Folder Dyslexie (GGD)
DYSLEXIE
Vooraf,
Dyslexie betekent "moeilijk kunnen lezen". Het betreft kinderen die ondanks een
goed verstand, goede ogen en een goed gehoor, toch de grootste moeite hebben
met lezen en schrijven (spelling).
Vroeger sprak men van "woordblind". Maar blind zijn dyslectische kinderen
allerminst. Wel kun je zeggen dat ze geen oog hebben voor woordbeelden.
Het is niet altijd makkelijk dyslexie te herkennen. De meeste dyslectische mensen
proberen hun handicap te camoufleren, want ze willen niet voor "dom" worden
aangekeken. Maar .....dyslexie heeft niets met domheid te maken. Dyslexie komt in
verschillende mate en soorten voor. Maar.....wie leesproblemen heeft, hoeft niet
automatisch dyslectisch te zijn.
Dyslexie.......hoe kom je eraan?
Onderzoek wijst uit dat
 het te maken heeft met de samenwerking tussen verschillende delen van de
hersenen.
 dyslexie vaak in de familie zit
 het meer bij jongens dan bij meisjes voorkomt
 het meer voorkomt bij linkshandigen
 er verschillende vormen van dyslexie bestaan.
 er een samenhang is tussen de (vertraagde) ontwikkeling bij taal, spraak en
motoriek
Stoornissen in de taalontwikkeling.
Bij dyslectische kinderen hapert er iets in het samenspel tussen de verschillende
hersendelen. Door deze "stroomstorinkjes" vertonen ze vaak een vertraagde
taalontwikkeling:
 ze praten later dan leeftijdsgenootjes
 ze praten minder verstaanbaar
 ze hebben moeite met de plaats van klanken in woorden (bijv. rups wordt
rusp, klompen wordt kolmpen)
 sommige kinderen blijven woorden spellen; ze kunnen klanken wel los
uitspreken, maar er moelijk een woord van maken ( bijv. wel www- e - ggg,
maar niet : weg)
 sommige kinderen blijven woorden raden.
 ze hebben vaak moeite met het vinden van woorden (ze zeggen vaak : eh,
eh, hoe heet het)
 ze hebben moeite met het onthouden van namen en woorden (bijv. de namen
van dagen, seizoenen, maanden, kleuren)
 ze hebben moeite met het onthouden van (kinder)versjes

 soms hebben dyslectische kinderen een slechte motoriek, ze zijn onhandig en
lopen dingen omver. De samenwerking tussen beide handen lukt niet goed,
bijv. bij het vangen van een bal, het eten met mes en vork, het knopen van
een jas, het strikken van een veter. Als baby hadden ze moeite met kruipen.
 ze hebben moeite met automatiseren (het is net alsof ze elke keer weer het
wiel moeten uitvinden.
 ze maken veel fouten met de spellingregels, omdat ze bij het toepassen van
die regels ontsporen.
N.B.
DEZE KENMERKEN ZIJN OP ZICHZELF NIET UNIEK VOOR DYSLECTISCHE
KINDEREN.
Ze vormen slechts een aanwijzing richting dyslexie, vooral als er geen twijfel bestaat
aan voldoende intelligentie.
NADER ONDERZOEK KAN MEER HELDERHEID EN DUIDELIJKHEID GEVEN.
Hoe kunnen ouders helpen?
Ouders kunnen helpen bij het spelenderwijs oefenen, bijv.:
 dingen benoemen van prentenboeken en platen (zo oefent het koppelen van
woorden aan beelden)
 verhaaltjes vertellen en voorlezen (een kind hoort graag hetzelfde verhaaltje;
zo kan het zinswendingen oefenen en eigen maken)
 versjes leren (ook hier helpt de herhaling bij het inprenten in het geheugen,
geheugen-training)
 spelletjes waarbij taal een rol speelt (bijv. "Ik zie ik zie wat jij niet ziet").
Competitie-spelletjes zijn minder geschikt (bijv. Ik ga op reis en neem mee..);
een dyslectisch kind zal immers snel afhaken en zich niet happy voelen.
 samen tafel dekken , speelgoedkast ordenen en alles benoemen.
 met de handen bezig zijn (bijv. samen brood bakken en flink kneden), zodat
het kind z'n motoriek oefent.
 zorg ervoor het kind niet te krampachtig te overladen met taalgebruik.
 toon begrip voor hun beperkingen
 BETREFT HET KINDEREN VANAF GROEP 3, DAN IS OVERLEG TUSSEN
OUDERS EN SCHOOL HEEL BELANGRIJK.
 (DE HULP AAN "SPELLERS" ÏS GEHEEL ANDERS DAN AAN "RADERS".)
 Het oefenen moet spelenderwijs gaan en prettig blijven voor het kind.
 Het kind mag nooit worden uitgelachen om wat nog niet goed lukt.
 Voor ouders is er geen reden voor schuldgevoel als hun kind dyslectisch blijkt
te zijn. Het is immers aangeboren.
 Dyslectische kinderen moet geen onwil worden aangewreven. Integendeel, ze
doen vaak extra hun best.

Wat kan de school doen?
Enkele punten:
 vermijden dat het kind zich als "hopeloos geval" verwaarloosd voelt.
(zelfvertrouwen)
 niet steeds wijzen op wat fout gaat, maar op wat goed gaat (bemoedigen).
 niet teveel schrijffouten in een keer aanstrepen (per keer een vijftal van die
woorden als voorbeeld opschrijven en laten oefenen)
 bij toetsen het lezen niet bemoeilijken door "te kleine letter teksten".
 een dyslectisch kind kan niet tegelijk luisteren, begrijpen, samenvatten en
schrijven.
 dyslectische kinderen hebben meer tijd nodig.
 geef ze de kans en het voorrecht wat groter te schrijven.
 laat ze gebruik maken van woordkaarten (met woorden die ze reeds geoefend
hebben)
 oefen woordbeelden met flitskaarten (visuele, auditieve en motorische
oefening)
Remedial teaching.
Dyslectische kinderen hebben behoefte aan extra ondersteuning door de remedial
teaching. Na een uitgebreid onderzoek, moet er gezocht worden naar een "op maat
gesneden" handelingsplan.

Goed overleg.
De behandeling moet consequent en systematisch verlopen. Er is variatie in
werkvormen nodig.
School en thuis hebben hier een gezamenlijke uitdaging en opdracht te vervullen.
Dit vereist openheid en goed overleg. Bij het zoeken naar het juiste maatpak, is het
van belang dat school en thuis begrip hebben voor elkaars mogelijkheden, maar ook
voor elkaars beperkingen. Soms is "hulp van buiten" een optie.

Informatie:
Bij de samenstelling van deze mini-special is o.a. gebruik gemaakt van de brochure:
" Dyslexie , wat nu ?" door Ard Nieuwenhuis, uitg. Berkhout Nijmegen.
Nuttige adressen voor ouders:
Stichting Dyslexie
Postbus 31082
6503 CB Nijmegen
Balans, een uitgave van de landelijke vereniging van ouders van kinderen met
ontwikkelings-, gedrags-, en leerstoornissen,
adres: De Kwinkelier 40,

