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Inleiding 

De stichting behandeling selectief mutisme kijkt terug op een succesvol jaar. In 2012 kon het 

innovatieve behandelprogramma voor kinderen met selectief mutisme, dat in de voorgaande twee 

jaren ontwikkeld werd, officieel worden gelanceerd.  

Het behandelprogramma is innovatief en relevant omdat het voorziet in een behoefte voor een 

specifieke doelgroep van jonge kinderen met een relatief weinig voorkomende ernstige 

angststoornis. Het programma bestaat uit: 

- een website met informatie,  

- een gedetailleerd uitgewerkt behandelprogramma met therapiemateriaal 

- een beveiligd webportaal, waarin alle betrokkenen bij één kind, veilig en gemakkelijk met elkaar 

kunnen communiceren, zodat goede samenwerking gefaciliteerd wordt.  

- Een applied game voor de kinderen zelf waarin zij informatie krijgen aangereikt, vaardigheden 

oefenen en gestimuleerd worden om nieuwe stappen te zetten. 

Alles in online beschikbaar en daardoor goed toegankelijk. 

 

Lancering en presentatie 

In februari 2012 werd het programma officieel gelanceerd, nadat de pilotfase in 2011 succesvol was 

doorlopen. De lancering en de presentatie van het programma vond plaats in het Universitair 

Medisch Centrum Utrecht en werd goed bezocht.  

 

Bereik en ervaringen 

In de loop van 2012 bleek dat de website veel werd bezocht en regelmatig werd geraadpleegd. Er 

kwamen veel vragen binnen op onze website, die allemaal persoonlijk beantwoord werden. 

Bovendien werd er een groot aantal kinderen aangemeld die in de loop van 2012 met hun therapie 

begonnen. Uit de aanmeldingen bleek dat ouders en therapeuten uit verschillende delen van 

Nederland ons goed konden vinden. Er waren kinderen van Groningen 

tot Limburg die in hun eigen regio door een therapeut in de buurt 

behandeld konden worden met het programma ‘Spreekt voor zich’. We 

kregen een groot aantal aardige reacties van gebruikers, die u kunt 

teruglezen op onze website:  

www.spreektvoorzich.nl/over-spreektvoorzich/media/reacties-van-

gebruikers-spreekt-voor-zich/ 

 

http://www.spreektvoorzich.nl/over-spreektvoorzich/media/reacties-van-gebruikers-spreekt-voor-zich/
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Ook werd er in verschillende vakbladen en media voor ouders en scholen aandacht besteed aan het 

programma en verscheen er een positieve recensie in het vakblad Kind en Adolescent Praktijk, nr 1, 

maart 2012. 

www.spreektvoorzich.nl/over-spreektvoorzich/media/spreekt-voor-zich-in-de-media/ 

 

Financiering 

De stichting behandeling selectief mutisme kon het programma, de website, het webportaal en de 

applied game ontwikkelen dankzij de steun van donateurs en fondsen. De kosten voor de aanschaf 

van het programma worden met opzet laag gehouden, opdat het voor alle ouders, therapeuten of 

scholen mogelijk is om dit programma voor de behandeling van een kind in te zetten. Uit de 

opbrengsten van deze verkoop worden de onderhoudskosten van website, webportaal en game 

betaald. Op dit moment is dat nog niet geheel kostendekkend en legt de stichting daar uit eigen 

vermogen op toe. De bestuursleden van de stichting zijn allen vrijwilligers en werken onbezoldigd.  

 

Dankbaar 

Het bestuur van de stichting behandeling selectief mutisme is alle donateurs, fondsen en vrijwilligers 

bijzonder dankbaar. Dankzij hun bijdrage is 2012 zeer succesvol verlopen.  
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