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Behandeldoelen voor  
broddelen en broddel-stotteren
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(werkgroep NVST)

Toelichting tot stand komen van deze therapiedoelen: 
Onderzoek (Van Zaalen, 2009 en vele anderen) geeft aan dat in 35 tot 45 procent 
van de niet-vloeiende sprekers sprake is van broddel-stotteren/broddelcomponen-
ten. Hoe meer broddelcomponenten en hoe minder stotterangst, hoe eerder behan-
deling van de verbaal-motorische component geïndiceerd is. Onderstaande doelen 
kunnen ook gebruikt worden bij oudere kinderen. 

Hierna worden doelen weergegeven voor zuiver broddelen dan wel stotteren met 
een grote broddelcomponent. Veel broddeldoelen kunnen ingezet worden bij stot-
teren en omgekeerd, een strikte scheiding is zelden functioneel.

Einddoelen
•	 	De	cliënt	spreekt	na	zes	weken	intensieve	logopedie-stottertherapie	overwegend	

verstaanbaar in 90 procent van de spreeksituaties.
•	 	De	cliënt	past	na	drie-vier	maanden	na	de	aanvang	van	logopedie-stottertherapie	

zelfcorrecties toe in situaties waarin delen van zijn/haar spraak slecht/onverstaan-
baar zijn.

•	 	De	cliënt	beschikt	halverwege	de	behandelperiode	van	de	logopedie-stotterthera-
pie	over	oefeningen	en	strategieën	om	terugval	op	te	vangen.

I Motivatie
•	 	De	 cliënt	weet	 na	 één	 sessie	 dat	 zijn/haar	 slechte	 verbale	 communicatieve	

functioneren wordt veroorzaakt door zijn/haar spraak en spreekperformance 
(prosodische aspecten).

•	 De	cliënt	ervaart	na	één-twee	sessies	een	interne	locus	of	control.

II Identificatie
•	 	De	cliënt	hoort	na	één	sessie	op	een	video-/audio-opname	van	lezen	en	spon-

tane spraak welke verbaal-motorische aspecten zijn/haar spraak slecht ver-
staanbaar maken.

•	 	De	cliënt	hoort	na	één	sessie	op	een	video-/audio-opname	van	lezen	en	spon-
tane spraak welke prosodische en dysritmische aspecten zijn/haar spraak 
slecht ‘luisterbaar’ maken – taalplanning.

•	 	De	cliënt	herkent	na	één	sessie	welke	invloed	aandachtsconcentratie	heeft	op	
zijn/haar spraakplanning en spraakproductie – Checklist Broddelkenmerken 
(CBK).
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•	 	De	cliënt	weet	na	vier	sessies	hoe	hij/zij	verschillende	reacties	van	luisteraars	
interpreteert.

•	 	De	cliënt	is	zich	na	twee/drie	weken	bewust	van	situaties/momenten	waarin	
hij/zij niet/slecht verstaan wordt - BAB Speech Situation Checklist (Brutten) 
of de vereenvoudigde vorm ‘Lijst Spreeksituaties’ op www.coutinho.nl/brod-
delen2.

•	 	De	cliënt	legt	na	twee	sessies	zijn/haar	spreekstijl	uit	aan	zijn/haar	leefomge-
ving en licht toe wat er aan verbeterd kan worden.

•	 	De	cliënt	vraagt	na	drie	sessies	specifieke	feedback	aan	zijn/haar	directe	omge-
ving.

•	 De	cliënt	turft	na	drie	sessies	hoe	vaak	hij/zij	‘Wat	zeg	je?’	te	horen	krijgt.

III Desensitisatiefase (emoties en cognities)
•	 	De	cliënt	is	zich	na	twee	weken	bewust	van	situaties	die	hij	vermijdt	uit	vrees	

niet (goed) begrepen te worden (communicatieangst).
•	 	De	 cliënt	 ervaart	 dat	 adem-	 en	 denkpauzes	 zijn/haar	 spreekgedrag	 gun-

stig kunnen beïnvloeden binnen twee-zes weken na de start van de logope-
die-stottertherapie.

•	 	De	cliënt	ervaart	dat	een	interne	locus	of	control	zijn/haar	communicatieangst	
doet afnemen binnen zes-twaalf weken na de start van de logopedie-stotter-
therapie.

IV Variatie/approximatie 
De	cliënt	kent	na	één	sessie	het	verschil	tussen	articulatiesnelheid	en	spreeksnel-
heid en spreekt meerlettergrepige woorden in een rustig tempo uit (lettergree-
puitstempeling op woordniveau).

Evaluatie: bepaling articulatiesnelheid; SPA
•	 	De	cliënt	analyseert	na	twee	of	drie	sessies	tijdens	het	lezen	van	teksten	zijn/

haar articulatiesnelheid en spreeksnelheid (audiofeedback of PRAAT).
•	 	De	cliënt	spreekt	na	twee	of	drie	sessies	‘tongtwisters’	op	het	gewenste	spreek-

tempo met goede lettergreepuitstempeling verstaanbaar uit. 
•	 	De	cliënt	spreekt	na	twee	of	drie	sessies	na	gerichte	oefeningen	tijdens	een	ses-

sie leesteksten op het gewenste spreektempo en met adequate adempauzes 
verstaanbaar uit.

•	 	De	cliënt	formuleert	na	twee	of	drie	sessies	na	gerichte	oefeningen	tijdens	een	
sessie korte zinnen op het gewenste spreektempo en spreekt deze verstaan-
baar uit, en geeft aan bij welke woorden nog ongewenste versnellingen optre-
den (feedbacklus).

•	 	De	cliënt	vertelt	na	twee	of	drie	sessies	een	gelezen	verhaal	op	het	gewenste	
spreektempo, met de juiste prosodie en adem/denkpauzes verstaanbaar na en 
corrigeert zichzelf waar nodig.

•	 	De	cliënt	onderscheidt	na	twee	of	drie	sessies	voordat	hij	een	verhaal	gaat	ver-
tellen hoofdzaken en bijzaken van elkaar.
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•	 	De	cliënt	biedt	spontane	spraak	binnen	de	sessie	met	een	goede	verhaalop-
bouw op het gewenste spreektempo, met de juiste prosodie en adem/denk-
pauzes, verstaanbaar aan en corrigeert zichzelf waar nodig na twee of drie ses-
sies.

•	 	De	 cliënt	 analyseert	 thuis	 telefoongesprekken	 en	 beoordeelt	 deze	met	 au-
dio-opnames en/of PRAAT na twee of drie sessies.

Transferfase (zodra identificatie voldoende is bereikt door de cliënt)
•	 	De	cliënt	 spreekt	 tijdens	minstens	2	 telefoongesprekken	per	dag	op	het	ge-

wenste spreektempo en met de juiste prosodie verstaanbaar en corrigeert 
zichzelf zo nodig (na 10-15 sessies vanaf de aanvang van de logopedie-stotter-
therapie).

•	 	De	cliënt	spreekt	op	vooraf	hiërarchisch	bepaalde	spreeksituaties	op	het	ge-
wenste spreektempo en met de juiste prosodie verstaanbaar en corrigeert 
zichzelf zo nodig (na 10-15 sessies vanaf de aanvang van de logopedie-stotter-
therapie).

•	 	De	cliënt	houdt	een	‘dagboek’	bij	van	de	spreekresultaten	en	zelfcorrecties	(na	
10-15 sessies vanaf de aanvang van de logopedie-stottertherapie).

•	 	De	cliënt	spreekt	af	met	mensen	uit	zijn/haar	leefomgeving	dat	zij	hem/haar	
feedback geven bij slechte verstaanbaarheid, ‘saaie’ spraak (prosodie) of te 
weinig pragmatiek (na 10-15 sessies vanaf de aanvang van de logopedie-stot-
tertherapie).

•	 	De	cliënt	evalueert	zelf	de	 items	van	de	Checklist	Broddelkenmerken	(CBK)	
en checkt dit bij zijn/haar omgeving (na 10-15 sessies vanaf de aanvang van de 
logopedie-stottertherapie).

V Stabilisatie/maintenance/nazorg 
•	 	De	cliënt	identificeert	zijn/haar	terugvalmomenten	meteen	en	corrigeert	zich-

zelf binnen zes tot acht maanden na aanvang van de logopedie-stotterthera-
pie.

•	 	De	cliënt	is	zich	bewust	van	de	hardnekkigheid	van	zijn/haar	stoornis	na	twee	
sessies binnen de logopedie-stottertherapie.

•	 	De	cliënt	maakt	een	keuze	uit	zijn/haar	repertoire	‘onderhoudsoefeningen’	en	
weet	wanneer	hij/zij	die	moet	inzetten.	De	cliënt	heeft	een	toolbox	(‘gereed-
schapskist’) vervaardigd ter stimulering en bevordering van maintenance en 
zelfmanagement.

•	 	De	cliënt	weet	wat	voor	hem/haar	de	meest	optimale	strategie	is	om	te	dealen	
met zijn/haar eigen broddelen/broddel-stotteren.

•	 	De	cliënt	weet	wat	hij/zij	nodig	heeft	om	zich	de	meest	optimale	strategie	ei-
gen te maken om te dealen met zijn/haar eigen broddelen/broddel-stotteren.

•	 	Aan	het	einde	van	de	behandeling	zijn	er	afspraken	gemaakt	met	betrekking	
tot	controleafspraken	en/of	passende	nazorg	met	de	cliënt	en	directe	omge-
ving (na negen maanden logopedie-stottertherapie).

 
Evaluatie: diverse tests herhalen, bijlagen in dit boek.


