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’er zijn dus mensen met dezelfde problemen als ik’
Bij de één stromen zinnen altijd soepel de mond uit, de ander heeft daar wat
meer moeite mee. Een goede manier om daarmee om te gaan is door groepstherapie te volgen. Om meer mensen daarvan op de hoogte te brengen begonnen
tien logopedisten samen een campagne. Pleun (17) uit Dongen is daar het boegbeeld
van en vertelt hoe groepstherapie haar heeft geholpen. Door Janine de Wit
‘‘Als ik stotter wil ik zó graag het vastzittende woord uitspreken dat ik
automatisch mijn tong uitsteek. Daar kan ik niks aan doen. Ik heb ook wel
periodes gehad dat ik op de grond stampte of in mijn vingers kneep. Dat zijn
gewoontes die er langzaam insluipen’, vertelt Pleun, die al haar hele leven
stottert. Vooral spannende momenten zorgen daarvoor. Tijdens haar werk
bijvoorbeeld. ‘Ik werk op een speelboerderij. En juist bij kinderen wordt het
stotteren erger. Dat komt omdat zij niet weten wat het is en dan ben ik
extra gespannen voor hun reactie. Soms gaan ze me nadoen of lachen ze.
Maar ik ga dan wel gewoon door.’ En zo wil ze ook dat anderen op haar
reageren: gewoon normaal. ‘Sommige mensen gaan juist heel over
dreven aardig doen of kinderlijk tegen me praten. Als ik een presentatie
moet geven, krijg ik bijvoorbeeld een heel overdreven reactie van een
leraar. Dan zegt-ie: “Wauw, wat knap!”. Maar ik heb liever dat ik
gewoon net als ieder ander wordt behandeld.’

Eenzaam
Bij Pleun werkte de training erg goed. ‘Juist omdat je het in een groep
doet, oefen je in een heel spannende situatie. We begonnen met
oefeningen om ons voor te stellen aan elkaar. Daarna deden we nog
allerlei andere oefeningen. Ik wil bijvoorbeeld graag doorpraten en
daardoor ga ik juist nog meer stotteren. Daarom moest ik oefenen om
meer tijd te nemen en me niet ongemakkelijk te voelen als ik stilval. Daar
kreeg ik een opdracht om meerdere keren één minuut voor de groep in
stilte te staan. Dat vond ik heel moeilijk, maar het heeft me wel erg
geholpen. Daardoor kreeg ik meer zelfvertrouwen.’ Pleun en haar groep
kwamen vier keer per jaar bij elkaar. Dat heeft haar ook op een andere
manier geholpen: ‘Ik kende niemand die stottert en daardoor voelde ik
me soms best eenzaam. Tijdens de therapie hebben we veel
gesprekken gevoerd. Zo kwam ik erachter dat er meer mensen zijn
met dezelfde problemen als ik. Dat is het zeker waard geweest.’

Boegbeeld
Pleun krijgt hulp van een logopedist, die haar over de groepstraining
van de Damstégroep vertelde. Die trainingen zijn niet nieuw, maar veel
mensen weten niet dat het een optie is. Om daar meer bekendheid
voor te krijgen besloten tien logopedisten om samen te
werken en een campagne te starten. Pleun is één van hun
boegbeelden. ‘Het is lastig om goed uit te leggen wat de
trainingen inhouden’ vertelt Irma Uijterlinde, één van de
logopedisten. ‘We merken ook dat veel mensen het niet
durven, omdat ze dan voor een groep moeten praten.
Daarom willen we mensen die de training al gevolgd
hebben laten vertellen wat het is en hoe het werkt’.

stotteren

Stotteren kan zich op verschillende manieren uiten. Sommige
mensen herhalen lettergrepen of woorden en andere mensen
blokkeren juist helemaal. Dat komt omdat er iets misgaat in de
samenwerking tussen de hersenen en de spieren die nodig zijn
om te praten. Een spier reageert te laat of te vroeg en daardoor
ontstaat er een storing. Vijf procent van de kinderen in
Nederland stottert. Van alle volwassenen heeft nog één
procent er last van. Om te leren omgaan met stotteren kun je
logopedie-stottertherapie volgen. Daarbij is er niet alleen
aandacht voor je spreken maar werk je aan de negatieve
gedachtes en gevoelens rondom stotteren. De therapieën kun
je alleen volgen of net zoals Pleun in een groep.

Spelen in Europees orkest
Muziek maken is meer dan een instrument
bespelen. Dat leerden de 72 deelnemers van het
muzikale zomerkamp het Jong Europees Orkest
de afgelopen twee weken. Vanavond mogen ze tijdens
één optreden in Het Concertgebouw in Amsterdam laten
zien en horen wat ze hebben geleerd. De jongste
Nederlandse deelnemer, Joep (16) uit Boxmeer, vertelt.

Leren jullie ook iets van elkaar?
‘Ja, heel veel. Iedereen heeft wel een andere kijk op
muziek. Ik merk bijvoorbeeld dat de Spanjaarden een
heel extraverte cultuur hebben. Zij springen er vaak
echt uit. Dan staan ze in de gang te dansen of ze
beginnen ineens met een applaus. Nederlanders
doen dat heel anders, wij zijn wat meer ingetogen.’

Door Janine de Wit
Wat moest je doen om een plekje in het orkest te
bemachtigen?
‘Ik moest twee aanbevelingsbrieven inleveren en een
essay schrijven. Ik speel zelf altviool en ik moest ook
nog een filmpje maken terwijl ik aan het spelen was.
Gelukkig vonden ze dat van mij goed. Ik vind het
echt vet dat ik mee mag doen! Ik houd echt van
klassieke muziek. Ik heb hiervoor acht jaar viool
gespeeld, maar de altviool heeft een warmere klank,
dat vind ik mooi.’
Wie zitten nog meer in het orkest?
‘72 muzikanten tussen 14 en 17 jaar uit allerlei
landen. Iedereen die meedoet houdt van klassieke
muziek, maar vindt het lastig om door te dringen in
de muziekwereld. Dat kan bijvoorbeeld door
financiële redenen, of doordat iemand om een andere
reden wat extra hulp nodig heeft. Daar moet je over
schrijven in je essay. Ik vind het zelf moeilijk om met
de concurrentie om te gaan. Je moet toch veel
ervaring hebben om op te vallen. Verder is het doel
van dit kamp om muzikanten uit al die verschillende
landen met elkaar in contact te brengen. Want
muziek is de grootste gemeenschappelijke taal die er
bestaat.’
Wat leren jullie allemaal?
‘We repeteren veel voor onze optredens. Maar we
krijgen ook andere workshops. Hoe je met verlegenheid of podiumangst om moet gaan bijvoorbeeld.
Maar ook hoe je moet samenwerken. Verder worden
we allemaal ambassadeurs van de klassieke muziek
en leren we hoe je dat kunt verspreiden. Ik wil dat
zelf doen door op zo veel mogelijk plekken klassieke
muziek te laten horen en anderen zo te inspireren.’

Ben je zenuwachtig voor vanavond?
‘Dat valt nog mee! Het is makkelijk om met z’n allen
op het podium te staan dan alleen. Het lijkt me
vooral heel bijzonder om voor zoveel mensen te
spelen. De zaal zit vol publiek en je kunt meeluisteren via Radio 4.’

tips van joep, luister eens
naar deze componisten:
• David Garrett. ‘Hij maakt gebruik van rockelementen
en zijn muziek is daardoor makkelijk te beluisteren.’

• Tsjaikovski. ‘Dit is een heel bekende componist.

Hij maakte muziek die wel een beetje in de buurt komt van pop.
Veel mensen kunnen er daardoor iets uithalen.’
• Vivaldi. ‘Dit is een van de bekendste componisten aller tijden.’

utrecht heeft
de grootste
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Utrecht heeft een primeur te pakken. In de
stad staat sinds deze week de grootste
fietsenstalling ter wereld. Het eerste deel was al
sinds 2017 open, maar na de opening van het
tweede deel is het nu officieel de grootste. In de
stalling onder het Centraal Station passen 12.500
fietsen. De enorme kelder heeft maar liefst drie
verdiepingen en een eigen indoor fietspad. Hij
stoot een fietsenstalling in Tokio van de troon,
deze heeft plek voor 10.000 fietsen.

pas op!
overstekend wild
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Dieren en verkeer zijn een slechte
combinatie. Dit jaar zijn er al meer wilde
dieren doodgereden dan in dezelfde periode vorig
jaar. Het hoge aantal heeft alles te maken met de
droogte. Hierdoor moeten de dieren verder weg
op zoek naar voedsel, waardoor ze steeds vaker
de weg oversteken. Mocht je per ongeluk een wild
dier hebben aangereden kun je het beste de
politie bellen. Zeker als hij is weggerend: ze
kunnen het dier dan zoeken en (hopelijk) helpen.

