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Rationale 

Dit onderzoek had tot doel (1) na te gaan of er een verband bestaat tussen enerzijds 
temperament en anderzijds stotterernst, spreekattitude, angstniveau en functionele 
impact en (2) te onderzoeken of er verschillen zijn in stotterernst, spreekattitude en 
functionele impact tussen verschillende temperamentgroepen.  

Methodiek 

Bij 130 Engelstalige kinderen die stotteren (8;06 - 14;10) werden de Early Adolescent 
Temperament Questionaire-Revised (EATQ-R; Ellis & Rothbart, 2001), het Stuttering 
Severity Instrument (SSI-4; Riley, 2009), de Communication Attitude Test (CAT; Brutten & 
Vanryckeghem, 2003), het Overall Assessment of the Speaker’s Experience of Stuttering 
(OASES, Yaruss & Quesal, 2006), de Palin Parent Rating Scales (PPRS, Millard & Davis, 
2016) en de Revised Children’s Anxiety and Depression Scale (RCADS, Chorpita et al., 
2000) afgenomen. Correlaties tussen de verschillende scores werden nagegaan door 
Pearsons correlatiecoëfficiënt. Verschillen tussen temperamentgroepen, ingedeeld op 
basis van reactiviteit en zelfregulatie, werden bepaald door middel van een ANOVA-toets 
en een post hoc Bonferronitest.  

Resultaten 

Sommige verbanden wijzen er op dat hogere positieve reactiviteitsscores gelinkt kunnen 
worden aan lagere angstscores, een betere spreekattitude en een lagere impact en net 
het omgekeerde bij hogere negatieve reactiviteitsscores. Zowel voor spreekattitude als 
voor functionele impact van stotteren bleken verschillen tussen temperamentgroepen. 
Een hoge mate van positieve reactiviteit en lage mate van negatieve reactiviteit lijken 
daarbij, al dan niet in combinatie met zelfregulatie, een beschermende rol op te vervullen. 

Conclusie 

De resultaten bevestigen in grote mate eerdere bevindingen. Voor een kwaliteitsvolle 
klinische praktijk lijkt het op basis van deze bevindingen van belang bij diagnostiek en 
therapie temperament en de invloed ervan op spreekattitude, angst en functionele 
impact van het stotteren in rekening te brengen. 
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Rationale  

In juli 2019 vond in Ierland CAMP Dream. Speak. Live. EUROPE plaats. Nadien werd 
onderzocht of het kamp een effect had op de impact van het stotteren die de deelnemers 
ondervinden en op hun relaties met leeftijdsgenoten.  

Methodiek 

De proefpersonen van dit experimenteel onderzoek waren 18 deelnemers van het kamp. 
Ze waren allen tussen 7;00 en 18;01 jaar en hun stotterernst varieerde van zeer licht tot 
zeer ernstig. Voor en na het kamp vulden de kinderen twee vragenlijsten in, namelijk de 
Overall Assessment of the Speaker's Experience of Stuttering (OASES; Yaruss, Coleman & 
Quesal, 2010), die de impact van het stotteren op de kinderen nagaat en de Patient 
Reported Outcomes Measurement Information System (PROMIS) Pediatric Peer 
Relationships Scale (DeWalt et al., 2013), die nagaat hoe kinderen zich voelen in relatie 
met leeftijdsgenoten. Aan de hand van de Wilcoxon signed-ranks toets werd er nagegaan 
of er een significant verschil was tussen de voor- en nametingen.  

Resultaten 

Na het kamp vertoonden de deelnemers een significant lagere OASES totaalscore (p < 
.05). Ook op drie van de vier OASES secties, namelijk ‘Algemene informatie’ (p < .05), 
‘Communicatie in dagelijkse situaties’ (p < .05) en ‘Levenskwaliteit’ (p < .01) werd een 
significant lagere score gevonden. Op de PROMIS werd er geen significant verschil 
gevonden tussen de voor- en nametingen (p = .26).  

Conclusie 

CAMP Dream. Speak. Live. EUROPE reduceerde significant de impact van stotteren op 
het leven van de proefpersonen, maar had geen effect op hoe de kinderen omgaan met 
relaties met leeftijdsgenoten.  


