
 

 

 

Informatiebrochure 
voor ouders 

TreatPaCS 

Je contacteerde een logopedist omdat je kleuter stottert. 

Deze belangrijke stap zal jezelf en je kleuter helpen om antwoorden te vinden op de vele 
vragen die je ongetwijfeld hebt en om je kleuter met het spreken te helpen. 

We weten intussen dat het voor stotterende kleuters heel belangrijk is om vóór de leeftijd 
van 6 jaar hulp te krijgen. Evenzeer is een goede samenwerking met de ouders van 
kleuters die stotteren van zeer groot belang. 

In België worden vooral drie stotterbehandelingen gegeven – ze beogen hetzelfde eindresultaat. Je logopedist is bovendien in elk 
van deze behandelingen getraind. 

Op basis van ervaring weten we dat de behandelingen alle drie even goed werken, maar we hebben hier  geen wetenschappelijk 
bewijs van. Om de resultaten ook wetenschappelijk aan te tonen werd een groot onderzoeksproject opgestart. De Belgische 
overheid (KCE: Kennis-Centrum/Centre d’Expertise) stelt hiervoor middelen ter beschikking. 

Je logopedist neemt deel aan dit onderzoek. We danken je dat je als kleuter en ouder hieraan wil meewerken. 

TreatPaCS 

Dit staat voor ‘Treatment of Preschool age Children who Stutter’. Het is een belangrijk, langlopend onderzoek op grote schaal, zowel 
volgens Belgische als internationale normen. 

Je kleuter zal één van de drie te onderzoeken behandelingen krijgen. Om echter de neutraliteit van het onderzoek te garanderen, 
weten we op voorhand niet welke behandeling je kind zal krijgen. Eenmaal je logopedist weet op welke manier je kind zal behandeld 
worden, zal je een uitgebreide uitleg krijgen over de specifieke aanpak en over wat je kan verwachten. 

Privacy en veiligheid 

We zullen voor TreatPaCS informatie verzamelen en bijhouden. Informatie die je ons geeft en die de logopedist verzamelt over het 
stotteren van je kleuter en over de behandeling wordt gepseudonimiseerd: alle informatie krijgt een code en enkel je logopedist 
weet over welke kleuter, ouder en behandeling het gaat.  

De therapeutische veiligheid van deze studie wordt gegarandeerd omdat de behandeling dezelfde is als je kleuter in de gewone 
praktijk ook zou krijgen. 

KCE stelt de financiële middelen beschikbaar om deze studie te voeren. Thomas More Mechelen- Antwerpen organiseert de studie 
in samenwerking met de Arteveldehogeschool en de Universiteit van Luik. Het Clinical Trial Centre van het Universitair Ziekenhuis 
Antwerpen staat in voor het beheer van alle gegevens en voor de statistische verwerking van deze resultaten.  

Verloop van het onderzoek 

Je kleuter volgt de behandeling zoals alle anderen.  

Daarnaast vragen we je 8 keer om thuis een video te maken en enkele korte vragenlijsten in te vullen. Dit gebeurt in een periode 
van 2 jaar en één keer na ongeveer 5 jaar om na te gaan wat de resultaten op langere termijn zijn. 

Dit staat los van de behandeling. Voor de eerste 7 keer zullen we je telkens bedanken via een waardebon van 20 euro. 

Een team van logopedisten, experten en vooral van ouders die zelf stottertherapie volgden met hun kleuter, gaven ons raad over 
de haalbaarheid hiervan.  

Uw logopedist 

We zullen je logopedist maximaal ondersteunen en bijstaan met raad en daad, via overleg en intervisie. Voor elk van de drie 
behandelingen kan je logopedist te allen tijde beroep doen op  experten. 

Je kan alles nalezen in het document ‘geïnformeerde goedkeuring’ (‘informed consent’) waarin je aangeeft aan het onderzoek te 
willen deelnemen door dit te ondertekenen. 

We danken je van harte. 


