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Fransman Ivan Impoco komt hier revolutionaire therapie aanleren

STOTTERAARS LATEN SPIEREN SPREKEN
De Fransman Ivan Impoco is in ons land om zijn revolutionaire methode tegen
stotteren aan te leren. Die methode komt er, simpel gesteld, op neer dat bij elke
lettergreep een spiercontractie in de arm hoort. In België zijn er 100 000 mensen die
stotteren. Twee vrouwen en drie mannen volgen de vierdaagse cursus. We geven hen
een fictieve naam omdat ze liever anoniem blijven.
Marco:
speelde mijn spraakgebrek tegen mij. Nu ben ik 30 en werkloos. Neen, ik heb geen kinderen. Voorlopig
wil ik er geen. Eerst moet ik van dat stotteren zien af te raken. Ik wil mijn kinderen daarmee niet

gewezen. Onlangs moest ik op een antwoordapparaat een bericht inspreken. Ik raakte zeer moeilijk uit
mijn woorden. Toen brak het apparaat in mijn gestamel in, met de boodschap: uw tijd is verstreken

Was jullie leven anders geweest indien jullie niet hadden gestotterd ?
Ann:

Ik ben verpleegster. Ik stel me nooit kandidaat voor een promotie omdat ik weet dat ik

Geert Baeyens, die in België de ImpocoMaar je zal voelen dat éénmaal die je die handicap hebt overwonnen, je sterker bent dan de anderen.
Je hebt dan een enorme overwinning op jezelf geboekt. Dat verandert je ingrijpend. Je bent sterker

Danny

ende in de metaalsector, had ik allicht net een

goede dag. Ik raakte zeer goed door het sollicitatiegesprek en kreeg de job. Had ik toen een slechte dag

Zit stotteren bij jullie in de familie ?

Ann
ben moeder van twee dochters en een zoon. Mijn zoon stottert ook. Ik vind dat verschrikkelijk voor die
jongen. Ergens zit ik daarover

Ivan Impoco
ons wordt het dus al drie generaties doorgegeven. Ik heb al met zeer veel stotteraars stages gedaan.
Daaruit is al één koppel gegroeid. Zij hebben twee kinderen en die stotteren ook. Dat voedt de
veronderstelling dat stotteren erfelijk is. Maar hoe dat juist gaat, op welk gen eventueel de afwijking zit,

800 euro
Hoe bedacht u uw methode ?
Ivan Impoco

j toevallig merkte ik dat ik niet meer stotterde als ik bij elke lettergreep een

spiercontractie deed en niet te veel articuleerde. Aanvankelijk sloeg ik telkens met de hand op de tafel.
Europa les geven. Ik was ook al eens in Afrika. Daar hanteren ze nog vaak zeer
vreemde methoden om mensen van het stotteren af te helpen. Zoals het drinken van het kookvocht

Hoe duur zijn de lessen ?
Marco

etalen we 800 euro. Nadien mogen we terugkeren als we willen.

En we worden uitgenodigd op maandelijkse bijeenkomsten.
het ziekenfonds die kosten deels

Geert Baeyens

Meneer Impoco, liep er geen proces tegen u in Frankrijk ?
oneerlijke concurrentie. Maar de rechter stelde hen in het ongelijk.

PAUL DEMEYER

