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Sue, is een 7-jarig meisje dat niet praat.  
Volgens de ouders praat ze thuis wel, maar sinds 3 jaar 
spreekt ze niet buitenshuis. Tot voor kort stelde dit geen 
onoverkomenlijk probleem, maar nu school overweegt 
om haar het eerste leerjaar te laten dubbelen,  
zoekt moeder gespecialiseerde hulp. 

Voorbeeld 



SELECTIEF MUTISME: 
 

 Differentiaaldiagnose? 
 

 Ernstige mentale retardatie? 
 Autisme? 
 Organische oorzaak? 
 Taalontwikkelingsstoornis? 
 Psychiatrische problematiek 

(psychose, dissociatie, hechtingsstoornis) 
 Mutisme tgv migratie 

 
 Bevraag: tijdelijk zwijgen, regressie of persistent? 

 
 

 nature/nurture

 +  
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 Verklaringsmodellen? 

 

 angst voor vreemden, sociale angst 
(nalv verhuis, een incident, aanleg) 

 angst geheim te verklappen 
 reactie op traumatische ervaring 

(bijv. op school) 
 faalangst 
 nabootsing van  een rolmodel 
 stilte als machtsmiddel 
 overprotectie van een ouder 
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ELECTIEF MUTISME:

 Differentiaaldiagnose:
Min. 9 opties

 Verklaringsmodellen?
 angst voor vreemden
 angst geheim te verklappen
 reactie op traumatische ervaring
 faalangst
 nabootsing rolmodel
 stilte als machtsmiddel
 overprotectie van een ouder

Voorbeeld 



 

 Werken met het kind: overwinnen angsten! 
 

 Rol van de ouder 
 

 Rol logopediste 

 Rol medicatie 
 

 

 

 

 

 

NB moet je behandelen? 
 
NB keuze behandeling: wat is EST? 
 
NB duur van een behandeling? 
 

 

Behandeling SELECTIEF MUTISME 



Tabel 1: Behandelstappen in de klas 
Stap 1 Kind reageert non-verbaal op vragen van de leerkracht 

Stap 2 Het kind moet een geluid maken in de klas om iets aan te geven of op verzoek van de leerkracht 

Stap 3 Het kind moet minimaal een woord zeggen 

Stap 4 Het kind moet minimaal één keer in de ochtend en één keer in de middag een woord zeggen 

Stap 5 Het kind zegt in de ochtend en middag twee woorden 

Stap 6 Het kind zegt in de ochtend en middag vier woorden 

Stap 7 Het kind zegt in de ochtend en middag acht woorden 

Stap 8 Stimuleren van meerwoordszinnen 

Stap 9 Eisen en uitbouwen van meerwoordszinnen 

Oefenfase Het kind geeft altijd verbale reacties op vragen van de leerkracht 

Afsluiten Het kind geeft altijd verbale reacties op vragen van de leerkracht in het kring- of groepsgesprek 

 

 

 

Behandeling SELECTIEF MUTISME 

 
 

 



Tabel 2: Behandelstappen in de individuele behandeling 

Stap 1 Blaasspelletjes zoals uitblazen van kaarsje, 

blaasvoetbal of bellen blazen 

Stap 2 Blazen met geluiden 

Stap 3 Maken van verschillende geluiden 

Stap 4 Geluiden mengen met woorden 

Stap 5 Nazeggen van woorden. 

Stap 6 Afbeeldingen laten benoemen 

Stap 7 Gebruik van één of twee woorden in spel 

Stap 8 Stimuleren van meerwoordszinnen in spel 

Stap 9 Eisen van meerwoordszinnen in spel 

Stap10 Uitbouwen van meerwoordszinnen in spel 

Oefen 

 

Intensivering van gesprekjes en/of spel met verbaal 

karakter. 

Afsluit Het kind geeft altijd verbaal reacties op vragen van de 

leerkracht in het kring- of groepsgesprek 
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Behandeling SELECTIEF MUTISME 

 
 

 

Rol van de ouders 

 

Vooraf: rationale van de behandeling 

 « hoe meer je iets vermijdt, hoe meer de angst toeneemt » 

« angst overwinnen doe je in kleine stapjes » 

« we oefenen op die plaatsen waar de angst is » 

 

1. Pycho-educatie 

2. Observeren!  

3. Hoe gewenst gedrag bij je kind bevorderen? 

4. Hoe het selectief mutisme niet ongewenst in standhouden? 

5. Zorgen van de ouders bespreken 

6. Wat als ouders ook sociaal-angstig zijn? 

 

 

 



 

Assessment:  

 De sociale angstschaal 

 Socio-metrie 

 Observaties 
 

 
 

Behandeling: 

 Sociale vaardigheidstrainingen 

 Relaxatie 

 Cognitief: Durven Doen: Dapper zijn! 

 Positieve feedback 

 Goede Modellen 

Behandeling SOCIALE ANGST 

 
 

 
 

 +  



*Resultaten:  

1 op 2 is binnen de vier maanden succesvol 
De meeste jongeren spreken binnen de 8 maanden 
Maar, 1 op 6 heeft 1 à 2 jaar hulp nodig 
 
*Meestal maar 1 gouden regel: blijven oefenen! 
 
*Wat bij overbeschermende ouders? 
Heeft het probleem van het kind een functie voor moeder? 

         Is het kind voldoende zelfstandig? 
         Denken ze dat er meer aan de hand is? 
 
        *Is ons doel realistisch?   

   
*Terugval 
 zien als een leermoment! 

 

Behandeling VALKUILEN 


