.4.1 Onderzoek bij Volwassenen die Stotteren 

Van Riper (1982) twijfelde er niet aan dat mensen die zichzelf voorstellen 

als “ik ben een stotteraar” een zelfbeeld beschrijven waarmee ze zichzelf 

differentiëren van de rest van de populatie. Onderzoek toonde aan dat 

volwassenen die stotteren zichzelf inderdaad zien als een lid van een 

minderheidsgroep (Zelen, Sheehan, & Bugental, 1954). Ook meer recent 

onderzoek ondersteunt de uitspraak van Van Riper. Shames en Rubin (1986) 

rapporteerden dat de meest gemeenschappelijke attitudes bij volwassenen die 

stotteren angst, hulpeloosheid, zichzelf tot slachtoffer maken en lage 

zelfwaardering zijn. Andere negatieve gevolgen van stotteren zijn schaamte en 

boosheid, maar ook gedragingen als vermijdingsgedrag en functionele 

moeilijkheden in communiceren met anderen en in het uitvoeren van activiteiten 

die nodig zijn voor hun carrière of sociale leven. We kunnen aannemen dat de 

kwaliteit van leven daalt ten gevolge van stotteren (Manning, 1996; Shapiro, 

1999; Starkweather & Givens-Ackerman, 1997). Uit een onderzoek van 28 

mensen die stotteren vond Bajina (1995) een significante lagere zelfwaardering 

in vergelijking met een controlegroep. Klompas en Ross (2004) onderzochten 

de levenservaringen van een groep Zuid-Afrikaanse volwassen stotteraars. 

Deze stelden dat hun stotterprobleem hun zelfbeeld had beïnvloed en sterke 
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emoties teweegbracht. Enkele voorbeelden: “Stuttering on your name gives you 

a low self-image.” En “Yes. I possible have a low self-confidence, ‘I’m not good 

enough’ that kind of thing.”  

Verschillende studies toonden ook aan dat de communicatieattitudes van 

volwassen stotteraars negatiever zijn in vergelijking met niet-stotteraars 

(Andrews & Cutler, 1974; Brown & Hull, 1942; Erikson, 1969; Silverman, 1980). 

Wanneer we kijken naar volwassen stotteraars die herstelden van hun 

stotterprobleem zonder hulp, valt op dat ze zichzelf niet langer als stotteraar 

beschouwen, omdat ze samen met hun omgeving concludeerden dat ze 

vloeiend spraken (Finn, Howard, & Kubala, 2005).  

Het zelfbeeld staat ook in verband met perfectionistische gedachten. 

Perfectionistische individuen hebben onrealistische persoonlijke standaarden, 

bekijken de wereld met cognitieve vervorming en zijn zelf-kritisch. Fouten zijn 

onaanvaardbaar, waardoor perfectionisme leidt tot lage zelfwaardering en 

depressie (Burns, 1980a). Recent onderzoek geeft aan dat perfectionisme een 

multidimensioneel construct is. We kunnen perfectionisme opdelen in enerzijds 

adaptief perfectionisme en anderzijds maladaptief perfectionisme (Bieling, 

Israeli, & Antony, 2004; Frost, Heimberg, Holt, Mattia, & Neubauer, 1993). Nu 

blijkt dat vooral maladaptief perfectionisme samenhangt met een lage 

zelfwaardering (Stumpf & Parker, 2000). Vuylsteke et al. (2001) vermeldden dat 

perfectionisme veel voorkomt bij stotteraars en daarom heeft dit een eigen 

naam gekregen ‘het Demosthenes-complex’. Demosthenes (vierde eeuw voor 

Christus) trachtte zijn gebrekkige spraak te perfectioneren door kiezeltjes in zijn 

mond te stoppen. Amster (1995) onderzocht perfectionisme bij volwassen 

stotteraars en kwam tot de conclusie dat de stotteraars uit haar onderzoek meer 

perfectionistisch dachten in vergelijking met de controlegroep. Daarnaast gaven 

ze ook aan dat ze als kind meer perfectionistisch waren. Amster en Klein (2004) 

stellen dat stotterende personen minder tolerant zijn voor fouten in hun spreken, 

meer bezorgd zijn om de verkeerde dingen te zeggen en meer intensief zijn in 

hun reacties op onvloeiendheid. Perfectionisme zou het stotteren verergeren. 

Binnen dit onderzoek werd geen onderscheid gemaakt tussen adaptief en 

maladaptief perfectionisme. 
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1.4.2 Onderzoek bij Kinderen die Stotteren 

In tegenstelling tot volwassenen, die zichzelf tot de stotteraars rekenen 

en aangeven dat deze vloeiendheidsstoornis hun zelfbeeld negatief kan 

beïnvloeden, vinden we niet dezelfde onderzoeksresultaten bij kinderen die 

stotteren. Enkel Pukacova (1973) vond een negatief zelfbeeld bij 94% van de 

stotterende kinderen. Hij gebruikte een zinsaanvullingstest om de 

zelfwaardering van 74 kinderen die stotteren te meten. De vergelijking met een 

normgroep is ons echter onbekend. Een recentere onderzoekspoging 

(Yovetich, Leschied, & Flicht, 2000) gebruikte de Culture Free Self-Esteem 

Inventory, tweede editie (Battle, 1992) in een studie van kinderen die stotteren 

met een leeftijd tussen 7,1 en 11,9 jaar. Dit onderzoeksinstrument meet een 

globale zelfwaardering, naast een waardering van het sociale, academische en 

ouders-gerelateerde domein van het zelfbeeld. De ouders-gerelateerde 

eigenwaarde verwijst naar iemands percepties van zijn status thuis en van hoe 

zijn ouders hem zien. De totale zelfwaardering wordt geconstrueerd op basis 

van de vier vorige schalen. De onderzoekers vonden geen verschillen op de vijf 

dimensies van zelfwaardering bij stotteraars, in vergelijking met de normen. Ze 

besloten dat stotteren niet de belangrijkste factor is die het zelfbeeld van 

kinderen bepaalt. Green (1998) ontdekte dat stotterende kinderen, in 

tegenstelling tot de volwassen varianten, minder sociale interacties vermijden. 

Hij besloot dat kinderen die stotteren waarschijnlijk geen zelfbeeld hebben van 

‘stotteraar’, toch niet in die zin dat dit hun vluchtgedrag weg van negatieve 

sociale interacties zou bevorderen. Green ziet dit als een gevolg van hun 

beperkte ervaringen met negatieve interacties, en dit in tegenstelling tot 

volwassenen. Volwassen stotteraars blijken meer vermijdingsgedrag te 

vertonen en zien zichzelf meer als stotteraar, waarschijnlijk op basis van een 

meer uitgebreide ervaringsgeschiedenis. 

We blijven voorzichtig om te besluiten dat stotteren geen significante 

invloed uitoefent op het zelfbeeld en zelfwaardering van stotterende kinderen, 

zeker wanneer we naar enkele onderzoeken kijken die de 

communicatieattitudes bij stotteraars zijn nagegaan. Verschillende 

onderzoekers hanteerden de Communication Attitude Test van Brutten (1984), 

voor kinderen van zeven jaar en ouder. De Nil en Brutten (1986; 1991) 
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vergeleken kinderen die stotteren met een controlegroep en dit met een 

Nederlandstalige versie van de CAT, namelijk de CAT-D. Deze studies toonden 

aan dat de stotterende kinderen significant hoger scoorden op de CAT-D dan 

hun niet-stotterende leeftijdgenoten. Ze concludeerden daarom dat de 

spraakgerelateerde attitudes van deze kinderen negatiever zijn dan de 

controlegroep. Boutsen en Brutten (1989) vonden gelijkaardige resultaten bij 

Amerikaanse kinderen. Bajaj, Hodson en Westby (2005) vonden ondersteuning 

voor de stelling dat vroege concepten over communicatieve vaardigheden bij 

stotterende kinderen reeds beïnvloed worden door hun ervaringen met hun 

stoornis. Daarenboven verschillen deze concepten van die bij niet-stotterende 

leeftijdgenoten. Vanryckeghem, Brutten en Hernandez (2005) ontdekten dat 

zelfs kinderen van drie jaar zich bewust kunnen zijn van hun onvloeiend 

spreken en dat kinderen van zes jaar al over negatieve communicatieattitudes 

kunnen beschikken. Ze gebruikten hiervoor de KiddyCAT (Vanryckeghem & 

Brutten, 2002), de versie van de CAT voor kinderen tot zes à zeven jaar. 

De belangrijke invloed van stotteren op het idee dat kinderen hebben 

over hun spreken werd ook bevestigd door Vanryckeghem, Hylebos, Brutten en 

Peleman (2001). Zij ondervonden dat de negatieve communicatieattitudes bij 

stotterende kinderen sterk positief gecorreleerd zijn met de negatieve emoties 

ten opzichte van hun spraak (.89). Dit is niet zo verwonderlijk als je weet, zoals 

eerder aangegeven, dat een attitude ook een affectieve component heeft. 

Belangrijker is dat zowel de negatieve spreekattitudes als de gecorreleerde 

negatieve emoties bij stotteraars toenemen met leeftijd en stotterernst. Bij niet 

stotterende kinderen neemt de graad van negatieve attitudes ten opzichte van 

spraak juist af (Vanryckeghem, 1995; Vanryckeghem & Brutten, 1997). De 

invloed van deze negatieve communicatieattitudes op het zelfbeeld zal 

waarschijnlijk groter worden bij het ouder worden. Dit ondersteunt wederom de 

hypothese van Green (1998; 1999). Hij stelde dat volwassen stotteraars in 

vergelijking met kinderen meer negatieve spreekervaringen hebben opgedaan 

en dus waarschijnlijk meer negatieve invloed kennen van hun stotteren op hun 

zelfbeeld en zelfwaardering.  
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1.4.3 Onderzoek bij Adolescenten die Stotteren 

Vanaf wanneer merken we een invloed van stotteren op het zelfbeeld 

van jongeren? Dat brengt ons bij de tussengroep, de adolescenten. De 

tijdsperiode van adolescentie begint volgens Seifert en Hoffnung (1991) vanaf 

ongeveer 12 jaar en duurt tot ongeveer 20 jaar. De Wit et al. (1995) delen de 

adolescentie op in drie groepen: de vroeg-adolescentie, de midden-

adolescentie en de laat-adolescentie. De adolescentie kan gezien worden als 

de levensfase waarin lichamelijke en geestelijke rijping plaatsvindt. Lichamelijke 

ontwikkelingen gaan gepaard met psychische en sociale veranderingen. Mede 

door de ontwikkelingen die plaatsvinden, is de belangrijkste vraag die de 

adolescent zich stelt, de vraag naar zijn identiteit.  

Met dit in het achterhoofd kan aangenomen worden dat stotterende 

tieners zich bewust zijn van hun anders zijn en dat dit als een negatief aspect 

wordt beschouwd dat vermeden dient te worden. Vinden we bij adolescenten 

die stotteren een globale of domein-specifieke negatieve eigenwaarde? Tot 

hiertoe werd de populatie van stotteraars vooral ingedeeld in twee 

onderzoeksgroepen, kinderen en volwassen. Adolescenten met een 

stotterprobleem worden pas recentelijk als een aparte groep onderzocht.  

De chronische natuur van stotteren (Shapiro, 1999; Van Dijk & Van 

Alphen, 1985), het waargenomen gebrek aan controle (Perkins, Kent, & Curlee, 

1991) en de negatieve attitudes van luisteraars (Lass et al., 1992; Craig et al., 

2000) kunnen een gevoel van stigmatisering oproepen bij de stotterende 

adolescent. Een gestigmatiseerd persoon schrijft zichzelf een minderwaardige 

sociale identiteit toe (Crocker, Major, & Steele, 1998). Blood, Blood, Tellis en 

Gabel (2003) toonden aan dat 65% van de onderzochte adolescenten tussen 

13,5 en 18,3 jaar hun stotteren niet als stigmatiserend beschouwden, hoewel 

60% toegaf zelden of nooit over hun stotteren te spreken. 85% van de 

stotterende tieners gaven een positief zelfbeeld aan, vergelijkbaar met dat van 

hun niet-stotterende leeftijdsgenoten. Deze onderzoekers gebruikten de 

Rosenberg Self-esteem Scale. Dit geeft één totaalscore weer en geen 

multifactorieel zelfbeeld. Blood et al. gaven aan dat adolescenten misschien 

strategieën hebben ontwikkeld om de stigmatiserende invloed van hun stotteren 

te verminderen. Crocker en Major (1989) suggereerden drie belangrijke 
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mechanismen. Het eerste mechanisme noemden ze ‘attributie van vooroordeel’. 

Mensen uit minderheidsgroepen zouden negatieve ervaringen verklaren als 

gevolg van vooroordelen van anderen. ‘In-groep vergelijking’ houdt in dat 

mensen uit een subgroep zichzelf gaan vergelijken met mensen van dezelfde 

groep. Een laatste strategie is ‘selectieve waardering’, waarbij vooral die 

eigenschappen worden gewaardeerd die belangrijk zijn binnen de eigen groep. 

Uit hetzelfde onderzoek bleek ook dat vooral de jongere adolescenten hun 

stotteren trachtten te verbergen. Dit kan gerelateerd zijn aan negatieve 

gevoelens en gedachten over hun spreken. Blood, Blood, Tellis en Gabel 

(2001) vonden een hoger niveau van communicatievrees en lagere scores op 

communicatiecompetentie bij adolescenten die stotteren, in vergelijking met een 

controlegroep.  

Landera (2004) onderzocht de zelfpercepties bij negen adolescenten die 

stotteren. Hij gebruikte de Self Efficacy Scaling for Adolescents Who Stutter 

(SEA-schaal, Manning, 1994). Dit onderzoeksinstrument meet het vertrouwen 

waarmee iemand een spreeksituatie benadert, en dit voor verschillende types 

van situaties. Daarnaast werd ook een interview afgenomen waarin hun 

gevoelens over spreeksituaties werden bevraagd. Er werd nagegaan op welke 

manier stotteren hun leven heeft beïnvloed. Uit het onderzoek bleek dat de 

antwoorden van de adolescenten uit het interview de resultaten van de schaal 

tegenspraken. Verbaal gaven de adolescenten aan dat ze weinig aandacht 

besteden aan hun stotterprobleem, terwijl uit de SEA-schaal resultaten bleek 

dat ze minder vertrouwen hebben in een spreeksituatie. Welke van de 

onderzoeksmethoden, de vragenlijst of het interview, is de meest accurate? De 

vragenlijst bracht meer juiste antwoorden voort, terwijl het interview de 

mogelijkheid gaf tot meer precieze antwoorden.  

We kunnen stellen dat deze en voorgaande onderzoeksresultaten de 

stelling ondersteunen dat adolescenten de aandacht willen weghouden van 

negatieve aspecten van hun persoon (Santrock, 2001). Adolescenten die 

stotteren kunnen ervoor kiezen om situaties te vermijden waarin ze moeten 

spreken in functie van het behoud van hun zelfwaardering.  
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1.5 Onderzoeksvragen en Hypotheses 

Ons onderzoek kunnen we opsplitsen in twee delen. In het eerste deel 

spitsen we ons toe op de relatie tussen stotteren en zelfbeeld. Stotteren blijkt 

een nefast effect te hebben op de zelfevaluaties bij volwassen stotteraars 

(Bajina, 1995). Bij kinderen vinden we echter nog geen negatieve invloed 

(Yovetich et al., 2000). De vraag is nu of we in de transitieperiode, de 

adolescentie, een verandering zien optreden. We willen onderzoeken of 

stotteren bij adolescenten een invloed heeft op het globale zelfbeeld enerzijds 

en op meer specifieke domeinen van het zelfbeeld anderzijds. Equivalent aan 

De Wit et al. (1995) delen we de adolescentie op in de vroege, midden en late 

adolescentie. Binnen ons onderzoek gaan we na of er een verschil is in het 

zelfbeeld van vroeg- en laat-adolescenten die stotteren. Green (1998; 1999) 

stelde dat volwassen stotteraars in vergelijking met kinderen meer negatieve 

spreekervaringen hebben opgedaan en dus waarschijnlijk meer negatieve 

invloed kennen van hun stotteren op hun zelfwaardering. We kunnen dus 

verwachten dat stotteraars uit de late adolescentie als gevolg van meerdere 

negatieve spreekervaringen een meer negatieve zelfevaluatie hebben in 

vergelijking met de vroeg-adolescenten en dit waarschijnlijk op het specifieke 

domein van sociale vaardigheden.  

 

Aansluitend op de verwachtingen volgens Green (1998; 1999) 

onderzoeken we in het tweede deel of stotterende adolescenten het spreken 

wel als negatief ervaren. Uit onderzoek bleek reeds dat zelfs zeer jonge 

kinderen hun spreken bewust als anders ervaren (Vanryckeghem et al., 2005). 

Wij willen binnen onze studie een stapje verder gaan. Spelen deze negatieve 

spreekervaringen (in termen van een negatieve spreekattitude) inderdaad als 

mediërende variabele binnen de relatie tussen stotteren en zelfbeeld, zoals 

Green vooropstelde?  

Naast de rol van communicatieattitudes, willen we ook een ander 

mediërend traject onderzoeken dat de stelling van Green kan ondersteunen. 

Wordt stotteren als iets negatiefs ervaren door de buitenwereld? Is stotteren 

iets stigmatiserend? Het beeld over stotteraars dat dikwijls door de media en 

maatschappij naar voor wordt geschoven is negatief gekleurd. Mensen die 
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stotteren worden onder andere gepresenteerd als dom en lachwekkend, minder 

waard, stil, verlegen, subassertief (Craig et al., 2000; Lass et al., 1992). Door de 

modelfunctie van de media en de maatschappij kan stotteren als een negatieve 

stempel aanvaard worden door de stotteraar, waardoor hij dit stotteren wil 

geheim houden. Deze evolutie vinden we ook terug binnen de leertheorieën 

over het chronisch worden van stotteren (Kanfer & Philips, 1970; Van Dijk & 

Van Alphen, 1985). Binnen ons onderzoek veronderstellen we dat zowel de 

mate waarin een stotteraar zich gestigmatiseerd voelt als de geslotenheid 

omtrent zijn stotteren mediëren in de relatie tussen stotteren en zelfwaardering. 

Met geslotenheid bedoelen we dat er zo weinig mogelijk wordt gepraat over het 

stotteren, het wordt toegedekt. 

Anderzijds gaven Blood et al. (2003) aan dat adolescenten misschien 

strategieën hebben ontwikkeld om de stigmatiserende invloed van hun stotteren 

te verminderen. Perfectionisme blijkt bij stotteraars veel voor te komen. Dit 

fenomeen kreeg zelfs een eigen term, het Demosthenes-complex (Vuylsteke et 

al. 2001). We kunnen dit perfectionisme in verband brengen met een 

vaststelling van Crocker en Major (1989), namelijk dat één van de strategieën 

om het zelfbeeld te beschermen van mensen binnen een minderheidsgroep 

‘selectieve waardering’ is, waarbij vooral die eigenschappen worden 

gewaardeerd die belangrijk zijn binnen de eigen groep. Misschien ligt bij 

stotteraars de nadruk meer op andere vaardigheden, zoals bijvoorbeeld de 

schoolvaardigheden. Indien ze hier hun perfectionisme hanteren, en meer 

bepaald de adaptieve vorm, kan dit als bescherming dienen tegen het negatief 

worden van hun zelfevaluering. Als vierde onderzoeksvraag willen we dus 

nagaan of adaptief perfectionisme medieert tussen stotteren en de 

verschillende zelfbeelden, zoals schools functioneren en sportiviteit.  

Tenslotte onderzoeken we ook de rol van maladaptief perfectionisme. In 

een onderzoek met volwassenen die stotteren werd reeds besloten dat ze meer 

perfectionistisch waren (Amster, 1995). Ook gaven deze volwassenen aan dat 

ze als kind reeds meer perfectionistisch dachten. Dit perfectionistisch denken 

had een nefaste invloed op hun stotteren. Dit onderzoek maakte echter geen 

onderscheid tussen adaptief en maladaptief perfectionisme. Binnen ons 

onderzoek willen we nagaan of er een verschil van invloed is van enerzijds 
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adaptief perfectionisme en anderzijds maladaptief perfectionisme op de relatie 

tussen stotteren en zelfwaardering. In Figuur 1 vindt u een overzicht van de 

onderzoeksvragen en hypotheses die binnen deze scriptie zullen onderzocht 

worden. 

 

 

Figuur 1. Overzicht van de Onderzoeksvragen en Hypotheses 
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2. METHODE 

 

2.1 Steekproef 

De steekproef van stotterende adolescenten bestaat uit 55 stotterende 

adolescenten, waarvan 34 jongens en 18 meisjes. Drie adolescenten hebben 

geen geslacht opgegeven. 88,7% van deze adolescenten is reeds in contact 

gekomen met een gedragstherapeutische aanpak van hun stotteren. Slechts 

1,9% heeft nog geen enkele vorm van therapie achter de rug. De steekproef 

kan opgesplitst worden in 26 vroeg-adolescenten (gemiddelde leeftijd = 13 jaar 

en 3 maanden; SD = 11 maanden) en 28 laat-adolescenten (gemiddelde leeftijd 

= 19 jaar en 4 maanden; SD = 1 jaar 4 maanden). Eén adolescent heeft geen 

leeftijd opgegeven.  

 De controlegroep bestaat uit 76 adolescenten, waarvan 46 jongens en 21 

meisjes. Negen adolescenten hebben geen geslacht opgegeven. Ook de 

controlegroep kan opgesplitst worden in jong-adolescenten (gemiddelde leeftijd 

= 13 jaar en 4 maanden; SD = 8 maanden) en laat-adolescenten (gemiddelde 

leeftijd = 18 jaar en 6 maanden; SD = 12 maanden).  

 De stotterende en niet-stotterende adolescenten verschillen niet (χ²(3) = 

4.38; ns) wat betreft de sociaal economische status van hun ouders, berekend 

op basis van het diploma en beroep. De meerderheid van de jongeren in het 

onderzoek kwam uit de sociale middenklasse (41,2%) of lagere middenklasse 

(32,8%) (Hollingshead Index of Social Position; Hollingshead, 1957). 

 

2.2 Metingen 

2.2.1 Onafhankelijke variabele: Stotterernst  

Riley, Riley en Maguire (2004) stelden de Subjective Screening of 

Stuttering (SSS) op om stotterernst te kwantificeren voor- tijdens en na de 

therapie in de vorm van zelfrapportage. Er worden drie gebieden gemeten: 

waargenomen stotterernst (bv. “Hoeveel punten ken je toe aan je spreken met 

goede vrienden de laatste week?”), interne of extern locus of control (bv. “Hoe 

vaak heb je de laatste week aan stotteren gedacht tijdens een gesprek met een 

goede vriend?”) en gerapporteerde woord- en situatievermijding (bv.“Hoe vaak 

heb je de laatste week je woorden veranderd omdat je dacht dat je ging blijven 
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steken tijdens een gesprek met een goede vriend?”). Riley et al (2004) 

concludeerden dat de SSS voldoende betrouwbaar en valide is om te gebruiken 

in onderzoek. Bijvoorbeeld de test-hertest betrouwbaarheid is goed voor de drie 

schalen, de percentages van overeenkomst bedragen respectievelijk 88%, 89% 

en 84%. Het Stuttering Severity Instrument (Riley, 1994) geeft een objectieve 

meting van de stotterernst door logopedisten. Er werden voor 33 stotteraars uit 

onze steekproef scores op de SSI doorgegeven. Stotterernst zoals gemeten 

met de SSS en SSI correleerden binnen ons onderzoek matig signifcant (r = 

.38; p < .05). 

De SSS bestaat uit 22 items die op een 9-punt Likert schaal moeten 

gescoord worden. We kozen ervoor om de locus of control schaal te 

verwijderen, omdat deze volgens ons een te grote overlap heeft met de meting 

van communicatieattitudes. Daardoor bleven er nog 13 items over. Een hogere 

score staat voor meer onvloeiend spreken. De Cronbach’s alpha van de 

stotterernst-meting in ons onderzoek bedraagt .91. 

 

2.2.2 Afhankelijke variabele: Zelfbeeld.  

De Competentiebelevingsschaal voor Adolescenten (CBSA, Treffers et 

al., 2002) is een zelfrapportagevragenlijst voor adolescenten die werd vertaald 

vanuit de Self Perception Profile for Adolescents (SPPA, Harter, 1988). Deze 

vragenlijst meet de zelfwaardering bij jongeren. Het theoretisch kader waarin ze 

werden opgesteld geeft aan dat competentie-beleving domeinspecifiek is, wat 

betekent dat het gevoel van eigenwaarde kan verschillen per domein. De CBSA 

bestaat daarom uit 35 items, waarmee zes specifieke competenties en een 

globaal gevoel van eigenwaarde worden gemeten. De specifieke competenties 

zijn schoolvaardigheden (bv. “Ik twijfel er aan of ik wel even slim ben als mijn 

leeftijdgenoten.”), sociale acceptatie (bv. “Ik word gauw aardig gevonden.”), 

sportieve vaardigheden (bv. “Ik vind dat ik niet goed ben in sport.”), fysieke 

verschijning (bv. “Ik ben tevreden over hoe ik eruit zie.”), gedragshouding (bv. 

“Ik doe meestal geen dingen die me in de problemen brengen.”) en hechte 

vriendschap (bv. “Ik kan voor lange tijd een vriendschap bewaren.”). Een 

voorbeelditem van de globale schaal is “Ik ben vaak teleurgesteld in mezelf.” 

Treffers et al. (2002) vonden een betrouwbaarheid die gemiddeld tot goed te 
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noemen is, blijkend uit gemiddelde tot goede alpha’s. De 35 vragen werden in 

dit onderzoek beantwoord op een 5-punts Likert schaal van “helemaal niet 

waar” naar “helemaal waar”. Een hogere score komt overeen met een meer 

positief zelfbeeld. De Cronbach’s alphas van de verschillende schalen binnen 

ons onderzoek liggen allen boven .71. 

 

2.2.3 Mediatoren 

2.2.3.1 Communicatieattitudes. De Erickson S-24 (Andrews & Cutler, 

1974) is een vragenlijst die pretendeert de attitudes ten aanzien van spreken en 

communicatie te meten bij adolescenten en volwassenen. Voorbeelditems zijn 

“Ik vind het gemakkelijk om met bijna iedereen te praten”; “Ik vind het moeilijk 

om tegen mijn leerkracht of mijn baas te praten”; “Zelfs de gedachte aan 

spreken in het openbaar maakt me bang” en “Ik vind het niet leuk om iemand 

voor te stellen aan een andere persoon”. Deze vragenlijst werd ontwikkeld na 

een revisie van de originele schaal, ‘de S-schaal van Communicatie Attitudes’ 

(Erickson, 1969). Na een item-analyse van de S-schaal werden 15 items van de 

originele 39 items verwijderd. De S-24 bestaat nog uit 24 items met goed/fout 

antwoordmogelijkheid, waarbij een hoge score een meer negatieve attitude 

betekent. De maximum score is 24. De gemiddelde score voor stotterende 

personen bedraagt 19, terwijl deze voor normaal sprekende personen 9 is 

(Andrews & Cutler, 1974). Ook Silverman (1980) en meer recent Miller en 

Watson (1992) vonden significante verschillen tussen de gemiddelde scores op 

de S-24 van stotteraars en niet-stotteraars. Miller en Watson vonden een 

moderate associatie tussen de S-24 score en stotterernst. De gemiddelde 

scores voor de milde, moderate en ernstige stotteraars waren respectievelijk 

9.9, 13.6 en 18.8. De S-24 werd uitgebreid gebruikt in onderzoeken rond 

stotteren. Ook voor andere populaties blijkt de vragenlijst betekenisvalide te zijn 

(Andrews & Cutler, 1974).  

Binnen dit onderzoek hanteerden we een 5-punts Likert schaal van 

“helemaal niet waar” naar “helemaal waar”. Ook hier komt een hogere score 

overeen met een meer negatieve attitude ten aanzien van communicatie. De 

Cronbach’s alpha binnen ons onderzoek bedraagt .92. 
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2.2.3.2 Perfectionisme. De Multidimensionele Perfectie Schaal (MPS, 

Frost, Marten, Lahart, & Rosenblate, 1990) meet perfectionistisch denken. De 

schaal bestaat uit zes dimensies van perfectionisme: zorgen over fouten (bv. 

Als ik faal op school of op het werk, ben ik een mislukking.”, persoonlijke 

standaarden (bv. “Als ik mezelf niet de hoogste normen voorschrijf, zal ik 

waarschijnlijk eindigen als een tweederangspersoon.”), verwachtingen van 

ouders (bv. Mijn ouders schrijven mij erg hoge normen voor.”), ouderlijke kritiek 

(bv. “Als kind werd ik gestraft als ik iets niet perfect deed.”), twijfelen aan acties 

(bv. Het vergt me veel tijd om iets ‘juist’ te doen.”) en organisatie (bv. 

“Organisatie is erg belangrijk voor mij.”). De scoring van de 35 items gebeurt op 

een 5-punts Likert schaal van “helemaal niet waar” naar “helemaal waar”. Een 

hoge score staat voor meer perfectionisme. Frost et al. (1990) rapporteerden 

een interne consistentie van alpha > .70 op alle subschalen. De MPS kent een 

hoge correlatie met andere metingen van perfectie, zoals de Burns 

Perfectionisme Schaal (Burns, 1980b) en de perfectionisme schaal van de 

Eating Disorder Inventory (Garner, Olmstead, & Polivy, 1983).  

Binnen dit onderzoek werd gebruik gemaakt van de subschalen ‘zorgen 

over fouten’ en ‘twijfelen aan acties’ om maladaptief perfectionisme te meten. 

Deze schaal bestaat uit 13 items met een Cronbach’s alpha van .88. Adaptief 

perfectionisme werd onderzocht via de subschaal ‘persoonlijke standaarden’ 

(Bieling et al., 2004, Frost et al., 1990) en bestaat uit zeven items. De 

Cronbach’s alpha bedraagt .76. 

 

2.2.3.3 Waargenomen stigma en geslotenheid rond stotteren. Blood 

et al. (2003) gebruikten in een onderzoek rond stigmatisering bij stotteraars een 

set van vragen opgesteld door Westbrook, Bauman en Shinnar (1992) in functie 

van een onderzoek rond epilepsie. Het woord ‘epilepsie’ in de vragen werd 

vervangen door ‘stotteren’. De zeven items beogen te onderzoeken in welke 

mate er sprake is van een sociaal stigma rond stotteren bij adolescenten. Uit de 

factoranalyse van de zeven items uitgevoerd door Westbrook et al. kwamen 

twee constructen naar boven: ‘waargenomen stigma’ (drie items) en 

‘geslotenheid rond het stigma’ (vier items). De factoranalyse binnen het 

onderzoek van Blood et al. en binnen ons onderzoek (PCA: twee factoren met 
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een eigenwaarde > 1 verklaarden samen 60,4% van de variantie in de items en 

vertoonden na rotatie een quasi perfecte simplex structuur) bevestigde de 

structuur en de validiteit van de schalen. Voorbeelditems zijn: “Denk je dat je 

stotteren invloed heeft op het feit dat mensen vrienden met jou willen zijn” 

(waargenomen stigma) en “Als je kan, houd je dan je stotteren geheim voor 

anderen” (geslotenheid rond het stigma). 

 De items werden gescoord op een 4-punts Likert schaal. Een hoge score 

stemt overeen met een sterker gevoel van stigmatisering en met een sterker 

toedekken van stotteren. De Cronbachs’s alphas bedragen .87 voor de meting 

van stigmatisering en .56 voor geslotenheid. Voor de controlegroep werden de 

vragen aangepast. Bijvoorbeeld: “Indien je zou stotteren, denk je dat dit invloed 

zou hebben op het feit dat mensen vrienden met jou willen zijn” en “Indien je 

zou stotteren, zou je dit geheim houden voor anderen als dat zou kunnen”.  

 

2.3 Procedure 

In het jaar 2007 werd contact opgenomen met verschillende 

logopedisten, stottertherapeuten en centra’s die werken rond stotteren in 

Vlaanderen. De vragenlijsten werden via de tussenpersonen aan die jongeren 

bezorgd die zij bereid vonden om mee te werken. Er werd geen beloning 

verbonden aan een deelname. Er werd verder een oproep tot medewerking en 

een link naar de vragenlijst geplaatst op het stotterforum (www.stotterforum.be).  

Het Sint Jozefscollege in Herentals werd gecontacteerd om een 

controlegroep voor het onderzoek te bekomen. De scholieren uit het eerste, 

tweede en zesde jaar ASO werden via een brief op de hoogte gebracht van het 

onderzoek. Ze kregen de kans om de vragenlijst tijdens een lesuur in te vullen. 

Aan de ouders van de leerlingen werd via een brief gevraagd of hun kinderen 

mochten meewerken aan het onderzoek. Alle ouders stemden in met het 

onderzoek. Via mond aan mond reclame werden bijkomend adolescenten van 

19-20 jaar gecontacteerd. Zij konden de vragenlijst via mail invullen. De 

jongeren werden allemaal op de hoogte gebracht van de reden van het 

onderzoek en kregen informatie over stotteren. In Bijlage 1 en Bijlage 2 kan u 

de begeleidende brief en vragenlijst vinden voor de groep van stotterende 

jongeren en voor de controlegroep. 
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3. RESULTATEN 

 

3.1 Effecten van de Achtergrondvariabelen Geslacht, SES en Leeftijd 

Een MANCOVA werd uitgevoerd om de invloed van het geslacht, de 

leeftijdsgroep en de SES na te gaan op de verschillende variabelen binnen het 

onderzoek. Noch de leeftijdsgroep (Wilk’s Lambda= .82; F(13,91)= 1.51; ns) 

noch de SES (Wilk’s Lambda= .93; F(13,91)= .48; ns) bleek een significante 

multivariate invloed uit te oefenen op de variabelen. Significante verschillen 

werden echter wel gevonden voor de variabele geslacht (Wilk’s Lambda= .68; 

F(13,91) = 3.30; p <. 001; η2 = .32) en dit op zowel de onafhankelijke 

(stotterernst), afhankelijke (sportieve, fysieke en globale competentie) als 

mediërende variabelen (communicatieattitudes). Tabel 2 toont deze variabelen 

met hun gemiddelden voor meisjes en jongens. We controleren de verdere 

toetsen binnen ons onderzoek voor geslacht. 

 

Tabel 2. De Significant Verschillende Gemiddelden tussen Jongens en Meisjes 

**p < .01 en ***p < .001. 

 

3.2 De Invloed van de Stotterernst op het Zelfbeeld 

 Om de hypothese te toetsen of de stotterernst een invloed uitoefent op 

het zelfbeeld voerden we een MANCOVA uit met stotterernst als onafhankelijke 

variabele, met de verschillende zelfbeelden als afhankelijke variabelen en met 

geslacht als controlevariabele. Deze toont aan dat de waargenomen 

Variabele F (1,103) 
Effect size 

η
2 

M 
jongens 

M 
meisjes 

Stotterernst 9.22** .08 2.08 2.82 

Sportieve Competentie 13.79*** .12 3.55 2.97 

Fysieke Verschijning 10.62** .09 3.77 3.27 

Globaal Zelfbeeld 16.70*** .14 4.01 3.45 

Communicatieattitudes 8.31** .08 2.52 2.89 
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stotterernst inderdaad een significante invloed uitoefent op het zelfbeeld (Wilk’s 

Lambda = .79; F(7,108)= 4.00; p < .001; η2 = .21). Vervolgens berekenden we 

de partiële correlaties tussen stotterernst en de verschillende zelfbeelden, 

waarbij we controleerden voor geslacht. Tabel 3 toont een overzicht van deze 

correlaties. De correlaties tussen stotterernst enerzijds en de sociale 

competentie, schoolse competentie, hechtingscompetentie en het globaal 

zelfbeeld anderzijds zijn significant negatief.  

 

Tabel 3. De Correlaties tussen Stotterernst en Zelfbeeld bij Adolescenten 

*p < .05 en **p < .01. 

 

Om de hypothese te toetsen of de stotterernst een verschillende invloed 

uitoefent op het zelfbeeld afhankelijk van de leeftijdsgroep, onderzochten we de 

partiële correlaties per leeftijdgroep, met controle voor geslacht. Vervolgens 

vergelijken we de correlaties. Tabel 3 toont de correlaties en de Z-waarden voor 

het verschil tussen de correlaties. Binnen de vroege adolescentie bemerken we 

significante correlaties tussen stotterernst enerzijds en schoolse competentie en 

gedragshouding anderzijds. In de groep van laat-adolescenten zijn significante 

relaties op te merken tussen de stotterernst en sociale, sportieve, hechting en 

globale competentie. Met uitzondering van de correlatie tussen stotterernst en 

sportieve competentie zijn geen van deze correlaties verschillend tussen vroeg- 

en laatadolescenten. Aparte analyses per leeftijdsgroep zijn dus overbodig.  

Afhankelijke Variabele Totaal 
Vroeg-

Adolesenten 
Laat-

Adolescenten 
Z-waarde 
verschil 

Sociale Competentie -.31** -.24 -.43** 1.09 

Schoolse Competentie -.26** -.25* -.21 0.21 

Sportieve Competentie .06 -.18 .31* 2.55* 

Fysieke Verschijning .01 .14 -.10 1.22 

Gedragshouding -.05 -.26* .07 -1.70 

Hechtingscompetentie -.26** -.16 -.33* 0.92 

Globaal Zelfbeeld -.23* -.12 -.38* 1.42 
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Stotterernst Zelfbeeld 

Mediator 

Stap 2 Stap 3 

Stap 1 
Stap 4 

Een analoge bijkomende vergelijking tussen de stottergroep en de 

controlegroep in ons onderzoek, toonde geen verschillen in de verbanden 

tussen stotterernst en de verschillende aspecten van het zelfbeeld bij deze 

groepen, wat aparte analyses ook hier overbodig maakt. 

 

3.3 De Mediërende Processen tussen Stotterernst en Zelfbeeld 

Om de mediatieprocessen tussen stotterernst en de verschillende 

zelfbeelden te onderzoeken, werden regressieanalyses uitgevoerd volgens een 

4-stappen procedure (Baron & Kenny, 1986; Holmbeck, 1997). Binnen Stap 1 

wordt de grootte van het pad tussen de onafhankelijke variabele (stotterernst) 

en de afhankelijke variabele (zelfbeeld) bepaald. Binnen Stap 2 moet een 

significant pad tussen de onafhankelijke variabele en de mediator 

(communicatieattitudes, stigmatisering en geslotenheid, maladaptief en adaptief 

perfectionisme) worden aangetoond. Binnen Stap 3 wordt onderzocht of het 

pad tussen de mediator en de afhankelijke variabele significant is, na controle 

voor de onafhankelijke variabele. Ten slotte wordt in Stap 4 onderzocht of het 

significante pad uit Stap 1 gereduceerd wordt, wanneer de mediërende 

variabele in rekening wordt gebracht. Om de significantie van deze reductie te 

toetsen maken we gebruik van de Sobel test voor het indirecte effect 

(Sobel,1982). 

 

 
                         
 
 

 
 

 

 

 

 

Figuur 2. Het Mediatieproces 

 

3.3.1 Communicatieattitudes 

Binnen het eerste mediatieproces onderzochten we de invloed van de 

communicatieattitudes op de relatie tussen de stotterernst en de verschillende 
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zelfbeelden. Wat betreft Stap 1 toonden we reeds in 3.2 aan dat de relatie 

tussen stotterernst en sociale, schoolse, hechtings- en globale competentie 

significant negatief is. Tabel 4 toont de waarden uit de regressieanalyse van 

stotterernst op de vier zelfbeelden. De regressiecoëfficiënt van stotterernst op 

communicatieattitudes (Stap 2), gecontroleerd voor geslacht, is significant 

positief. De regressieanalyse die werd uitgevoerd in functie van Stap 3 toont 

aan dat alle vier de afhankelijke variabelen significant negatief voorspeld 

worden door negatieve communicatieattitudes, na controle voor stotterernst. 

Wanneer we tenslotte in Stap 4 de communicatieattitudes invoerden als 

controlevariabele merkten we een significante daling op in de paden tussen 

stotterernst enerzijds en sociale, schoolse, hechtings- en globale competentie 

anderzijds. Geen van deze verbanden is nog significant. De Sobel test bevestigt 

dat het indirecte effect van stotterernst via de communicatieattitudes naar 

sociale, schoolse, hechtings- en globale competentie significant is. We kunnen 

besluiten dat de negatieve communicatieattitudes het negatieve verband tussen 

stotterernst en zelfbeeld volledig medieert. Tabel 4 toont de vier stappen van 

het mediatieproces. 

 

3.3.2 Stigmatisering en Geslotenheid rond stotteren 

De volgende mediatiehypothese die werd onderzocht, stelt dat het 

waargenomen stigma en de geslotenheid rond stotteren de relatie tussen 

stotterernst en zelfbeeld mediëren. Het verband tussen stotterernst en 

waargenomen stigma, gecontroleerd voor geslacht (Stap 2), is niet significant (β 

= .04; ns), waardoor waargenomen stigma niet verder opgenomen wordt in de 

toetsing van deze hypothese. Het verband tussen stotterernst en geslotenheid 

rond het stotteren is echter wel significant (β = .22; p < .05). Wanneer we de 

verbanden tussen de mediator en de sociale, schoolse, hechtings- en globale 

competentie bekijken, na controle voor stotterernst (Stap 3), merken we dat 

enkel het verband met globale competentie significant is (zie Tabel 4). Stap 4 

toont aan dat het pad tussen stotterernst en globale competentie gereduceerd 

wordt tot een niet-significante waarde, na controle voor geslotenheid rond 

stotteren. De Sobel test wijst echter uit dat het indirecte effect van stotterernst 

via geslotenheid rond stotteren op het globale zelfbeeld niet significant is. We 
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kunnen besluiten dat noch het waargenomen stigma noch de gerapporteerde 

geslotenheid rond stotteren de relaties tussen stotterernst en zelfbeeld 

mediëren. De vier stappen van het mediatieproces zijn opnieuw weergegeven 

in Tabel 4.  

 

Tabel 4. Drie Mediatoren tussen Stotterernst en Zelfbeeld bij Adolescenten 

Noot. Stap 1 = pad van OV naar AV; Stap 2 = pad van OV naar M; Stap 3 = pad 
van M naar AV, na controle voor OV; Stap 4 = Stap 1, na controle voor M. 

*p < .05, **p < .01 en ***p < .001 

 

3.3.3 Maladaptief en Adaptief Perfectionisme  

De derde mediatiehypothese stelt dat perfectionisme het verband tussen 

stotterernst en zelfbeeld medieert. Stap 1 blijft gelijk aan deze uit de vorige 

mediatieprocessen. Uit de toets van de verbanden tussen perfectionisme en 

stotterernst (Stap 2) blijkt dat enkel maladaptief perfectionisme in het verder 

onderzoek moet worden opgenomen, aangezien stotterernst geen significante 

relatie vertoont met adaptief perfectionisme (β = .16; ns). De regressieanalyses 

die werden uitgevoerd in functie van Stap 3 tonen aan dat sociale, schoolse en 

globale competentie significant negatief voorspeld worden door maladaptief 

AV/Mediator Stap 1 Stap 2 Stap 3 Stap 4 Sobel-t R² 

Sociale Competentie 

     Negatieve C-attitude 

     Maladaptief Perfectionisme 

 

-.32*** 

-.32*** 

 

.67*** 

.43*** 

 

-.66*** 

-.34*** 

 

.13 

-.18 

 

-5.19*** 

-2.94** 

 

.34*** 

.21*** 

Schoolse Competentie 

     Negatieve C-attitude 

     Maladaptief Perfectionisme 

 

-.25** 

-.25** 

 

.67*** 

.43*** 

 

-.45*** 

-.46*** 

 

.05 

-.06 

 

-3.67*** 

-3.56*** 

 

.20*** 

.28*** 

Hechtingscompetentie 

     Negatieve C-attitude 

     Geslotenheid 

     Maladaptief Perfectionisme 

 

-.27** 

-.27** 

-.27** 

 

.67*** 

.22* 

.43***  

 

-.48*** 

-.12 

-.15 

 

.06 

-.26** 

-.21* 

 

-3.71*** 

-1.16 

-1.44 

 

.18*** 

.10** 

.09** 

Globaal Zelfbeeld 

      Negatieve C-attitude 

      Geslotenheid 

      Maladaptief Perfectionisme 

 

-.21* 

-.21* 

-.21* 

 

.67*** 

.22* 

.43*** 

 

-.60*** 

-.17* 

-.42*** 

 

.20 

-.17 

-.04 

 

-5.08*** 

-1.50 

-3.47*** 

 

.37*** 

.21** 

.34*** 
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perfectionisme, na controle voor stotterernst. Het verband tussen maladaptief 

perfectionisme en hechtingscompetentie is niet significant. Wanneer we binnen 

Stap 4 maladaptief perfectionisme invoerden als controlevariabele merkten we 

een significante daling op in de paden tussen stotterernst enerzijds en sociale, 

schoolse en globale competentie anderzijds. De regressiecoëfficiënten van 

stotterernst op de drie zelfbeelden zijn niet meer significant. De correlatie 

tussen stotterernst en hechtingscompetentie blijft significant. De Sobel test 

bevestigt dat het indirecte effect van stotterernst via maladaptief perfectionisme 

naar sociale, schoolse en globale competentie significant is. We besluiten dat 

maladaptief perfectionisme de verbanden tussen stotterernst en sociale, 

schoolse en globale competentie volledig medieert. De relatie tussen 

stotterernst en hechtingscompetentie wordt echter niet verklaard door 

maladaptief perfectionisme. Tabel 4 toont opnieuw de vier stappen van het 

mediatieproces. 

  

3.3.4 SEM: Communicatieattitudes en Maladaptief Perfectionisme 

 Vervolgens voerden we drie SEM-analyses uit om te onderzoeken welke 

mediator, de communicatieattitudes of het maladaptief perfectionisme, de 

verbanden tussen stotterernst en de verschillende zelfbeelden het sterkst 

verklaart. Voor de structurele analyses werd gebruik gemaakt van LISREL 8.53 

(Jöreskog & Sörbom,1993). Er werd steeds gecontroleerd voor geslacht. Om de 

fit van de structurele modellen te evalueren, selecteerden we verschillende 

maten (Kline, 1998): de Satorra–Bentler Scaled chi-square statistic (SBS-χ2), de 

root-mean-square error of approximation (RMSEA) en de comparative fit index 

(CFI). De SBS-χ2 statitiek zou zo klein mogelijk moeten zijn, bij voorkeur niet 

significant. Waarden van RMSEA < .06 en CFI > .95 wijzen op een goede fit 

van het vooropgestelde model (Bentler, 1990; Hu and Bentler, 1999). 

 Wanneer we de negatieve communicatieattitudes, het maladaptief 

perfectionisme en de relatie tussen beide factoren in rekening brengen in het 

structureel model, merken we dat het verband tussen stotterernst en sociale 

competentie volledig gemedieerd wordt door deze factoren. Het totale effect 

van stotterernst op het sociale zelfbeeld (-.38***) is gelijk aan het indirecte 

effect. Figuur 3a toont dat de negatieve communicatieattitudes de relatie het 
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sterkst bepalen. De fit van het model is zeer goed (SBS-Χ2 (1) = 1.66, ns; 

RMSEA = .07; CFI = 1.0).  

Het structurele model (SBS-Χ2 (1) = 1.05, ns; RMSEA = .02; CFI = 1.0) 

in Figuur 3b toont een volledige mediatie door de negatieve 

communicatieattitudes en maladaptief perfectionisme van de relatie tussen 

stotterernst en schoolse competentie. Het totale effect van de stotterernst op de 

schoolse competentie is gelijk aan het indirecte effect (-.30***). Verder 

bemerken we in de figuur dat beide mediatoren een relatief gelijkwaardige 

invloed uitoefenen op de relatie tussen de afhankelijke en onafhankelijke 

variabele.  

De fit van het structureel model met enkel indirecte paden tussen 

stotterernst en het globale zelfbeeld is niet acceptabel (SBS-Χ2 (1) = 5.18, p < 

.05; RMSEA = .18; CFI = .98). We dienen ook het directe pad op te nemen in 

ons model. Het verband tussen de stotterernst en het globaal zelfbeeld wordt 

meer dan volledig gemedieerd door de negatieve communicatieattitudes en het 

maladaptief perfectionisme. Het totale effect van stotterernst op het globale 

zelfbeeld blijkt kleiner dan het indirecte effect (-.40***). Figuur 3c toont dat 

binnen de indirecte paden de negatieve communicatieattitudes de relatie het 

sterkst bepalen.  
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Stotterernst 
SSS 

Sociale 
Competentie 

Negatieve 
Communicatie-
attitudes 

 

Maladaptief 
perfectionisme  

Stotterernst 
SSS 

Schoolse 
Competenties 

Negatieve 
Communicatie-
attitudes 

 

 Maladaptief 
perfectionisme 

Stotterernst 
SSS 

Globaal 
Zelfbeeld 

Negatieve 
Communicatie-
attitudes 

 

Maladaptief 
perfectionisme  

Figuur 3a        

        

   .65***             -.47***   

                 

  .23*** 

                                                .41***                                      -.17 

 

 

 

 

Figuur 3b          

        

   .65***             -.23*   

                 

  .23*** 

                                                .41***                                    -.36*** 

 

 

 

 

Figuur 3c   20*    

          

        

   .65***          -.43**   

                 

  .23*** 

 

                                                .41***                                    -.28* 

 

 

 

 

Figuur 3. Structureel model van de Relatie tussen Stotterernst en Sociale 

Competentie (Figuur 3a), Schoolse Competentie (Figuur 3b) of Globaal Zelfbeeld 

(Figuur 3c), met Negatieve Communicatieattitudes en Maladaptief Perfectionisme 

als Mediatoren. De Coëfficiënten zijn Gestandaardiseerd, *p < .05, **p < .01, ***p < 

.001.  
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4. DISCUSSIE  

 

Green (1998, 1999) stelde dat volwassen stotteraars in vergelijking met 

kinderen meer negatieve spreekervaringen hebben opgedaan en dat hun 

stotteren daarom waarschijnlijk een meer negatieve invloed heeft op hun 

zelfwaardering. Vertrekkend van deze hypothese richtten wij ons tot de 

tussenliggende periode, de adolescentieperiode. Deze kan opgesplitst worden 

in drie groepen (De Wit et al., 1995). Binnen ons onderzoek werden 

adolescenten uit de vroege en de late adolescentie vergeleken. Het doel van 

ons onderzoek was tweeledig. Ten eerste trachtten we een beeld te krijgen van 

de impact van stotteren op de verschillende domeinen van het zelfbeeld van 

adolescenten, alsook op het globale beeld van hun persoonlijk functioneren. 

Aansluitend onderzochten we mediërende processen die de relatie tussen 

stotteren en het zelfbeeld kunnen bepalen. We behandelden binnen dit 

onderzoek de negatieve communicatieattitudes, het waargenomen stigma en 

de geslotenheid rond stotteren en adaptief en maladaptief perfectionisme. We 

probeerden met andere woorden een beter zicht te krijgen op de onderliggende 

interne processen van stotteren, op de ijsberg onder het wateroppervlakte.  

  

Uit de preliminaire onderzoeken bleken de socio-economische klasse en 

de leeftijdsgroep geen multivariate invloed uit te oefenen op de verschillende 

onderzoeksvariabelen. De meerderheid van de jongeren kwam uit de sociale 

middenklasse (41,2%) of lagere middenklasse (32,8%) (Hollingshead Index of 

Social Position; Hollingshead, 1957). In longitudinaal onderzoek werd wel 

ondersteuning gevonden voor een stijging van het zelfbeeld tijdens de 

adolescentie, onder andere ten gevolge van een stijgende autonomie en een 

meer realistisch beeld van het ideale zelf (McCarthy & Hoge, 1982). Het gebrek 

aan leeftijdsverschillen in ons onderzoek kan te wijten zijn aan onze cross-

sectionele opzet. 

De variabele geslacht bleek daarentegen zowel de afhankelijke, 

onafhankelijke als de mediërende factoren te beïnvloeden en werd daarom als 

controlevariabele opgenomen in het verdere onderzoek. Bij vrouwen zal het 

stotteren zich minder snel manifesteren, maar ze stotteren ernstiger (Kidd, 
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1984; Kidd et al., 1981; Kidd et al., 1978). Dit wordt ondersteund door onze 

resultaten. Verder schatten onze jongens hun sportieve competenties en 

fysieke verschijning enerzijds en hun globale functioneren anderzijds meer 

positief in dan onze meisjes, wat reeds werd aangetoond door Hagborg (1993a; 

1993b). In tegenstelling tot dit voorgaand onderzoek schatten onze meisjes hun 

sociale competenties niet hoger in. Kling, Hyde, Showers en Buswell (1999) 

besloten dat het verschil in globaal zelfbeeld tussen jongens en meisjes 

significant, maar klein is en dat het grootste verschil tot uiting komt in de late 

adolescentie. Een stijgende mate van seksisme en agressie tijdens de 

adolescentie worden als mogelijke oorzaken besproken. Verder hebben de 

meisjes binnen onze steekproef een betere attitude ten aanzien van 

communicatie dan de jongens. Dit resultaat verschilt van het onderzoek 

uitgevoerd door Brutten en Dunham (1989) bij vloeiend sprekende jongeren (6-

15 jaar). Zij vonden geen geslachtsverschil in communicatieattitudes.  

 

Vanuit ons onderzoek kunnen we besluiten dat in tegenstelling tot bij 

kinderen (Yovetich et al., 2000), het stotteren bij adolescenten een negatieve 

invloed uitoefent op verschillende domeinen van het zelfbeeld. Volgens de 

verwachtingen schatten de adolescenten die zichzelf als ernstig stotteraar 

benoemen hun sociale competenties lager in. Daarnaast beïnvloedt het 

stotteren ook het beeld over hun schoolse competenties, hun competenties om 

een hechte vriendschap aan te gaan en hun globale zelfwaardering. In 

tegenstelling tot kinderen kunnen we besluiten dat adolescenten waarschijnlijk 

wel een zelfbeeld van ‘stotteraar’ hebben, dat bovendien negatief gekleurd is 

(Green, 1998). Deze resultaten verschillen van het onderzoek van Blood et al. 

(2003), waarin echter enkel het globale zelfbeeld werd gemeten en waarin 

bovendien een jongere steekproef werd gebruikt.  

Zoals besproken bleek vanuit de preliminaire onderzoeken dat de 

leeftijdsgroep geen invloed kent op onze onderzoeksvariabelen. Vanuit de 

hypothese van Green (1998, 1999) verwachtten we echter dat het zelfbeeld van 

stotteraars uit de late adolescentie meer negatief is dan het zelfbeeld van 

stotteraars uit de vroege adolescentie, omdat zij reeds meer negatieve 

ervaringen hebben opgedaan met hun stotteren. Hoewel enkel de impact van 
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stotteren op het beeld van de sportieve competenties significant verschilt tussen 

de vroege en de late adolescenten, bemerken we toch enkele interessante 

trends. Tijdens de vroege adolescentie blijkt het stotteren voornamelijk de 

schoolse competenties en de gedragshouding negatief te beïnvloeden terwijl de 

oudere adolescenten hun sociale en vriendschapsvaardigheden en hun globale 

zelfbeeld devalueren ten gevolge van hun stotteren. In deze trend vinden we 

ondersteuning voor onze hypothese en die van Green (1998, 1999), daar de 

impact van het stotteren sterker wordt met het ouder worden. Daarnaast 

bemerken we een positieve impact van het stotteren op sportieve competenties 

bij de oudere adolescenten. Dit ondersteunt het idee van Crocker en Major 

(1989) over mogelijke  beschermende mechanismen van het zelfbeeld. Blood et 

al (2003) verklaarden dat stotteraars deze strategieën misschien gebruiken om 

de stigmatiserende invloed van stotteren te verminderen. We bemerken binnen 

ons onderzoek compensatiegedrag op vlak van sportieve prestaties en minder 

op vlak van schoolse vaardigheden, misschien omdat bij sport het spreken en 

taalvaardigheden minder van belang zijn. Adolescenten willen namelijk de 

aandacht weghouden van negatieve aspecten van hun persoon (Santrock, 

2001).  

 

 We onderzochten of stotterende adolescenten spreken als negatief 

ervaren. Zoals verwacht vonden we een sterke relatie tussen de stotterernst en 

de communicatieattitudes. Dit betekent dat adolescenten die ernstig stotteren 

spreken als iets negatief ervaren. Dit stemt overeen met onderzoek bij kinderen 

(De Nil & Brutten, 1986; 1991) en bij volwassenen (Andrews & Cutler, 1974; 

Brown & Hull, 1942; Erikson, 1969; Silverman, 1980). De negatieve 

spreekervaringen bepalen bovendien volledig de relatie tussen stotteren en 

verschillende domeinen van het zelfbeeld (sociale, schoolse en hechte 

vriendschapscompetentie en globale zelfwaardering). Dit betekent dat stotteren 

een impact heeft op het zelfbeeld van de adolescenten doordat ze spreken als 

iets negatiefs ervaren. Deze resultaten bieden een verdere ondersteuning voor 

de hypothese van Green (1998, 1999): adolescenten ondervinden in 

vergelijking met kinderen een duidelijke negatieve invloed van hun stotteren op 
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hun zelfbeeld, omdat ze waarschijnlijk meer negatieve spreekervaringen 

hebben opgedaan.  

  

Een spreeksituatie kan meer negatief gekleurd worden doordat de 

buitenwereld en de stotteraars stotteren als iets stigmatiserend, als iets 

negatiefs bekijken. Binnen ons onderzoek vonden we geen significante relatie 

tussen de stotterernst en de mate dat men stotteren als iets stigmatiserend 

beschouwt. Dit betekent dat de mate waarin jongeren stigmatisering ervaren, 

onafhankelijk is van de stotterernst. Voorgaand onderzoek toonde aan dat de 

media en de maatschappij een negatief beeld van stotteren etaleren (Craig et 

al., 2000; Lass et al., 1992). Dit beeld wordt waarschijnlijk door zowel 

stotteraars als niet-stotteraars overgenomen. Wij vonden een gemiddelde 

stigmatiserende invloed van stotteren (M = 2.31, SD = 0.81, op een schaal van 

1 tot 4), terwijl Blood et al. (2003) besloten dat 65% van hun onderzochte 

adolescenten tussen 13,5 en 18,3 jaar hun stotteren niet als stigmatiserend 

beschouwden. Zij benadrukten echter ook dat ongeveer 25% van hun 

adolescenten zich sterk gestigmatiseerd voelde.  

De mate dat adolescenten stotteren willen verborgen houden, bleek 

afhankelijk van de stotterernst. Dit ondersteunt opnieuw de conclusie van 

Santrock (2001) dat adolescenten negatieve karakteristieken willen verbergen. 

Daarnaast bieden deze resultaten ondersteuning voor de leertheorieën over het 

chronisch worden van stotteren (Kanfer & Philips, 1970; Van Dijk & Van Alphen, 

1985). Door de modelfunctie van de media en de maatschappij kan stotteren 

als een negatieve stempel ervaren worden door de stotterende adolescent, 

waardoor hij dit stotteren wil geheim houden. Deze geslotenheid blijkt verder 

een negatieve impact te hebben op hun globale zelfwaardering. Hoewel Blood 

et al. (2003) een gelijkaardige geslotenheid aantroffen bij hun adolescenten, 

bemerkten zij geen negatieve invloed op het globale zelfbeeld. De jongeren die 

zij onderzochten waren echter vroeg- en midden-adolescenten en de 

onderzoekers gebruikten een andere meting voor het globale zelfbeeld. 

Ondanks de duidelijke bivariate verbanden in ons onderzoek,  concludeerden 

we verder wel dat de geslotenheid rond stotteren de relatie tussen de 

stotterernst en de zelfwaardering niet bepaalt.  
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Samenvattend ondersteunen we enigszins de conclusies van Blood et al. 

(2003), daar ook wij moeten besluiten dat de mate dat men zich 

gestigmatiseerd voelt door het stotteren en de geslotenheid rond stotteren niet 

de meest belangrijke invloed uitoefenen op het zelfbeeld van de adolescent.  

 

 Perfectionisme, en dan voornamelijk maladaptief perfectionisme wordt in 

de literatuur vaak gelinkt aan psychopathologieën, zoals depressie en 

eetstoornissen (Steiger, Leung, Puentes-Newman & Gottheil, 1992; Kawamura, 

Hunt, Frost & DiBartolo, 2001). Ook stotteraars blijken vaak perfectionistisch 

ingesteld (Amster, 1995). Dit fenomeen kreeg zelfs een eigen term, het 

Demosthenes-complex (Vuylsteke et al. 2001). We stelden ons de vraag of 

onze adolescenten zich adaptief perfectionistisch of juist maladaptief 

perfectionistisch opstellen. Binnen de literatuur rond stotteren werd er namelijk 

tot hiertoe geen onderscheid gemaakt tussen maladaptief en adaptief 

perfectionisme.  

In tegenstelling tot onze verwachtingen vonden we geen ondersteuning 

voor een adaptieve vorm. Onze stotterende adolescenten leggen zichzelf geen 

hogere standaarden op dan niet-stotterende adolescenten. We vinden hier dus 

geen verdere ondersteuning voor een eventueel beschermend mechanisme 

tegen een negatief zelfbeeld (Crocker & Major, 1989), door bijvoorbeeld meer 

nadruk te leggen op andere vaardigheden zoals schoolse of sportieve 

vaardigheden. Anderzijds kunnen onze resultaten betekenen dat adolescenten 

zichzelf in het algemeen hogere standaarden opleggen dan kinderen.  

In lijn met de verwachtingen zijn onze stotterende adolescenten meer 

maladaptief perfectionistisch ingesteld in vergelijking met hun vloeiend 

sprekende leeftijdgenoten. Verder bemerken we een significante negatieve 

impact van dit maladaptief perfectionisme op verschillende domeinen van het 

zelfbeeld, namelijk de sociale en schoolse competentie en op de globale 

zelfwaardering. Ook Ashby en Rice (2002) concludeerden dat maladaptief 

perfectionisme het zelfbeeld negatief kan beïnvloeden. Uit onze resultaten blijkt 

bovendien dat dit maladaptief perfectionisme de relatie tussen de stotterernst 

en het zelfbeeld volledig medieert. Met andere woorden, het stotteren heeft een 

impact op de verschillende domeinen van het zelfbeeld doordat stotterende 
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adolescenten zich vaker zorgen maken over hun fouten en meer twijfelen aan 

hun acties.   

   

We kunnen concluderen dat zowel een negatieve attitude ten aanzien 

van spreken en communicatie als een maladaptief perfectionistische 

ingesteldheid de negatieve impact van stotteren op het zelfbeeld volledig 

reguleren. We durven met andere woorden stellen dat de stotterernst de 

zelfwaardering op vlak van sociale acceptatie, schoolse vaardigheden, hechte 

vriendschappen en de globale zelfwaardering niet negatief zou beïnvloeden, 

moesten deze mediërende factoren niet optreden bij stotteraars. Welke van de 

mediërende factoren heeft echter de sterkste invloed? Uit de SEM analyses 

kunnen we besluiten dat de negatieve communicatieattitudes een sterkere 

invloed uitoefenen op de relatie tussen stotterernst en sociale acceptatie 

enerzijds en op de relatie tussen stotterernst en globale zelfwaardering 

anderzijds, in vergelijking met het maladapatief perfectionisme. De relatie 

tussen stotterernst en schoolse competentie wordt door beide factoren 

gelijkwaardig beïnvloed. We houden ook in het achterhoofd dat de relatie 

tussen de stotterernst en de hechtingscompetentie enkel door de 

communicatieattitudes wordt gereguleerd. Samenvattend stellen we vast dat in 

de eerste plaats de meer negatieve attitude ten aanzien van het spreken en in 

de tweede plaats de meer maladaptieve perfectionistische ingesteldheid 

bepalen dat de adolescenten die stotteren zichzelf negatief waarderen.  

 Vermeldingswaardig is dat de twee mediatiefactoren samen de relatie 

tussen stotterernst en globale zelfwaardering meer dan volledig mediëren. Dit 

betekent dat de regulering door de beide factoren van de impact van stotteren 

op het globale zelfbeeld dermate sterk is dat het in het SEM model statistisch 

gecompenseerd wordt door een omgekeerd direct effect. 

 

De theoretische implicaties van deze resultaten zijn niet te 

onderschatten. Uit de literatuur bleek reeds dat volwassenen zichzelf 

beschrijven als lid van een aparte stottergroep (Zelen et al., 1954). Onze 

resultaten ondersteunen dat het zelfconcept ‘stotteraar’ ook bij adolescenten 

kan bestaan. Janssen (1985) categoriseerde gevoelens van schaamte, angst 
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en spanning over en tijdens het spreken en perfectionisme onder inwendig 

stottergedrag. Hij merkte op dat bij sommige stotteraars de gedachten rond 

stotteren een centrale plaats innemen in hun cognitieve systeem, waardoor hun 

stotterprobleem in sterke mate hun zelfbeeld bepaalt. Deze inwendige 

stottergedragingen zorgen er dus voor dat een stotteraar zich daadwerkelijk 

gaat beschouwen als een ‘stotteraar’ tijdens de adolescentie. 

Stotteren wordt in de literatuur gelinkt aan bepaalde persoonlijkheids- of 

temperamentskenmerken zoals een hogere waakzaamheid tijdens taken, 

sensitiviteit, angst, teruggetrokken gedrag en minder aanpassingsvermogen 

(Anderson, Pellowski, Conture & Kelly, 2003; Hauner, Shriberg, Kwiatkowski & 

Allen, 2005). Guitar (2006) stelde dat een sensitief temperament bijdraagt tot 

een kwetsbaarheid voor de ontwikkeling van stotteren. Bepaalde 

persoonlijkheidstrekken kunnen met andere woorden bijdragen tot het tot uiting 

komen van een onderliggende genetische kwetsbaarheid voor stotteren. Op 

basis van onze onderzoeksresultaten kunnen we ons afvragen of ook 

maladaptief perfectionisme en een gevoeligheid voor negatieve ervaringen 

tijdens het spreken stotteren uitlokken bij mensen met een kwetsbaarheid voor 

stotteren. De vraag die zich vervolgens opdringt is of deze kenmerken niet 

eerder uitlokkende factoren voor stotteren of temperamentskenmerken van de 

stotteraar zijn, dan wel gevolgen zijn van het omgaan met een stotterprobleem. 

Karass et al. (2006) besloten in dit verband dat het emotionele temperament bij 

jonge stotteraars zich ontwikkelt na ervaringen met hun stotteren en negatieve 

sociale feedback. Waarschijnlijk bestaat er dus tussen stotteren en zijn 

uitlokkende factoren een complexe bidirectionele wisselwerking. Ten eerste 

werken deze persoonlijkheidstrekken uitlokkend en ten tweede werken de 

oorspronkelijke uitlokkende factoren later als instandhoudende factoren van het 

stotteren. Toekomstig longitudinaal onderzoek brengt waarschijnlijk een beter 

inzicht in deze complexe dialectiek.  

 

Onze onderzoeksresultaten hebben niet enkel theoretische implicaties, 

ze kunnen ook bijdragen tot het verbeteren van de diagnostiek en de 

therapievorming rond stotteren, in het bijzonder bij adolescenten. 

Vanryckeghem en Brutten (1996) benadrukten reeds dat het verschil tussen 
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stotteren en niet stotteren bij kinderen meer is dan de graad van onvloeiende 

spraak en dat ook het bepalen van de communicatieattitudes kan helpen in een 

betere differentiaaldiagnostiek en bij het opstellen van therapeutische doelen. 

Bij adolescenten dient men daarnaast ook voldoende aandacht te besteden aan 

de impact van het stotteren op de verschillende domeinen van het zelfbeeld, 

omdat hun zelfconcept ‘stotteraar’ negatief gekleurd kan zijn. Dit onderzoek 

stelde bovendien vast dat voornamelijk het veranderen van typische inwendige 

stottergedragingen tijdens therapie het welzijn van de stotterende adolescent 

kan verbeteren. Het uitdagen en verbeteren van negatieve 

communicatieattitudes en van een maladaptieve perfectionistische houding kan 

de zelfwaardering terug doen toenemen, mogelijk sterker dan het louter 

verminderen van het stotteren zelf. Amster en Klein (2007) toonden aan dat 

cognitieve gedragstherapie in combinatie met een traditionele 

stottermodificatietherapie (zie Blomgren, Roy, Callister, & Merrill, 2005) zowel 

de stotterernst, als een perfectionistische ingesteldheid en de negatieve 

communicatieattitudes doen afnemen.  

 

Ondanks de opvallende resultaten, moeten we rekening houden met 

enkele beperkingen van dit onderzoek. Uit praktische overwegingen hebben we 

gekozen voor een subjectieve meting van de stotterernst, aan de hand van een 

vragenlijst. Deze subjectieve meting is misschien sterker gerelateerd aan onze 

verschillende onderzoeksvariabelen dan een objectieve meting door een 

stottertherapeut, daar onze interesse lag bij het interne stottergedrag. Verder 

onderzoek kan uitwijzen of dezelfde resultaten gevonden worden met een 

objectieve meting van de stotterernst. Verder is de beperkte steekproefgrootte 

een gevolg van de specificiteit van de onderzoeksgroep, bestaande uit 

stotterende adolescenten met een leeftijd van ongeveer 12-14 jaar en 18-20 

jaar, contacteerbaar door een therapeut(e) en bereid gevonden om mee te 

werken. Het gebruik van de Sobel test om de mediatiemodellen te testen en de 

bijkomende SEM procedures vragen normaal om een grotere steekproef (Fritz 

& Mackinnon, 2007). Een herhaling van dit onderzoek met een grotere 

steekproef is daarom aangeraden.  
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Vanuit onze onderzoeksresultaten vermelden we nog enkele andere 

suggesties voor verder onderzoek. Blood et al (2003) verklaarden dat 

stotteraars eventueel beschermende strategieën (Crocker en Major, 1989) 

hanteren tegen de stigmatiserende invloed van stotteren. Wij vonden enige 

ondersteuning voor deze hypothese, maar ook tegenspraak. Verder onderzoek 

naar mogelijk compensatiegedrag op andere terreinen, zoals sportiviteit, naar 

de grootte en impact van het sociale stigma rond stotteren op de stotteraar en 

naar de plaats van adaptief versus maladaptief perfectionisme binnen de 

stottercyclus kunnen meer klaarheid brengen. Tenslotte hopen we dat 

longitudinaal onderzoek de complexe wisselwerking tussen stotterernst, 

zelfwaardering en mediërende factoren zoals de communicatieattitudes en 

perfectionisme kan ontrafelen.  

 Ondanks de beperkingen van dit onderzoek zijn de resultaten zeer 

overtuigend. Onderzoekers en mensen uit de praktijk moeten voldoende 

aandacht schenken aan het interne stottergedrag bij hun stotterende cliënten, 

want de ijsberg onder het wateroppervlak is groot en bepaalt sterk de stabiliteit 

van de zichtbare top.  
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                                                                                                                                                Henri Dunantlaan 2, 9000 Gent 

        

  

                    Gent, 2007 

  Aan de adolescent / ouder(s) 

 

 

Onderwerp: medewerking onderzoek rond stotteren 

 

 

Geachte,  

 

Als persoon die stottert of als ouder van een adolescent die te kampen heeft met deze 

problematiek zal u waarschijnlijk beamen dat stotteren meer is dan wat mensen kunnen 

horen en zien. Stotteren wordt vaak vergeleken met een ijsberg, waarbij het uitwendige 

stottergedrag slechts het topje van de ijsberg is. Ik ben, als studente psychologie en zelf 

stotteraar, juist geïnteresseerd in de gedachten en gevoelens die onder het wateroppervlak 

liggen.  

 

In het kader van mijn thesis zou ik graag deze gedachten en gevoelens onderzoeken. 

Hiervoor ben ik op zoek naar adolescenten van 12–14 jaar en van 18–20 jaar die zichzelf 

beschouwen als iemand die stottert. Het onderzoek zelf bestaat uit een vragenlijst, waarvan 

de afname ongeveer een uur in beslag zal nemen. Deze vragenlijst zit bijgevoegd bij deze 

begeleidende brief. De ingevulde vragenlijst kan u mij dan terugbezorgen via uw 

logopedist(e). 

 

Ik wil u alvast hartelijk bedanken dat u wil meewerken aan mijn onderzoek en/of de 

toestemming geeft tot medewerking. Ik zou u enkel nog willen vragen om onderaan uw 

handtekening te plaatsen ter goedkeuring van uw medewerking aan mijn onderzoek rond 

stotteren. Indien u nog vragen heeft kan u mij bereiken op onderstaand email adres.  

 

Stefanie Adriaensens 

Stefanie.adriaensens@ugent.be 

 

 

Handtekening ouder(s)      Handtekening adolescent 

Indien adolescent jonger is dan 18 jaar     

 

 

 



 

 
                                                                                                                                               Henri Dunantlaan 2, 9000 Gent 

 

Mijn naam is Stefanie Adriaensens. Naast studente psychologie in Gent, ben ik ook een 

persoon die stottert. Daardoor ben ik sterk geïnteresseerd in dit vloeiendheidsprobleem. 

Mijn onderzoek zal de gedachten en gevoelens meten, die gepaard gaan met de 

stotterproblematiek.  

In de begeleidende brief maakte ik de vergelijking met de ijsberg. Boven de waterspiegel 

kunnen we stottergedragingen aanschouwen zoals bijvoorbeeld de herhalingen, blokkades 

en meebewegingen of knipperen met de ogen. Onder het water bevindt zich echter een 

groter deel van de ijsberg, dat niemand kan zien. Dit zijn de gedachten en gevoelens die 

ervoor zorgen dat iemand zich gaat beschouwen als een stotteraar. Met deze vergelijking in 

het achterhoofd kan het onderzoek van start gaan: 

 

 

Hoe groot is de ijsberg onder het wateroppervlak? 

Een onderzoek naar de gedachten en gevoelens van adolescenten die stotteren in relatie 

tot de stottergedragingen. 

 

 

Je hebt één bundel ontvangen. Hierin staan alle vragen én is er plaats voorzien voor jouw 

antwoorden. Deze vragenbundel bevat eerst enkele inleidende vragen. Daarna volgen een 

aantal onderdelen met stellingen. Het is belangrijk dat je alle vragen beantwoordt in de 

volgorde zoals weergegeven. 

 

De vragen moeten niet altijd op dezelfde manier beantwoord worden. Lees goed de 

instructies bovenaan elke vragenlijst of bovenaan elke bladzijde. Vele vragen hebben de 

volgende vorm: 

 “Ik eet graag witte chocolade.” 

 

Jij duidt dan met één cijfer tussen 1 en 5 aan in welke mate die stelling waar is voor jou of 

niet (OMCIRKELEN). De cijfers betekenen: 

                

1 = helemaal niet waar 

2 = niet waar  

3 = soms 

4 = waar  

5 = helemaal waar 

 

Eet je bijvoorbeeld graag witte chocolade, omcirkel dan 5. Eet je helemaal niet graag witte 

chocolade omcirkel dan 1. In de andere gevallen kies je iets tussen 1 en 5. Mocht je per 

ongeluk een fout antwoord gegeven hebben, zet er dan een duidelijk kruis door en omcirkel 

een ander antwoord. 

 



 

Vul eerst volgende gegevens in (je geboortedatum gebruiken we om je exacte leeftijd te 

berekenen): 

 

Geslacht:    jongen / meisje (schrap wat niet past) 

Datum vandaag:  jaar ……… maand ……… dag ……… 

Geboortedatum:  jaar ……… maand ……… dag ……… 

 

Nu begin je met het beantwoorden van de vragen. Vul alle vragen in (p.11). Vul de schaal 

eerlijk in. Er zijn geen goede of slechte antwoorden. Al je antwoorden worden 

vertrouwelijk behandeld en zijn enkel bruikbaar als ze jou goed beschrijven. Over alle 

antwoorden zal enkel statistisch, dus anoniem, gerapporteerd worden.  

 

 

ACHTERGRONDGEGEVENS 

 

Omcirkel één cijfer dat het antwoord aanduidt dat het beste past bij jou of jouw ouders. 

Indien je slechts met één van beide ouders samenleeft, moet je enkel de vragen van die 

ouder beantwoorden. 

 

1. Wat is het hoogst behaalde diploma van jouw moeder: 

 

1 Geen diploma of lager onderwijs 

2 Eerste cyclus van secundair (middelbaar): algemeen, technisch of 

beroepsonderwijs 

3 Tweede cyclus van algemeen secundair onderwijs 

4 Tweede cyclus van technisch secundair onderwijs 

5 Tweede cyclus van beroeps secundair onderwijs 

6 Na volledige tweede cyclus secundair onderwijs 1 of 2 jaar 

specialisatie of hoger onderwijs zonder diploma 

7 Hoger niet-universitair onderwijs 

8 Hoger universitair onderwijs 

 

 

2. Op dit moment is jouw moeder: 

 

1 Arbeidster 

2 Bediende 

3 Ambtenaar 

4 Zelfstandige 

5 Tewerkgestelde werkloze 

6 In opleiding 

7 Stagiaire 

8 Huisvrouw 

9 Werkzoekende 

10 Werkonbekwaam 

11 Andere (vul aan) ...................... 

 



 

3. Wat is het hoogst behaalde diploma van jouw vader:  

 

1 Geen diploma of lager onderwijs 

2 Eerste cyclus van secundair (middelbaar): algemeen, technisch of 

beroepsonderwijs 

3 Tweede cyclus van algemeen secundair onderwijs 

4 Tweede cyclus van technisch secundair onderwijs 

5 Tweede cyclus van beroeps secundair onderwijs 

6 Na volledige tweede cyclus secundair onderwijs 1 of 2 jaar 

specialisatie of hoger onderwijs zonder diploma 

7 Hoger niet-universitair onderwijs 

8 Hoger universitair onderwijs 

 

 

4. Op dit moment is jouw vader:  

 

1 Arbeider 

2 Bediende 

3 Ambtenaar 

4 Zelfstandige 

5 Tewerkgestelde werkloze 

6 In opleiding 

7 Stagiair 

8 Huisman 

9 Werkzoekende 

10 Werkonbekwaam 

11 Andere (vul aan) .................. 

 

 

5. Op dit moment ben jij: 

 

1 Student 

2 Werkend, minder dan 19 uur per week 

3 Werkend, meer dan 19 uur per week 

4 Werkzoekend 

 

 

6. Ik beschouw mezelf als stotteraar: 

 

1 Nee  

2 Ja – controleerbaar / genezen 

3 Ja – mild 

4 Ja – varieert van mild tot gemiddeld 

5 Ja – gemiddeld 

6 Ja – varieert van gemiddeld tot ernstig 

7 Ja – ernstig 

 

 



 

7.  Ik ben in therapie (geweest) voor mijn stotteren: 

 

1 Nee, want ik stotter niet 

2 Nee 

3 Ja, waaronder één van de volgende zeker aan bod is gekomen: 

discussie over stotteren, minder gevoelig worden aan specifieke 

situaties, praten over gedachten en gevoelens, communicatieve 

vaardigheden 

4 Ja, maar niets van bovenstaande kwam aan bod 

5 Ja, maar ik weet niet (meer) wat aan bod is gekomen 

 

 

HOE ERNSTIG STOTTER IK? 

(SSS; Riley et al, 2004) 

 

Lees zorgvuldig elk van de uitspraken die nu volgen. Omcirkel dan één cijfer dat het 

antwoord aanduidt dat volgens jou het beste past. De cijfers hebben de betekenis zoals in het 

kadertje erboven. Kijk goed naar de betekenis van de cijfers, want deze verandert. Je kan 

kiezen uit NEGEN antwoorden. Vul alles eerlijk in. 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Relatief 

vloeiend 

       Veel 

stotteren 

 

1. Hoeveel punten ken je toe aan je vloeiendheid de laatste week? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

2. Hoeveel punten ken je toe aan je spreken met goede vrienden de                 

laatste week? 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

3. Hoeveel punten ken je toe aan je spreken ten opzichte van je 

leerkracht, baas of andere autoriteitsfiguur de laatste week? 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

4. Hoeveel punten ken je toe aan je spreken over de telefoon de 

laatste week? 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Nooit        Altijd 

 

5. Hoe vaak heb je de laatste week je woorden veranderd omdat je 

dacht dat je ging blijven steken tijdens een gesprek met een goede 

vriend? 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

6. Hoe vaak heb je de laatste week je woorden veranderd omdat je 

dacht dat je ging blijven steken tijdens een gesprek met je 

leerkracht,  je baas of een andere autoriteitsfiguur? 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

7. Hoe vaak heb je de laatste week je woorden veranderd omdat je 

dacht dat je ging blijven steken tijdens een telefoongesprek? 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 



 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Zelden        Vaak 

 

8. Hoe vaak heb je de laatste week een conversatie met een goede 

vriend vermeden uit angst om te stotteren? 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

9. Hoe vaak heb je de laatste week een conversatie met je leerkracht, 

baas of andere autoriteitsfiguur vermeden uit angst om te 

stotteren? 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

10. Hoe vaak heb je de laatste week een conversatie aan de telefoon 

vermeden uit angst om te stotteren? 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Zeer  

weinig 

       Zeer  

sterk 

 

11. Hoe vaak heb je je deze week gedwongen gevoeld om deel te 

nemen aan een gesprek met een goede vriend? 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

12. Hoe vaak heb je je deze week gedwongen gevoeld om deel te 

nemen aan een gesprek met je leerkracht, je baas of een andere 

autoriteitsfiguur? 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

13. Hoe vaak heb je je deze week gedwongen gevoeld om een 

telefoongesprek te voeren? 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 

HOE VOEL EN DENK IK OVER MIJN SPREKEN? 

(Erickson S-24; Andrews & Cutler, 1974) 

 

Lees zorgvuldig elk van de uitspraken die nu volgen. Omcirkel dan één cijfer dat het 

antwoord aanduidt dat volgens jou het beste past. De cijfers hebben de betekenis zoals in het 

kadertje. Je kan kiezen uit VIJF antwoorden. Vul alles eerlijk in. 

 

Deze uitspraak is... 

1 2 3 4 5 
Helemaal 

niet waar 

Niet waar Af en toe 

waar 

Waar Helemaal 

waar 

 

1. Meestal heb ik het gevoel dat ik een goede indruk maak als ik praat. 1 2 3 4 5 

2. Ik vind het gemakkelijk om met bijna iedereen te praten. 1 2 3 4 5 

3. Ik vind het zeer gemakkelijk om mijn publiek aan te kijken wanneer ik 

praat voor een groep. 

1 2 3 4 5 

4. Ik vind het moeilijk om tegen mijn leerkracht of mijn baas te praten. 1 2 3 4 5 



 

Deze uitspraak is... 

1 2 3 4 5 
Helemaal 

niet waar 

Niet waar Af en toe 

waar 

Waar Helemaal 

waar 

 

5. Zelfs de gedachte aan spreken in het openbaar maakt me bang. 1 2 3 4 5 

6. Sommige woorden kan ik moeilijker zeggen dan andere. 1 2 3 4 5 

7. Ik denk helemaal niet meer aan mezelf, vanaf de moment dat ik begin 

te spreken. 

1 2 3 4 5 

8. Ik ben een gezellige mens. 1 2 3 4 5 

9. Soms voelen mensen zich ongemakkelijk als ik tegen hen spreek. 1 2 3 4 5 

10. Ik vind het niet leuk om iemand voor te stellen aan een andere 

persoon. 

1 2 3 4 5 

11. Ik stel vaak vragen in groepsdiscussies. 1 2 3 4 5 

12. Ik vind het gemakkelijk om mijn stem onder controle te houden als ik 

spreek. 

1 2 3 4 5 

13. Ik vind het niet erg om voor een groep te spreken. 1 2 3 4 5 

14. Ik spreek niet goed genoeg om het werk te doen dat ik echt zou willen 

doen. 

1 2 3 4 5 

15. Het is nogal leuk en gemakkelijk om naar mijn spreekstem te luisteren. 1 2 3 4 5 

16. Ik schaam me soms over mijn manier van praten. 1 2 3 4 5 

17. Ik durf de meeste spreeksituaties met volledig vertrouwen aan. 1 2 3 4 5 

18. Er zijn maar weinig mensen met wie ik gemakkelijk kan praten. 1 2 3 4 5 

19. Ik praat beter dan ik schrijf. 1 2 3 4 5 

20. Ik voel me vaak gespannen als ik spreek. 1 2 3 4 5 

21. Ik vind het moeilijk om een praatje te slaan als ik nieuwe mensen 

ontmoet. 

1 2 3 4 5 

22. Ik voel me vrij zeker over mijn vaardigheid om te spreken. 1 2 3 4 5 

23. Ik wou dat ik de dingen even duidelijk kon zeggen als andere mensen. 1 2 3 4 5 

24. Ik heb vaak gefaald in het geven van het goede antwoord, zelfs als ik 

het wist, omdat ik bang was om luidop te spreken. 

1 2 3 4 5 



 

ME, MYSELF AND I 

(CBSA; Treffers et al., 2002) 
 

Lees zorgvuldig elk van de uitspraken die nu volgen. Dan beslis je in welke mate de uitspraak 

waar is voor jou. Omcirkel één cijfer. De cijfers hebben de betekenis zoals in het kadertje 

hieronder. Je kan kiezen uit VIJF antwoorden. 

 

Deze uitspraak is … 

1 2 3 4 5 
Helemaal 

niet waar 

Niet waar Af en toe 

waar 

Waar Helemaal 

waar 

 

1. Ik twijfel er aan of ik wel even slim ben als mijn leeftijdgenoten. 1 2 3 4 5 

2. Ik word gauw aardig gevonden. 1 2 3 4 5 

3. Ik vind dat ik niet goed ben in sport. 1 2 3 4 5 

4. Ik ben tevreden over hoe ik eruit zie. 1 2 3 4 5 

5. Ik doe vaak dingen waarbij ik weet dat ik me niet aan de regels 

houd. 

1 2 3 4 5 

6. Ik kan voor lange tijd een vriendschap bewaren. 1 2 3 4 5 

7. Ik ben vaak teleurgesteld in mezelf. 1 2 3 4 5 

8. Ik krijg mijn huiswerk snel af. 1 2 3 4 5 

9. Ik heb niet zo veel vrienden. 1 2 3 4 5 

10. Ik ben bang dat ik in een nieuwe sport niet goed zal zijn. 1 2 3 4 5 

11. Ik zou willen dat mijn lichaam anders was. 1 2 3 4 5 

12. Ik doe meestal geen dingen die me in de problemen brengen. 1 2 3 4 5 

13. Ik heb een goede vriend/vriendin met wie ik een geheim kan 

delen. 

1 2 3 4 5 

14. Ik ben niet tevreden over de manier waarop ik leef. 1 2 3 4 5 

15. Ik ben erg goed op school. 1 2 3 4 5 

16. Ik word door veel mensen aardig gevonden. 1 2 3 4 5 

17. Ik vind dat ik beter in sport ben dan mijn leeftijdgenoten. 1 2 3 4 5 

18. Ik ben niet tevreden over mijn figuur. 1 2 3 4 5 

 



 

Deze uitspraak is... 

1 2 3 4 5 
Helemaal 

niet waar 

Niet waar Af en toe 

waar 

Waar Helemaal 

waar 

 

19. 

 

Ik vind dat ik me over het algemeen goed gedraag. 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

20. Ik heb geen echt goede vriend/vriendin om samen dingen mee te 

ondernemen. 

1 2 3 4 5 

21. Ik ben best tevreden met mezelf. 1 2 3 4 5 

22. Ik vind het moeilijk om het goede antwoord te bedenken als de 

leerkracht of docent iets vraagt. 

1 2 3 4 5 

23. Ik ben niet erg populair bij leeftijdgenoten. 1 2 3 4 5 

24. Ik ben meteen goed in elke buitensport waar ik aan begin. 1 2 3 4 5 

25. Ik vind mezelf niet zo aantrekkelijk. 1 2 3 4 5 

26. Ik doe bijna nooit dingen waarvan ik weet dat ik ze niet zou 

moeten doen. 

1 2 3 4 5 

27. Ik ben in staat om goede vrienden te krijgen, op wie ik echt kan 

rekenen. 

1 2 3 4 5 

28. Ik zou vaak liever iemand anders zijn. 1 2 3 4 5 

29. Ik vind dat ik best intelligent ben. 1 2 3 4 5 

30. Ik zou willen dat ik door meer leeftijdgenoten geaccepteerd werd. 1 2 3 4 5 

31. Ik vind mezelf niet sportief. 1 2 3 4 5 

32. Ik ben tevreden met mijn uiterlijk. 1 2 3 4 5 

33. Ik gedraag mij vaak niet zoals van mij verwacht wordt. 1 2 3 4 5 

34. Ik heb geen vriend/vriendin met wie ik heel persoonlijke 

gedachten kan delen. 

1 2 3 4 5 

35. Ik ben best tevreden met hoe ik ben. 1 2 3 4 5 

 

 

 

 

 

 

 



 

JE HOUDING TEGENOVER JEZELF 

( MPS; Frost et al., 1990) 

 

Lees zorgvuldig elk van de uitspraken die nu volgen. Dan beslis je in welke mate de uitspraak 

waar is voor jou. Omcirkel één cijfer. De cijfers hebben de betekenis zoals in het kadertje 

hieronder. Je kan kiezen uit VIJF antwoorden. 

 

Deze uitspraak is... 

1 2 3 4 5 
Helemaal 

niet waar 

Niet waar Af en toe 

waar 

Waar Helemaal 

waar 

 

1. Als ik mezelf niet de hoogste normen voorschrijf, zal ik waarschijnlijk 

eindigen als een tweederangspersoon. 

1 2 3 4 5 

2. Het is belangrijk voor mezelf dat ik heel erg competent ben in alles 

wat ik doe. 

1 2 3 4 5 

3. Als ik faal op school of op het werk, ben ik een mislukkeling. 1 2 3 4 5 

4. Ik zou moeten overstuur zijn als ik een fout bega. 1 2 3 4 5 

5. Ik schrijf mezelf hogere doelen voor dan de meeste andere mensen. 1 2 3 4 5 

6. Als iemand op school, of op het werk een taak beter uitvoert dan mij, 

dan heb ik het gevoel dat ik gefaald heb op de hele taak. 

1 2 3 4 5 

7. Als ik gedeeltelijk faal, is dat even slecht als volledig falen. 1 2 3 4 5 

8. Ik ben erg goed in het richten van mijn inspanningen op het bereiken 

van een doel. 

1 2 3 4 5 

9. Zelfs wanneer ik iets erg zorgvuldig doe, heb ik vaak het gevoel dat 

ik het niet volledig juist doe. 

1 2 3 4 5 

10. Ik haat het om in iets niet de beste te zijn. 1 2 3 4 5 

11. Ik stel mezelf extreem hoge doelen. 1 2 3 4 5 

12. Andere mensen zullen me waarschijnlijk minder waarderen als ik een 

fout bega. 

1 2 3 4 5 

13. Als ik het niet zo goed doe als andere mensen, dan betekent dit dat ik 

een minderwaardig mens ben. 

1 2 3 4 5 

14. Andere mensen lijken voor zichzelf lagere normen te hanteren dan 

ikzelf. 

1 2 3 4 5 

 



 

Deze uitspraak is... 

1 2 3 4 5 
Helemaal 

niet waar 

Niet waar Af en toe 

waar 

Waar Helemaal 

waar 

 

15. Als ik niet voortdurend goed presteer zullen de mensen me niet 

respecteren. 

1 2 3 4 5 

16. Ik heb vaak twijfels over de eenvoudige, alledaagse dingen die ik doe. 1 2 3 4 5 

17. Ik verwacht betere prestaties in mijn alledaagse taken dan de meeste 

andere mensen. 

1 2 3 4 5 

18. Ik heb de neiging achterop te geraken op mijn werk omdat ik 

bepaalde dingen steeds weer zit te herhalen. 

1 2 3 4 5 

19. Het vergt me veel tijd om iets ‘juist’ te doen. 1 2 3 4 5 

20. Hoe minder fouten ik maak, hoe liever de mensen me zullen zien. 1 2 3 4 5 

 

 

WAT BETEKENT STOTTEREN VOOR JOU? 

(Westbrook et al., 1992; Blood et al., 2003) 

 

Lees zorgvuldig elk van de uitspraken die nu volgen. Omcirkel dan één cijfer dat het 

antwoord aanduidt dat volgens jou het beste past. De cijfers hebben de betekenis zoals in het 

kadertje erboven. Kijk goed naar de betekenis van de cijfers, want deze verandert. Je kan 

kiezen uit VIJF antwoorden. Vul alles eerlijk in. 

 

1 2 3 4 
Nooit Zelden Soms Vaak 

 

1. Denk je dat je stotteren invloed heeft op het feit dat mensen vrienden 

met jou willen zijn? 

1 2 3 4 

2. Denk je dat je stotteren invloed heeft op het feit dat mensen je graag 

mogen of niet? 

1 2 3 4 

3. Denk je dat je stotteren invloed heeft op het feit dat mensen met je 

willen spelen of je uitvragen voor een afspraakje? 

1 2 3 4 

4. Als je kan, houd je dan je stotteren geheim voor anderen? 1 2 3 4 

5. Hoe vaak praat je met mensen over je stotteren? 1 2 3 4 

 

 

 

 



 

1 2 3 4 
Allemaal Sommige Een paar Geen 

 

6. Weten je vrienden dat je stottert?  1 2 3 4 

 

1 2 3 4 

Je vertelt het hen 
Je begint te stotteren 

en legt het dan uit 

Je begint te stotteren 

en zij zien het 

Iemand anders vertelt 

het hen 

 

7. Wanneer mensen ontdekken dat je stottert, komt dit meestal door... 1 2 3 4 

 

 

Indien je nog opmerkingen hebt of indien je nog iets wil vertellen dat belangrijk kan zijn 

voor het onderzoek, mag je dat hier schrijven. 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

 

Bedankt voor uw medewerking! 



 

Bijlage 2: Begeleidende Brief en Vragenlijst voor de Controlegroep 

 

 
                                                                                                                                                Henri Dunantlaan 2, 9000 Gent 

       

                    Gent, 2007 

  Aan de adolescent / ouder(s) 

 

Onderwerp: Medewerking aan onderzoek  

 

 

Mijn naam is Stefanie Adriaensens. Sinds enige tijd werk ik aan een eindverhandeling 

rond het zelfbeeld van stotteraars. Meer bepaald wil ik onderzoeken of het al of niet stotteren 

van jongeren samenhangt met hun zelfbeeld. Stotteren wordt vaak vergeleken met een 

ijsberg, waarbij het uitwendige stottergedrag slechts het topje van de ijsberg is. Ik ben, als 

studente psychologie en zelf stotteraar, juist geïnteresseerd in de gedachten en gevoelens die 

onder het wateroppervlak liggen.  

 

Naast stotterende jongeren die in therapie zijn, zou ik ook graag enkele vragenlijsten 

afnemen bij jongeren die niet, of veel minder, stotteren. De directeur van (school), (naam) 

heeft mij de toestemming gegeven om mijn onderzoek aan jullie voor te leggen. Dit 

onderzoek bestaat uit een vragenlijst, waarvan de afname ongeveer een uur in beslag zal 

nemen.  

 

Als u NIET wenst deel te nemen aan het onderzoek kan u het onderstaande strookje 

meebrengen naar de les die voorzien zal worden om de vragenlijst af te nemen. Indien u 

jonger bent dan 18 jaar mogen uw ouders het onderstaande strookje invullen. Ik wil u alvast 

hartelijk bedanken dat u toestemt om mee te werken aan mijn onderzoek.  

 

 

Stefanie Adriaensens 

 

�------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

o Ik wens NIET deel te nemen aan het onderzoek  

o Ik wens NIET dat mijn zoon/dochter meewerkt aan het onderzoek (indien 

adolescent jonger dan 18 jaar) 

 

Handtekening ouder(s)                                       Handtekening adolescent 

Indien adolescent jonger is dan 18 jaar    



 

 
                                                                                                              Henri Dunantlaan 2, 9000 Gent 

 

 

Mijn naam is Stefanie Adriaensens. Naast studente psychologie in Gent, ben ik ook een 

persoon die stottert. Daardoor ben ik sterk geïnteresseerd in dit vloeiendheidsprobleem. 

Mijn onderzoek zal de gedachten en gevoelens meten, die gepaard gaan met de 

stotterproblematiek.  

In de begeleidende brief maakte ik de vergelijking met de ijsberg. Boven de waterspiegel 

kunnen we stottergedragingen aanschouwen zoals bijvoorbeeld de herhalingen, blokkades 

en meebewegingen of knipperen met de ogen. Onder het water bevindt zich echter een 

groter deel van de ijsberg, dat niemand kan zien. Dit zijn de gedachten en gevoelens die 

ervoor zorgen dat iemand zich gaat beschouwen als een stotteraar. Met deze vergelijking in 

het achterhoofd kan het onderzoek van start gaan: 

 

 

Hoe groot is de ijsberg onder het wateroppervlak? 

Een onderzoek naar de gedachten en gevoelens van adolescenten die stotteren in relatie 

tot hun stottergedragingen, in vergelijking met adolescenten die niet stotteren. 

 

 

Je hebt één bundel ontvangen. Hierin staan alle vragen én is er plaats voorzien voor jouw 

antwoorden. Deze vragenbundel bevat eerst enkele inleidende vragen. Daarna volgen een 

aantal onderdelen met stellingen. Het is belangrijk dat je alle vragen beantwoordt in de 

volgorde zoals weergegeven. 

 

De vragen moeten niet altijd op dezelfde manier beantwoord worden. Lees goed de 

instructies bovenaan elke vragenlijst of bovenaan elke bladzijde. Vele vragen hebben de 

volgende vorm: 

 “Ik eet graag witte chocolade.” 

 

Jij duidt dan met één cijfer tussen 1 en 5 aan in welke mate die stelling waar is voor jou of 

niet (OMCIRKELEN). De cijfers betekenen: 

                

1 = helemaal niet waar 

2 = niet waar  

3 = soms 

4 = waar  

5 = helemaal waar 

 

Eet je bijvoorbeeld heel graag witte chocolade, omcirkel dan 5. Eet je helemaal niet graag 

witte chocolade omcirkel dan 1. In de andere gevallen kies je iets tussen 1 en 5. Mocht je per 

ongeluk een fout antwoord gegeven hebben, zet er dan een duidelijk kruis door en omcirkel 

een ander antwoord. 



 

Vul eerst volgende gegevens in (je geboortedatum gebruiken we om je exacte leeftijd te 

berekenen): 

 

Geslacht:    jongen / meisje (schrap wat niet past) 

Datum vandaag:  jaar ……… maand ……… dag ……… 

Geboortedatum:  jaar ……… maand ……… dag ……… 

 

Nu begin je met het beantwoorden van de vragen. Vul alle vragen in (11 p.). Vul de schaal 

eerlijk en zorgvuldig in. Er zijn geen goede of slechte antwoorden. Al je antwoorden 

worden vertrouwelijk behandeld en zijn enkel bruikbaar als ze jou goed beschrijven. Over 

alle antwoorden zal enkel statistisch, dus anoniem, gerapporteerd worden.  

 

 

ACHTERGRONDGEGEVENS 

 

Omcirkel één cijfer dat het antwoord aanduidt dat het beste past bij jou of jouw ouders. 

Indien je slechts met één van beide ouders samenleeft, moet je enkel de vragen van die 

ouder beantwoorden. 

 

8. Wat is het hoogst behaalde diploma van jouw moeder: 

 

1 Geen diploma of lager onderwijs 

2 Eerste cyclus van secundair (middelbaar): algemeen, technisch of 

beroepsonderwijs 

3 Tweede cyclus van algemeen secundair onderwijs 

4 Tweede cyclus van technisch secundair onderwijs 

5 Tweede cyclus van beroeps secundair onderwijs 

6 Na volledige tweede cyclus secundair onderwijs 1 of 2 jaar 

specialisatie of hoger onderwijs zonder diploma 

7 Hoger niet-universitair onderwijs 

8 Hoger universitair onderwijs 

 

 

9. Op dit moment is jouw moeder: 

 

1 Arbeidster 

2 Bediende 

3 Ambtenaar 

4 Zelfstandige 

5 Tewerkgestelde werkloze 

6 In opleiding 

7 Stagiaire 

8 Huisvrouw 

9 Werkzoekende 

10 Werkonbekwaam 

11 Andere (vul aan) ...................... 

 



 

10. Wat is het hoogst behaalde diploma van jouw vader:  

 

1 Geen diploma of lager onderwijs 

2 Eerste cyclus van secundair (middelbaar): algemeen, technisch of 

beroepsonderwijs 

3 Tweede cyclus van algemeen secundair onderwijs 

4 Tweede cyclus van technisch secundair onderwijs 

5 Tweede cyclus van beroeps secundair onderwijs 

6 Na volledige tweede cyclus secundair onderwijs 1 of 2 jaar 

specialisatie of hoger onderwijs zonder diploma 

7 Hoger niet-universitair onderwijs 

8 Hoger universitair onderwijs 

 

 

11. Op dit moment is jouw vader:  

 

1 Arbeider 

2 Bediende 

3 Ambtenaar 

4 Zelfstandige 

5 Tewerkgestelde werkloze 

6 In opleiding 

7 Stagiair 

8 Huisman 

9 Werkzoekende 

10 Werkonbekwaam 

11 Andere (vul aan) .................. 

 

 

12. Op dit moment ben jij: 

 

1 Student 

2 Werkend, minder dan 19 uur per week 

3 Werkend, meer dan 19 uur per week 

4 Werkzoekend 

 

 

13. Ik beschouw mezelf als stotteraar: 

 

1 Nee  

2 Ja – controleerbaar / genezen 

3 Ja – mild 

4 Ja – varieert van mild tot gemiddeld 

5 Ja – gemiddeld 

6 Ja – varieert van gemiddeld tot ernstig 

7 Ja – ernstig 

 

 



 

14.  Ik ben in therapie (geweest) voor mijn stotteren: 

 

1 Nee, want ik stotter niet 

2 Nee 

3 Ja, waaronder één van de volgende zeker aan bod is gekomen: 

discussie over stotteren, minder gevoelig worden aan specifieke 

situaties, praten over gedachten en gevoelens, communicatieve 

vaardigheden 

4 Ja, maar niets van bovenstaande kwam aan bod 

5 Ja, maar ik weet niet (meer) wat aan bod is gekomen 

 

 

HOE VLOEIEND SPREEK IK? 

(SSS; Riley et al, 2004) 
 

Lees zorgvuldig elk van de uitspraken die nu volgen. Omcirkel dan één cijfer dat het 

antwoord aanduidt dat volgens jou het beste past. De cijfers hebben de betekenis zoals in het 

kadertje erboven. Kijk goed naar de betekenis van de cijfers, want deze verandert. Je kan 

kiezen uit NEGEN antwoorden. Vul alles eerlijk in. 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Relatief 

vloeiend 

       Veel 

stotteren 

 

1. Hoeveel punten ken je toe aan je vloeiendheid de laatste week? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

2. Hoeveel punten ken je toe aan je spreken met goede vrienden de                 

laatste week? 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

3. Hoeveel punten ken je toe aan je spreken ten opzichte van je 

leerkracht, baas of andere autoriteitsfiguur de laatste week? 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

4. Hoeveel punten ken je toe aan je spreken over de telefoon de 

laatste week? 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Nooit        Altijd 

 

5. Hoe vaak heb je de laatste week je woorden veranderd omdat je 

dacht dat je ging blijven steken tijdens een gesprek met een goede 

vriend? 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

6. Hoe vaak heb je de laatste week je woorden veranderd omdat je 

dacht dat je ging blijven steken tijdens een gesprek met je 

leerkracht,  je baas of een andere autoriteitsfiguur? 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

7. Hoe vaak heb je de laatste week je woorden veranderd omdat je 

dacht dat je ging blijven steken tijdens een telefoongesprek? 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 



 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Zelden        Vaak 

 

8. Hoe vaak heb je de laatste week een conversatie met een goede 

vriend vermeden uit angst om te stotteren? 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

9. Hoe vaak heb je de laatste week een conversatie met je leerkracht, 

baas of andere autoriteitsfiguur vermeden uit angst om te 

stotteren? 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

10. Hoe vaak heb je de laatste week een conversatie aan de telefoon 

vermeden uit angst om te stotteren? 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Zeer  

weinig 

       Zeer  

sterk 

 

11. Hoe vaak heb je je deze week gedwongen gevoeld om deel te 

nemen aan een gesprek met een goede vriend? 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

12. Hoe vaak heb je je deze week gedwongen gevoeld om deel te 

nemen aan een gesprek met je leerkracht, je baas of een andere 

autoriteitsfiguur? 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

13. Hoe vaak heb je je deze week gedwongen gevoeld om een 

telefoongesprek te voeren? 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 

HOE VOEL EN DENK IK OVER MIJN SPREKEN? 

(Erickson S-24; Andrews & Cutler, 1974) 

 

Lees zorgvuldig elk van de uitspraken die nu volgen. Omcirkel dan één cijfer dat het 

antwoord aanduidt dat volgens jou het beste past. De cijfers hebben de betekenis zoals in het 

kadertje. Je kan kiezen uit VIJF antwoorden. Vul alles eerlijk in. 

 

Deze uitspraak is... 

1 2 3 4 5 
Helemaal 

niet waar 

Niet waar Af en toe 

waar 

Waar Helemaal 

waar 

 

1. Meestal heb ik het gevoel dat ik een goede indruk maak als ik praat. 1 2 3 4 5 

2. Ik vind het gemakkelijk om met bijna iedereen te praten. 1 2 3 4 5 

3. Ik vind het zeer gemakkelijk om mijn publiek aan te kijken wanneer ik 

praat voor een groep. 

1 2 3 4 5 

4. Ik vind het moeilijk om tegen mijn leerkracht of mijn baas te praten. 1 2 3 4 5 



 

Deze uitspraak is... 

1 2 3 4 5 
Helemaal 

niet waar 

Niet waar Af en toe 

waar 

Waar Helemaal 

waar 

 

5. Zelfs de gedachte aan spreken in het openbaar maakt me bang. 1 2 3 4 5 

6. Sommige woorden kan ik moeilijker zeggen dan andere. 1 2 3 4 5 

7. Ik denk helemaal niet meer aan mezelf, vanaf de moment dat ik begin 

te spreken. 

1 2 3 4 5 

8. Ik ben een gezellige mens. 1 2 3 4 5 

9. Soms voelen mensen zich ongemakkelijk als ik tegen hen spreek. 1 2 3 4 5 

10. Ik vind het niet leuk om iemand voor te stellen aan een andere 

persoon. 

1 2 3 4 5 

11. Ik stel vaak vragen in groepsdiscussies. 1 2 3 4 5 

12. Ik vind het gemakkelijk om mijn stem onder controle te houden als ik 

spreek. 

1 2 3 4 5 

13. Ik vind het niet erg om voor een groep te spreken. 1 2 3 4 5 

14. Ik spreek niet goed genoeg om het werk te doen dat ik echt zou willen 

doen. 

1 2 3 4 5 

15. Het is nogal leuk en gemakkelijk om naar mijn spreekstem te luisteren. 1 2 3 4 5 

16. Ik schaam me soms over mijn manier van praten. 1 2 3 4 5 

17. Ik durf de meeste spreeksituaties met volledig vertrouwen aan. 1 2 3 4 5 

18. Er zijn maar weinig mensen met wie ik gemakkelijk kan praten. 1 2 3 4 5 

19. Ik praat beter dan ik schrijf. 1 2 3 4 5 

20. Ik voel me vaak gespannen als ik spreek. 1 2 3 4 5 

21. Ik vind het moeilijk om een praatje te slaan als ik nieuwe mensen 

ontmoet. 

1 2 3 4 5 

22. Ik voel me vrij zeker over mijn vaardigheid om te spreken. 1 2 3 4 5 

23. Ik wou dat ik de dingen even duidelijk kon zeggen als andere mensen. 1 2 3 4 5 

24. Ik heb vaak gefaald in het geven van het goede antwoord, zelfs als ik 

het wist, omdat ik bang was om luidop te spreken. 

1 2 3 4 5 



 

ME, MYSELF AND I 

(CBSA; Treffers et al., 2002) 
 

Lees zorgvuldig elk van de uitspraken die nu volgen. Dan beslis je in welke mate de uitspraak 

waar is voor jou. Omcirkel één cijfer. De cijfers hebben de betekenis zoals in het kadertje 

hieronder. Je kan kiezen uit VIJF antwoorden. 

 

Deze uitspraak is … 

1 2 3 4 5 
Helemaal 

niet waar 

Niet waar Af en toe 

waar 

Waar Helemaal 

waar 

 

1. Ik twijfel er aan of ik wel even slim ben als mijn leeftijdgenoten. 1 2 3 4 5 

2. Ik word gauw aardig gevonden. 1 2 3 4 5 

3. Ik vind dat ik niet goed ben in sport. 1 2 3 4 5 

4. Ik ben tevreden over hoe ik eruit zie. 1 2 3 4 5 

5. Ik doe vaak dingen waarbij ik weet dat ik me niet aan de regels 

houd. 

1 2 3 4 5 

6. Ik kan voor lange tijd een vriendschap bewaren. 1 2 3 4 5 

7. Ik ben vaak teleurgesteld in mezelf. 1 2 3 4 5 

8. Ik krijg mijn huiswerk snel af. 1 2 3 4 5 

9. Ik heb niet zo veel vrienden. 1 2 3 4 5 

10. Ik ben bang dat ik in een nieuwe sport niet goed zal zijn. 1 2 3 4 5 

11. Ik zou willen dat mijn lichaam anders was. 1 2 3 4 5 

12. Ik doe meestal geen dingen die me in de problemen brengen. 1 2 3 4 5 

13. Ik heb een goede vriend/vriendin met wie ik een geheim kan 

delen. 

1 2 3 4 5 

14. Ik ben niet tevreden over de manier waarop ik leef. 1 2 3 4 5 

15. Ik ben erg goed op school. 1 2 3 4 5 

16. Ik word door veel mensen aardig gevonden. 1 2 3 4 5 

17. Ik vind dat ik beter in sport ben dan mijn leeftijdgenoten. 1 2 3 4 5 

18. Ik ben niet tevreden over mijn figuur. 1 2 3 4 5 

 



 

Deze uitspraak is... 

1 2 3 4 5 
Helemaal 

niet waar 

Niet waar Af en toe 

waar 

Waar Helemaal 

waar 

 

19. 

 

Ik vind dat ik me over het algemeen goed gedraag. 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

20. Ik heb geen echt goede vriend/vriendin om samen dingen mee te 

ondernemen. 

1 2 3 4 5 

21. Ik ben best tevreden met mezelf. 1 2 3 4 5 

22. Ik vind het moeilijk om het goede antwoord te bedenken als de 

leerkracht of docent iets vraagt. 

1 2 3 4 5 

23. Ik ben niet erg populair bij leeftijdgenoten. 1 2 3 4 5 

24. Ik ben meteen goed in elke buitensport waar ik aan begin. 1 2 3 4 5 

25. Ik vind mezelf niet zo aantrekkelijk. 1 2 3 4 5 

26. Ik doe bijna nooit dingen waarvan ik weet dat ik ze niet zou 

moeten doen. 

1 2 3 4 5 

27. Ik ben in staat om goede vrienden te krijgen, op wie ik echt kan 

rekenen. 

1 2 3 4 5 

28. Ik zou vaak liever iemand anders zijn. 1 2 3 4 5 

29. Ik vind dat ik best intelligent ben. 1 2 3 4 5 

30. Ik zou willen dat ik door meer leeftijdgenoten geaccepteerd werd. 1 2 3 4 5 

31. Ik vind mezelf niet sportief. 1 2 3 4 5 

32. Ik ben tevreden met mijn uiterlijk. 1 2 3 4 5 

33. Ik gedraag mij vaak niet zoals van mij verwacht wordt. 1 2 3 4 5 

34. Ik heb geen vriend/vriendin met wie ik heel persoonlijke 

gedachten kan delen. 

1 2 3 4 5 

35. Ik ben best tevreden met hoe ik ben. 1 2 3 4 5 

 

 

 

 

 

 

 



 

JE HOUDING TEGENOVER JEZELF 

( MPS; Frost et al., 1990) 

 

Lees zorgvuldig elk van de uitspraken die nu volgen. Dan beslis je in welke mate de uitspraak 

waar is voor jou. Omcirkel één cijfer. De cijfers hebben de betekenis zoals in het kadertje 

hieronder. Je kan kiezen uit VIJF antwoorden. 

 

Deze uitspraak is... 

1 2 3 4 5 
Helemaal 

niet waar 

Niet waar Af en toe 

waar 

Waar Helemaal 

waar 

 

1. Als ik mezelf niet de hoogste normen voorschrijf, zal ik waarschijnlijk 

eindigen als een tweederangspersoon. 

1 2 3 4 5 

2. Het is belangrijk voor mezelf dat ik heel erg competent ben in alles 

wat ik doe. 

1 2 3 4 5 

3. Als ik faal op school of op het werk, ben ik een mislukkeling. 1 2 3 4 5 

4. Ik zou moeten overstuur zijn als ik een fout bega. 1 2 3 4 5 

5. Ik schrijf mezelf hogere doelen voor dan de meeste andere mensen. 1 2 3 4 5 

6. Als iemand op school, of op het werk een taak beter uitvoert dan mij, 

dan heb ik het gevoel dat ik gefaald heb op de hele taak. 

1 2 3 4 5 

7. Als ik gedeeltelijk faal, is dat even slecht als volledig falen. 1 2 3 4 5 

8. Ik ben erg goed in het richten van mijn inspanningen op het bereiken 

van een doel. 

1 2 3 4 5 

9. Zelfs wanneer ik iets erg zorgvuldig doe, heb ik vaak het gevoel dat 

ik het niet volledig juist doe. 

1 2 3 4 5 

10. Ik haat het om in iets niet de beste te zijn. 1 2 3 4 5 

11. Ik stel mezelf extreem hoge doelen. 1 2 3 4 5 

12. Andere mensen zullen me waarschijnlijk minder waarderen als ik een 

fout bega. 

1 2 3 4 5 

13. Als ik het niet zo goed doe als andere mensen, dan betekent dit dat ik 

een minderwaardig mens ben. 

1 2 3 4 5 

14. Andere mensen lijken voor zichzelf lagere normen te hanteren dan 

ikzelf. 

1 2 3 4 5 

 



 

Deze uitspraak is... 

1 2 3 4 5 
Helemaal 

niet waar 

Niet waar Af en toe 

waar 

Waar Helemaal 

waar 

 

15. Als ik niet voortdurend goed presteer zullen de mensen me niet 

respecteren. 

1 2 3 4 5 

16. Ik heb vaak twijfels over de eenvoudige, alledaagse dingen die ik doe. 1 2 3 4 5 

17. Ik verwacht betere prestaties in mijn alledaagse taken dan de meeste 

andere mensen. 

1 2 3 4 5 

18. Ik heb de neiging achterop te geraken op mijn werk omdat ik 

bepaalde dingen steeds weer zit te herhalen. 

1 2 3 4 5 

19. Het vergt me veel tijd om iets ‘juist’ te doen. 1 2 3 4 5 

20. Hoe minder fouten ik maak, hoe liever de mensen me zullen zien. 1 2 3 4 5 

 

 

WAT BETEKENT STOTTEREN VOOR JOU? 

(Westbrook et al., 1992; Blood et al., 2003) 

 

Lees zorgvuldig elk van de uitspraken die nu volgen. De stellingen trachten te onderzoeken 

wat stotteren voor jou betekent, of je nu wel of niet stottert. Omcirkel één cijfer dat het 

antwoord aanduidt dat volgens jou het beste past. De cijfers hebben de betekenis zoals in het 

kadertje erboven. Kijk goed naar de betekenis van de cijfers, want deze verandert. Je kan 

kiezen uit VIJF antwoorden. Vul alles eerlijk in. 

 

1 2 3 4 
Nooit Zelden Soms Vaak 

 

Indien je zou stotteren,  

1. denk je dat dit invloed zou hebben op het feit dat mensen vrienden 

met jou willen zijn? 

1 2 3 4 

2. denk je dat dit invloed zou hebben op het feit dat mensen je graag 

mogen of niet? 

1 2 3 4 

3. denk je dat dit invloed zou hebben op het feit dat mensen met je 

willen spelen of je uitvragen voor een afspraakje? 

1 2 3 4 

4. zou je dit geheim houden voor anderen als dat zou kunnen? 1 2 3 4 

5. hoe vaak zou je dan met mensen hierover praten? 1 2 3 4 

 

 



 

1 2 3 4 
Allemaal Sommige Een paar Geen 

 

Indien je zou stotteren,  

6. zouden je vrienden dit weten?  1 2 3 4 

 

1 2 3 4 

Je vertelt het hen. 
Je begint te stotteren 

en legt het dan uit. 

Je begint te stotteren 

en zij zien het. 

Iemand anders vertelt 

het hen. 
 

Indien je zou stotteren,  

7. hoe zouden mensen dit dan meestal ontdekken? 1 2 3 4 

 

 

Indien je nog opmerkingen hebt of indien je nog iets wil vertellen dat belangrijk kan zijn 

voor het onderzoek, mag je dat hier schrijven. 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

 

Bedankt voor uw medewerking! 
 

 

 

 

 

 


