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Bijlage 15  
Chronologisch overzicht  
definities van broddelen

NB: De door de Internationale Broddelvereniging ICA geaccepteerde definities staan 
onder aan dit overzicht.

•	 Kussmaul	(1877)
‘Poltern = tumultus sermonis = verwardheid in het spreken

Het voornaamste onderscheid met stotteren is dat de broddelende spreker beter 

spreekt wanneer hij meer aandacht aan zijn spreken geeft.’

•	 Gutzmann	(1893)
‘Poltern of Bruddeln: taalformuleringsproblemen of dysfasieën, gekenmerkt door 

het snelle tempo, het inslikken en onverstaanbaar verhaspelen van woorden. Dit 

verdwijnt bij het langzaam uitspreken van elke lettergreep apart.’

•	 Scripture	(1912)
‘De broddelende spreker heeft weinig zelfbeheersing, spreekt haastig, verwaar-

loost details, haalt adem op verkeerde plaatsen en maakt zinnen niet af. 

Broddelen kan later stotteren worden doordat de reacties van de omgeving 

spreekangst doen ontstaan.’

•	 Freund	(1934)
‘Bij broddelende sprekers die stotteren, zal het broddelen, verankerd in de 

spreekconstitutie, de primaire stoornis zijn en het stotteren een neuropathische 

woekering daar bovenop. Stotteren - broddelen = balbuties e paraphrasia prae-

cipe.’

•	 Voelker	(1935)
‘When speech is indistinct and thick in utterance, such as in the dropping of let-

ters and syllables by the hurried speaker, the resultant defect of speech is called 

cluttering.

The cardinal characteristic of this disorder of speech is that the speaker can arti-

culate every vowel and consonant correctly in isolation. All speech is the adapta-

tion to the social environment. If parents attempt to teach their child to observe 

their own rapid discourse, the child has no chance to acquire minute articulati-

ons, and restricts his copy of his language environs within the confines of phona-

ted intonation. The result of course, is the most severe and unintelligible clutter.’
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•	 Weiss	(1964)
‘Snelle spraak, vaak hortend en stotend, slordige articulatie, elisies van klanken 

en lettergrepen (telescopie), monotonie, woordvindingsmoeilijkheden, moeite 

met zinsbouw, stopwoordjes, zinsrevisies, foneemverwisselingen, woordherha-

lingen, concentratieproblemen, het niet bewustzijn van de symptomen en het 

effect ervan op de communicatie.’

•	 Langová	en	Morávek	(1970)
‘A sudden rush of speech with distortion, reduction of sounds, syllables and 

words.’

•	 David	Kehoe
‘A disturbance of fluency involving an abnormally rapid rate and erratic rhythm of 

speech that impedes intelligibility. Faulty phrasing patterns are usually present so 

that there are bursts of speech consisting of groups of words that are not related 

to the grammatical structure of the sentence. The affected person is usually una-

ware of any communication impairment.’

•	 Damsté	(1984,	1990)
Er zijn drie typen broddelen:

1   dysritmisch: problemen met de controle over het spreektempo en met de 

verdeling van ritmische patronen;

2   dysarthrisch: onnauwkeurige uitspraak, verkeerde volgorde/omissie van klan-

ken; slechte coördinatie van spreekbewegingen;

3   dysfatisch: formuleringsproblematiek, verward spreken, onnauwkeurigheden in 

woordkeus en zinsbouw, verwisselen van syllaben of de woordvolgorde en/of het 

niet afmaken van zinnen.

•	 Daly	(1986)
‘Cluttering is a speech defect in which phonetic units are dropped, condensed or 

otherwise disordered as a result of overtly rapid agitated speech utterance.’

•	 Mensink-Ypma	(1990)
‘Broddelen is een falen in het spreken dat is terug te voeren op onevenwich-

tigheid in de spraak- en taalontwikkeling. Dit kan zich uiten in problemen met 

intonatie, spreekritme, articulatie en taalhantering. Omdat lezen en schrijven uit-

breidingen zijn van de spraak- en taalontwikkeling, kunnen – naast broddelend 

spreken – leerproblemen op dat gebied voorkomen.’

•	 Winkelman	(1990)
‘Broddelen is een diversiteit van aspecifieke verstoringen van het (vloeiende) 

spreekgedrag, die zo vaak voorkomen dat de verbale communicatie erdoor 

wordt verstoord.’

•	 Damico	(1991)	
‘Cluttering is a temporal mapping disorder.’ 
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•	 Myers	en	Bradley	(1992)	
‘Clutterers divided themselves from normal speakers by a higher frequency of 

disfluencies.’ 

•	 St.	Louis	(1992)		
‘Cluttering is a speech-language disorder with an abnormal fluency, not being 

stuttering, and with a fast and/or irregular speech rate.’

•	 Myers	en	St.	Louis	(1996)	
‘Cluttering is a heterogeneous problem, in which clutterers share characteristics 

but also differ in certain aspects.’

•	 Daly	en	Burnett	(1999:	in	Sick	2000)	
‘Poltern besteht dann wenn ein Individu eine oder mehrere Zer störungen in jeder 

von fünf breitgesacherten Dimensionen von Kommunikation zeigt die kognitieve, 

linguistische, pragmatische, sprachmotorische und motorische fähigkeiten wieder-

spiegeln.’

•	 Sick	(2000)		
‘Broddelen uit zich als een opeenhoping van fonetische verstoringen als weg-

latingen en samensmeltingen van klanken en lettergrepen, verwisselingen en 

veranderingen van klanken die leiden tot een slechte verstaanbaarheid van 

spraakuitingen, bij een hoog of onregelmatig articulatietempo. Vaak treden ge-

lijktijdig herhalingen van lettergrepen, woorden, klanken en zinsdelen op.’ 

•	 St.	Louis	et	al.,	(2007)	
‘Cluttering is a syndrome characterized by a speech delivery rate which is either 

abnormally fast, irregular, or both. In cluttered speech, the person’s speech is 

affected by one or more of the following: 

1  failure to maintain normally expected sound, syllable, phrase, and pausing 

patterns; 

2  evidence of greater than expected incidents of disfluency, the majority of 

which are unlike those typical of people who stutter.’ 

•	 Van	Zaalen	(2009)	(geaccepteerd	door	de	International	Cluttering	Association)	
‘Broddelen is een vorm van niet-vloeiend spreken waarin de spreker door een 

inhibitietekort vanuit de basale ganglia onvoldoende in staat is zijn spreektempo 

aan te passen aan de spraakmotorische en/of linguïstische eisen van het mo-

ment.’ 

•	 	St.	 Louis	en	Schulte	 (2010)	 (niet	geaccepteerd	door	de	 International	Cluttering	
Association	wat	betreft	 ‘native	language’	(moedertaal),	maar	wel	op	alle	andere	
genoemde	criteria)	

‘Cluttering is a fluency disorder wherein segments of conversation in the spea-

ker’s native language typically are perceived as too fast overall, too irregular, or 
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both. The segments of rapid and/or irregular speech rate must further be accom-

panied by one or more of the following:

a  excessive “normal” disfluencies;

b  excessive collapsing or deletion of syllables; and/or

c  abnormal pauses, syllable stress, or speech rhythm. 

•	 Ward	(2010)
The term cluttering spectrum behavior can be defined as a speech/language out-

put that is disrupted in a manner consistent with cluttering, but where there is 

a insufficient severity; 

b insufficient breadth of difficulties;

c both, to warrant a diagnosis of cluttering. 


