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Spreken ging voor Gert Reunes (46) jarenlang gepaard met hevig stotteren. 
Pas op zijn dertigste leerde hij vloeiend spreken. Vier jaar later besliste hij 
om logopedie te studeren. “Ik was zo opgelucht dat ik eindelijk niet meer 
stotterde, dat ik andere mensen professioneel wou helpen om hun stotter-
probleem te overwinnen”.
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Van stotteren 
tot logopedist

In juli 2000 behaalde Gert Reunes het diploma 
‘Licentiaat in de logopedie en audiologie’ aan de 

Universiteit Gent. Anno 2009 leidt hij een groepsprak-
tijk van vijf logopedisten. Alle vijf begeleiden ze mensen 
die stotteren. “We volgen de B.L.S.-methode (Bewust 
Leren Spreken)”, vertelt Gert Reunes. “Die heb ik ont-
wikkeld nadat ik zelf een Nederlandse methode had ge-
volgd. We leren mensen die stotteren technieken aan 
om trager en met meer intonatie te spreken om dan 
uiteindelijk naar een natuurlijke spraak over te gaan die 
geautomatiseerd wordt. Tegelijk stimuleren we hen om 
die spreektechniek ook buiten de therapieruimte toe 
te passen. Stapsgewijs oefenen we almaar moeilijker 
situaties: spreken voor een groep, telefoneren, bood-
schappen doen… Het einddoel van de therapie is om 
een natuurlijk vlotte prater te worden”.

Je legt de lat wel heel hoog? 
Gert Reunes: “Dat doe ik bewust. Ik heb zelf ondervonden 
hoe hinderlijk het is om te pas en te onpas te stotteren. 
Ik stel me niet tevreden met mensen ‘leren omgaan’ met 
hun stotterprobleem, ik wil ze er echt van verlossen”.

Is dat wel realistisch? 
“Ik ben ervan overtuigd dat iedereen die stottert, er vroeg 
of laat kan vanaf geraken. Maar je moet het willen en 
ervoor vechten. Zonder sterke motivatie is elke stotter-
therapie gedoemd om te mislukken. Een andere belang-
rijke succesfactor is regelmaat. Ik vergelijk het met sport. 
Alleen door regelmatig te trainen, ontwikkel je de mo-
torische vaardigheden die je nodig hebt om een goede 

basketter, voetballer of zwemmer te worden, om maar 
drie voorbeelden te noemen. Voor wie wil leren spreken 
zonder haperen, is regelmatig oefenen even belangrijk 
als voor wie een sport wil aanleren”.

 Motivatie als succesfactor 
Speelt de leeftijd ook geen rol? Is het voor jonge 
mensen niet gemakkelijker om het probleem te 
overwinnen dan voor oudere? 
“In onze groepspraktijk komen mensen van alle leef-
tijden. Voor de ene leeftijdsgroep is het niet moeilijker 
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of gemakkelijker dan voor de andere. Wat vooral telt, is 
de motivatie. Ik merk dat twintigers doorgaans heel ge-
motiveerd zijn: ze voelen dat stotteren hen belemmert 
om voluit te gaan, zowel professioneel als privé en willen 
koste wat het kost dat daar verandering in komt. Maar 
daarmee wil ik niet zeggen dat mensen die stotteren er 
belang bij hebben om te wachten tot ze 20 of 30 jaar 
zijn om naar een stottertherapeut te stappen. Hoe lan-
ger je stottert, hoe meer negatieve spreekervaringen je 
opstapelt. Hoe sneller je daarmee komaf kunt maken, 
hoe beter”.

Bij kinderen ligt de beslissing niet bij henzelf, maar 
bij hun ouders… 
“Ik zie de rol van de ouders actiever dan alleen maar 
het initiatief nemen om hun kind therapie te laten vol-
gen. Ik vraag altijd uitdrukkelijk dat een van beide ou-
ders aanwezig is tijdens de therapie. Op die manier 
kunnen de ouders volgen wat de logopedist aanleert 
aan hun kind en komen ze te weten hoe ze thuis de rol 
van de logopedist kunnen overnemen. Het is ontzet-
tend belangrijk om continu de ‘transfer’ te maken tus-
sen de therapie en het ‘echte’ leven. Daarom trek ik de 
therapie niet alleen open naar het gezin, maar ook naar 
de klas. In overleg met de ouders en de school bekijk ik 
welke mogelijkheden er zijn om de leerkracht(en) en de 
klasgenoten informatie te geven over stotteren en over 
hoe je iemand die stottert, kunt helpen”.

Wat raad je mensen, die in contact komen met 
mensen die stotteren, aan om te doen of juist niet 
te doen?
“Wat geen zin heeft, is adviezen geven in de zin van 
‘praat eens rustig’ of ‘haal eens diep adem’ of ‘doe 
eens niet zo zenuwachtig’. Wat wel zin heeft, is aan-
dacht geven, tonen dat je luistert en dat je blijft luiste-
ren, ook al komen er haperingen voor in het gesprek. 
Breng zelf rust door de persoon die stottert de tijd te 
geven om zijn of haar verhaal te doen. Dat vraagt een 
grote inspanning van de luisteraar, want de spreek-
snelheid van een stotteraar ligt door de haperingen en 
onderbrekingen veel lager dan de gemiddelde spreek-
snelheid. Aan iemand die zwaar stottert, kun je even-
tueel vragen of die persoon graag heeft dat je hem of 
haar aanvult of niet. Maak die keuze bespreekbaar”.

 Kostbare jaren verloren 
Je schreef je eigen levensverhaal neer in Spreken 
is goud. Waarom schreef je dat boek?
“In de eerste plaats om mensen die stotteren hoop te 

Terugbetaling

Gert Reunes maakt zich wel eens druk in de media als 
het over de terugbetaling van stottertherapie gaat…
“Hoe minder financiële obstakels er zijn, hoe meer 
mensen die stotteren geholpen kunnen worden. Wie 
stottert, heeft momenteel recht op 192 halve uren voor 
een aaneensluitende periode van twee jaar. Ik vind dat 
systeem te beperkend en laat inderdaad niet na om 
mijn mening daarover te ventileren. Ik wil niet dat stot-
tertherapie als luxeproduct wordt beschouwd, want 
stotteren is allesbehalve een luxeprobleem”.
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Spreken 
is goud

In zijn autobiografie Spreken is 
goud vertelt Gert Reunes hoe 
hij zijn stotterprobleem beleef-
de tussen 1965 (zijn geboorte-
jaar) en 2000 (het jaar waarin 
hij afstudeerde als logopedist). 
Het boek is te koop in de boekhandel  
(18 euro) of rechtstreeks te bestellen bij vzw 
Best, rekeningnummer 786-5826493-75  
(18 euro, portkosten inbegrepen) of via  
www.gertreunes.be.

Informatie over stotteren

www.stotteren.be: website van de Belangengroep 
stotterende mensen (vzw Best, een zelfhulpgroep)
www.stotterforum.be: onafhankelijke informatie 
over stotteren, met onder meer een lijst van logo-
pedische centra in België die gespecialiseerd zijn in 
stotteren
www.stotteren.nl: website van de Nederlandse 
Federatie Stotteren (NFS)

geven. Ik heb mijn stotterprobleem kunnen overwin-
nen en ervaar dat als een enorme stap vooruit in mijn 
leven. Ik hoop dat mijn boek er op de een of de andere 
manier toe bijdraagt dat mensen die stotteren, er blij-
ven in geloven dat een ‘stottervrij’ leven mogelijk is en 
dat ze alle kansen grijpen om van het stotteren af te 
geraken. Pas dan kunnen ze een studie- en beroeps-
keuze maken zonder rekening te moeten houden met 
de beperkingen die voortvloeien uit het stotteren”.

Heb jij die dan niet vrijuit kunnen maken?
“Niet zolang ik stotterde. Ik heb het gevoel dat ik vele 
kostbare jaren heb ‘verloren’. Op de middelbare school 
was ik almaar bang. Bang dat ik aan het woord zou 
moeten komen, bang dat ik uitgelachen zou worden, 
bang dat ik medelijden zou opwekken. Ik trok me schijn-
baar ongeïnteresseerd terug op de achterste bank en 
ontwikkelde een gedragspatroon waarbij ik elke inspan-
ning om te scoren, uit de weg ging. Mijn schoolresultaten 

waren ronduit slecht. Het vijfde jaar moest ik overdoen. 
Dat was een hel. Terwijl mijn klasgenoten in het zesde 
jaar hun laatste honderd dagen aan het vieren waren, 
zat ik weer in de les bij scheikunde reactievergelijkingen 
op te lossen. Ook het zesde jaar moest ik overdoen. 
Gelukkig kon ik me in mijn jeugdjaren op een ander front 
‘bewijzen’. Op het basketbalveld kon ik iedereen laten 
zien dat ik meer in mijn mars had dan perfect stotteren. 
Die aandacht was voor mij ontzettend belangrijk. Als je 
ergens in uitblinkt, worden dingen die minder goed of 
helemaal niet lukken, draaglijker”.

Je laat de lezers van je boek toe in je gevoelswe-
reld, dat is niet evident. 
“Ik heb dat vooral gedaan omdat ik aan mensen die niet 
stotteren, wil tonen wat er zich in het binnenste van ie-
mand die stottert, afspeelt. Wie stottert, ontwikkelt een 
vluchtgedrag, voert constant een innerlijke strijd met 
zichzelf, stapelt frustraties op… Dat is een zware last 
die je meedraagt en waar je het liever niet over hebt met 
je omgeving. Zelfs ouders weten dikwijls niet wat er in 
hun kind dat stottert allemaal omgaat. Dat ligt niet aan 
hen, maar aan het feit dat een kind dat stottert daar niet 
graag openlijk over praat. Ik vermeed het als kind zelf 
ook. Was dat om mijn ouders te beschermen? Ik weet 
het niet. Het is en blijft een raadsel voor me”.

 Geen luxeprobleem 
Schreef je het boek ook voor collega-logopedisten?
“In zekere zin wel. Ik hoop stilletjes dat veel logopedis-
ten en logopedisten in opleiding het boek lezen en zo 
‘de mens achter het stotteren’ beter leren kennen. Ik 
vind het belangrijk dat mijn collega’s niet alleen ‘we-
ten’ wat stotteren is, maar het als het ware ook ‘voe-
len’. Als mijn boek daartoe kan bijdragen, dan is dat 
mooi meegenomen”.

Hoop je ook niet stiekem dat ze de B.L.S.-me-
thode omarmen? Want voorlopig is jouw team in 
Gent het enige stottercentrum in Vlaanderen dat 
met die methode werkt?
“Ik vind vooral dat logopedisten zich niet mogen vast-
klampen aan wat ze ooit geleerd hebben, maar moe-
ten openstaan voor nieuwe methodes en inzichten. 
Ik heb zelf veel gehad aan een niet-reguliere therapie 
in Nederland en ken veel andere mensen die erdoor 
geholpen zijn. Daarom hoop ik dat er ooit ook elders 
in Vlaanderen logopedisten aan de slag gaan met die 
methode. Op die manier zou ze voor meer mensen 
toegankelijk worden”.

Zonder sterke motivatie 
is elke stottertherapie 
gedoemd om te 
mislukken.


