Dyslexie
onderzoek en
behandeling
Recent was er in de media veel aandacht voor dyslexie. ‘Kinderen krijgen onterecht een
dyslexieverklaring’, ‘Dyslexie is het gevolg van slecht onderwijs’ en andere uitspraken
lokten discussie uit. Om enige verheldering en nuancering aan te brengen vragen we in
deze HCO Nieuws een onderzoeker om een toelichting op het vaststellen van de diagnose
‘dyslexie’. In de media was er nauwelijks aandacht voor de behandeling van dyslexie.
Daarom laten we ook een behandelaar, een kind met dyslexie en zijn vader aan het woord.
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‘AVI-berg’ waarbij ze een kruisje zetten op het niveau waar ze nu zijn en zien ze het niveau waar
zij naar toewerken. Je ziet ze echt stralen wanneer ze het doel halen.
Oefening baart kunst. Zo lees ik een tekst eerst voor, daarna doen we het samen, en dan leest het
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nieuwe informatiefolders over dyslexiezorg

Bij spelling leren kinderen om woorden in symbolen op te schrijven. Door letters aan symbolen
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