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niet veel later kreeg Wil-
helm de officiële diagnose.
Dat dit zo lang geduurd
heeft, is niet zo vreemd. „Al
hoewel het sinds mensen-
heugenis bestaat, is brodde-
len pas sinds 2007 officieel
door de WHO erkend als
aandoening”, legt hij uit.

„Toch heeft deze spraak-
stoornis nog steeds maar
weinig bekendheid gekre-
gen. En dat terwijl het vol-
gens recente schattingen
evenveel voorkomt als stot-
teren. Vermoedelijk zijn er
ongeveer 150.000 mensen in
Nederland die broddelen.”

En zij zijn
zich daar
lang niet alle-
maal van be-
wust. Soms
denken ze
dat zij ge-
woon te snel
praten of
slecht articu-

leren, maar het grote ver-
schil is dat iemand die brod-
delt niet ’gewoon’ wat lang-
zamer kan praten. Dit heeft
te maken met een aangebo-
ren remmingstekort in de
hersenstam (tevens een
kenmerk van ADHD). An-
ders dan bij stotteren, is
broddelen dan ook een
stoornis in de taalplanning,
in plaats van in de spraak-
motoriek.

Er zijn overeenkomsten
met stotteren, zoals het ha-
peren, zinnen die niet vloei-
end de mond uit rollen en de
woordherhalingen. Maar er
zijn ook belangrijke ver-
schillen. Mensen die brod-
delen, hebben de neiging
heel snel te spreken, waar-
door ze struikelen over hun
woorden of deze in elkaar
schuiven. Een woord als ’ko-
ninklijke’ wordt dan ’koke’,
en ’televisie’ wordt ’tvisie’.
Ook hebben ze vaak stop-
woordjes, maken ze fouten
in de zinsopbouw en komen
ze over als een spraakwater-
val.

Als kinderen op jonge
leeftijd al de juiste therapie
krijgen, kunnen zij het
broddelen makkelijker afle-
ren. Gelukkig is het ook op
latere leeftijd nog prima te
behandelen, weet Wilhelm
uit ervaring. „Toen ik een-
maal de juiste oefeningen
kreeg, ging het meteen een
stuk beter”, vertelt hij. „Ik
leerde manieren om langza-
mer en duidelijker te pra-
ten, bijvoorbeeld door be-
wust een pauze te laten val-
len na iedere zin. Of door
met mijn vingers mee te tik-
ken om de spreeksnelheid
te vertragen. Het voordeel
van ouder worden is dat je
vaak automatisch meer rust
in je lijf krijgt, waardoor ook
rustiger praten makkelijker
wordt.”

Inmiddels heeft hij hele-
maal geen therapie meer,
simpelweg omdat het niet
meer nodig is. „Het is niet zo
dat ik helemaal niet meer
broddel”, weerlegt hij met-
een. „Zeker als ik nerveus
ben of voor het eerst met
een onbekende praat, val ik
nog weleens terug in mijn
oude gewoontes. En telefo-
neren doe ik nog steeds niet
graag. Maar over het alge-

meen ben ik heel tevreden.”
Dat hij bij toeval ontdekte

dat hij jarenlang de verkeer-
de therapie heeft gehad,
heeft zijn leven compleet
veranderd. „Opeens kostte
het me helemaal geen moei-
te meer om een baan te vin-
den, en ik ben inmiddels ge-
trouwd met de allerleukste
vrouw van Nederland. Dat
had ik tien jaar geleden niet
durven dromen.”

Waterval van woorden
Therapie helpt tegen spraakstoornis broddelen

Wilhelm is be-
stuurslid van
de Nederland-
se en interna-
tionale stot-

tervereniging en schreef
een boek over broddelen: Te
snel voor woorden. Daarin is
hij openhartig over hoe zijn
spraakstoornis zijn per-
soonlijke leven beïnvloedde.
Rond zijn tiende kreeg hij
voor het eerst stotterthera-
pie en tot zijn 34e deed hij
hiertoe nog meerdere po-
gingen. De oefeningen had-
den alleen geen effect.

„En dat raakte mijn leven
op alle vlak-
ken”, vertelt
hij. „Op
werkgebied
ben ik wel-
eens in de
problemen
gekomen
door mijn
’stotteren’
en een relatie krijgen ging
ook niet heel makkelijk. Wel
had ik veel vrienden, maar
telefoongesprekken pro-
beerde ik te vermijden. Ik
sprak liever live met ze af,
dan praatte ik makkelijker.”

Van broddelen had hij nog
nooit gehoord, tot iemand
van de stottervereniging
hem zo’n tien jaar geleden
aanraadde zich daarop te la-
ten testen. En inderdaad,

Leven
Rutger
Wilhelm
veranderd

Dat stottertherapie keer op keer niet aan-
sloeg, zorgde ervoor dat Rutger Wilhelm
(44) zich jarenlang onbegrepen voelde. Het
was voor hem dan ook een openbaring toen
een logopedist hem vertelde dat hij hele-
maal niet stotterde: hij broddelde! Sinds-
dien zet hij zich in om deze ’nieuwe’ spraak-
stoornis meer bekendheid te geven. 

door Marion van Es

Koninklijke
wordt ’koke’
en televisie
’tvisie’

Volgens Rutger Wilhelm barst
het op de televisie van de
mensen die kenmerken van

broddelen vertonen: van Erben
Wennemars, Splinter Chabot en

Dolf Jansen tot zelfs oud-premier Jan-
Peter Balkenende. „Broddelen komt
voor in alle lagen van de samenleving,
van stratenmakers tot directeuren”,
stelt Wilhelm. „Grof bekeken
kun je mensen die broddelen
onderverdelen in twee groe-
pen. De eerste groep bestaat
uit mensen die woorden in
elkaar persen, daaronder valt Balke-
nende. Over het algemeen kan hij best
langzaam en duidelijk spreken, maar
vooral op momenten dat hij iets spon-
taans zegt, valt op dat hij woorden in
elkaar schuift. ’De Nederlandse Rege-
ring’ wordt dan ’denesegering’. De
tweede groep bestaat uit mensen die
fouten maken in de opbouw van zinnen
en veel woordherhalingen gebruiken.
Ze maken ook veel zijstapjes in zinnen,
waardoor hun verhalen warrig overko-
men. Hiervan is Splinter Chabot een
goed voorbeeld. Er zijn overigens ook
mensen die onder beide groepen val-
len, en ook mensen die stotteren én
broddelen.”

Benieuwd of u zelf broddelt? Op too-
fastforwords.com kunt u een zelftest
doen. 

Bekende 
broddelaars

U heeft gelijk dat we denken dat het
vaccin zou kunnen helpen. We veron-
derstellen dat het vaccin de kans op een
infectie met Covid-19 verkleint of dat de
ziekte milder verloopt. We zijn ons
ervan bewust dat dit niet hét vaccin is.
Het beschermt niet direct tegen het
coronavirus, maar kan de afweer een
boost geven waardoor er een betere
bescherming tegen het coronavirus
ontstaat. 

We zijn inmiddels al gestart met het
testen van het vaccin op 1500 man zorg-
personeel en een groep van 1600 oude-
ren. Ik snap dat u denkt dat het mis-
schien gevaarlijk is, maar in álle studies
die er zijn over tuberculose en BCG is er
nog nooit een nadelig effect gezien.
Ruim zeventig procent laat een positief
effect zien, zoals minder last van lucht-
weginfecties of bloedvergiftigingen. Er
is ook een studie dat het vaccin vijftig
procent minder sterfte geeft bij kinde-
ren in Afrika. 

Zo’n boost van het immuunsysteem
met BCG geeft ook wat meer bescher-
ming tegen griep. Bij ongeveer dertig
procent van de studies zien we geen
effect, maar in elk geval geen nadelig
effect.

Laat ik u even uitleggen hoe het BCG-
vaccin werkt: de mens heeft een aange-
boren immuunsysteem en een verwor-
ven (adaptief) immuunsysteem. Eigen-
lijk zijn alle vaccins gericht op het ver-
worven immuunsysteem. Maar het
BCG-vaccin blijkt het aangeboren sys-
teem óók te kunnen boosten. Dat zal

korter zijn, niet voor het leven bescher-
mend, maar kan wel een tijdelijke op-
lossing zijn totdat we een vaccin tegen
corona hebben.

Met dit onderzoek willen we ervoor
zorgen dat minder mensen opgenomen
hoeven te worden in de ziekenhuizen
met ernstige klachten. Er is een kans
dat het niet werkt, maar dan hebben we
het in elk geval geprobeerd.

Er wordt vooral nog gezocht naar
vrijwilligers boven de tachtig jaar. Meer
informatie over het onderzoek en deel-
name kan verkregen worden door een
mail te sturen naar CoronaBCG60@um-
cutrecht.nl of bcgouderen.aig@radbou-
dumc.nl.

Tbc-vaccin tegen
coronavirus?

In Spreekuur beantwoordt een 
specialist elke week algemene vragen van
lezers over het coronavirus. 

Ik hoorde dat het vaccin tegen tu-
berculose (BCG-vaccin) zou kunnen
helpen in de strijd tegen corona. En
dat het getest gaat worden op de
oudere risicogroep. Ik ben zeventig
en wil daar wel aan meedoen. Maar
is dat niet gevaarlijk?

BCG kan de afweer 
een oppepper geven

’Zo’n boost van het immuunsysteem met BCG
geeft ook wat meer bescherming tegen
griep.’ FOTO APA 

Rutger Wilhelm
schreef een boek
over de ’onbeken-
de’ spraakstoor-
nis broddelen.
„Ik leerde manie-
ren om langza-
mer en duidelij-
ker te praten.”
FOTO RIAS IMMINK


