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Wateringen 

 
Nascholingscursus voor logopedisten en stottertherapeuten 

 
Systemisch – dialogisch werken met stotteren 

 
Een dialogisch - systemische benadering in de begeleiding  

van stotterende kinderen en volwassenen. 
 

Eelco de Geus 
 

Stotteren is voor sommige mensen een tijdelijk symptoom en een te controleren en te 
besturen hindernis. Voor veel mensen is het een steeds terugkerend en onvoorspelbaar 
obstakel op hun levensweg. De ontmoetingen met dit obstakel zijn over het algemeen 
pijnlijk, met stress en schaamte beladen, en zetten alle strategiën in werking om het 
probleem uit de weg te gaan en te verbergen. Zo kan stotteren een overheersende plaats 
innemen in een mensenleven, zij het van de stotterende persoon zelf, of die van direkt 
betrokkenen, zoals ouders en andere familieleden. 
Hoe kunnen we mensen daarin begeleiden? Welke houding is daarin behulpzaam? Hoe 
kunnen we mensen ondersteunen, in het opbouwen van een functionelere innerlijke 
relatie met hun stotteren, en een eficiëntere omgang met stottermomenten? Hoe kunnen 
we zelf een model zijn, voor een ontspannen omgang met stotteren, voor een positieve 
sturing van stottermomenten? Welke overtuigingen en levenshoudingen komen daarbij 
naar voren, zowel bij de cliënt als bij onszelf, en hoe kunnen  we werken aan een  
innerlijke houding, die vloeiender spreken ondersteunt? 
 
In dit seminar werkt Eelco met de vragen van de deelnemers over hun werk met 
stotterende cliënten. Of eventueel met stotterende cliënten of ouders van stotterende 
kinderen zelf, die door deelnemers worden meegebracht. Eelco kan met maximaal twee 
cliënten ongeveer een uur werken tijdens de cursus. 
Daarbij maakt hij gebruik van dialogische principes en werkvormen, van een stutter 
more fluent- benadering en van systemische methoden, zoals het cirkulair vragen en 
aspecten van systemisch opstellingenwerk.  
 
In de uitwisseling  die daarin ontstaat, onderzoeken we gezamenlijk die houdingen, 
principes en vormen, die ondersteunend zijn voor de begeleiding van de stotterende 
mens. Een daarvan is het principe van gelijkwaardigheid en persoonlijke ontmoeting 
tussen cliënt en begeleider, en de bereidheid van de therapeut om de eigen innerlijke 
grenzen evenzo aan onderzoek te onderwerpen, als die van de cliënt. 
 
Het reframen van stotteren, als mogelijkheid en kans om specifieke kwaliteiten te 
ontwikkelen, en een unieke levensweg te durven volgen, neemt daarin als spiritueel 
principe een belangrijke plaats in. 
 



We oefenen met vormen van opstellingenwerk die direct inzetbaar zijn in de individuele 
behandeling, en doen supervisieopstellingen met elkaar, om nieuwe ondersteunende 
beelden te vinden voor het werk met onze cliënten. 
 
Eelco de Geus is sinds 25 jaar stottertherapeut. Hij werkte en volgde zijn opleiding tot 
stottertherapeut bij de Doetinchemse Methode, is mede oprichter van de Vereniging 
Stottercentra Nederland en leidde van 1994 tot 2000, samen met Durdana Putker- de 
Bruijn, het Stottercentrum in Zwolle. Eelco gaf internationaal les in stotterherapie en 
schreef	  het	  boekje	  ‚Ik	  stotter	  gewoon’,	  voor	  stotterende	  kinderen	  van	  7	  tot	  twaalf	  jaar,	  
dat in 12 talen werd vertaald.  Vanaf  eind negentiger jaren ontwikkelde Eelco zich in de 
richting van het systemisch en dialogisch werk. Sinds 2002 leeft en werkt Eelco in 
Wenen, waar hij het Instituut voor systeemdynamiek en dialoog leidt. In dit Instituut 
worden opstellingenwerk, systemisch denken en dialogisch werk geïntegreerd, 
opleidingsprogramma’s	  en	  seminaren	  aangeboden,	  en	  organisaties,	  scholen,	  
gemeenschappen en gezinnen begeleid. Het werken met stotterende mensen heeft 
neemt een bijzondere plaats in  Eelco’s werk in en wordt sterk door zijn systemisch-
dialogische zichtwijze bepaald. 
 
 
De cursus vindt plaats op woensdag 18 maart, donderdag 19 maart en vrijdag  
20 maart 2015 in de Hofboerderij te Wateringen. 
  
Kosten : €	  495,-. De cursus kan voor	  €	  300,- worden aangeboden aan de logopedisten en 
stottertherapeuten die afgelopen jaar de cursus hebben gevolgd.Omdat het werken met 
opstellingen en dialoog uitnodigt tot verdieping, bestaat de mogelijkheid om voor 
gereduceerd tarief, nogmaals deel te nemen. Het biedt de kans om het werken met 
kleine systeemopstellingen praktisch verder te oefenen, vragen die in de praktijk 
opduiken nogmaals met Eelco te reflecteren, en een systemisch - dialogische houding in 
het werk met cliënten dieper te verankeren en vorm te geven. Eelco geeft de cursus zo 
vorm, dat specifieke verdiepingsmomenten mogelijk zijn.  
 
De cursustijden zijn van 9 :30 tot 17.00 uur. Koffie, thee en lunches zijn inclusief en 
worden verzorgd. Inschrijving vindt plaats op volgorde van betaling.  
  
Wil je je aanmelden, stuur dan een mail naar: 
brendazwinkels@logopediewateringseveld.nl 

mailto:brendazwinkels@logopediewateringseveld.nl

