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Hoe ontdek je dyslexie en wat kun je er tegen doen? 

Taalwetenschapper Evelien Krikhaar van Expertisecentrum 

Nederlands doet daar onderzoek naar.    

‘Dyslexie is erfelijk. Als één van je ouders het heeft, is de kans 

heel groot dat jij het ook hebt. Weten dat je dit taalprobleem 

hebt, kan enorm helpen. Je krijgt dan vaak extra tijd bij een 

toets of een groter of ander lettertype dat helpt bij het lezen. 

Hoe eerder je er dus achterkomt dat je dyslexie hebt, hoe 

beter. We hebben ontdekt dat je het soms zelfs al kunt zien 

bij baby’s. Baby’s van ouders met dyslexie leren minder snel 

nieuwe woorden dan andere baby’s. Die moet je dus extra 

goed in de gaten houden.’

Trainen
‘Dyslexie draag je je hele leven bij je. Er is geen medicijn voor. 

Toch kun je er ver mee komen. Zie het als een spier. Soms is 

een spier slapper dan een andere, maar die kun je dan sterker 

maken door te trainen. Een veelvoorkomende oefening 

is woorden in klanken opdelen. Je ziet een plaatje van 

een vis met scherpe tanden en een grote vin, het woord 

begint met de letter h-, jij mag vervolgens uit drie klanken 

kiezen hoe je het woord schrijft: h-eu, h-au of h-aai. Als je 

dyslexie hebt, vind je dit heel moeilijk en moet je het 

steeds blijven oefenen. Het is keihard werken!’   

Dyslexie wordt vaak gezien als een beperking. Onterecht, vindt Tamara Vreeken van HOI Foundation. Het 

Heb je dyslexie, dan heb je moeite met geschreven taal. Niet alleen met lezen, maar ook spellen en schrijven gaat lastig. Je draait letters in een woord om (de b, d en p bijvoorbeeld). Of vindt het moeilijk om letters met een klank te verbinden. Vaak is ook klokkijken moeilijk. Toch heeft het niets te maken met hoe slim je bent. Het taalprobleem ontstaat in je brein. Daarin gaat de verwerking niet snel genoeg. Ongeveer 4% van de Nederlanders heeft ernstige dyslexie. En zo’n 10% heeft een minder ernstige vorm. In bijna elke klas zit dus wel iemand die het heeft. Maar waarom heeft dit probleem zó’n moeilijk woord als mensen die het hebben al zo’n moeite hebben met lezen? Dat is simpel te verklaren. Dyslexie betekent letterlijk moeite met lezen: dys = slecht, lexis = lezen.  

Dit lettertype 
leest wel goed!

Misschien ben ik 
wel een STER in 

schilderen...

Ik ben niet bom, maar ik vind leezen en schreiven gewoon lastig. 

Dit kan zomaar een zin zijn van iemand met dyslexie. Eén op de 

twintig kinderen in Nederland heeft dit taalprobleem. Wat is het 

precies en is er iets aan te doen?  Door Niki Meijer

kan naast nadelen ook een hoop voordelen hebben. Daarom geeft de organisatie les op scholen over de positieve kant van dyslexie. 

‘Dyslexie kan je heel onzeker maken. Daarom willen wij kinderen laten weten dat iedereen wel ergens goed of slecht in is. Bij dyslexie werkt je brein gewoon anders. Het is de pech dat je daardoor minder goed ben in spelling of begrijpend lezen, maar vaak ben je dan juist goed in andere dingen. Heb je dyslexie, dan herken je jezelf meestal in één of meer van deze STER-krachten.’

Hoe meer de gesproken 
taal van een land lijkt op de 
geschreven taal, hoe minder 
mensen er dyslexie hebben.
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Van 1 t/m 8 oktober is de Week van Dyslexie. Dan wordt er extra 
aandacht gevraagd voor wat er allemaal mogelijk is met dyslexie.

‘In groep 3 vond ik lezen het 

verschrikkelijkste ter wereld. Ik tuurde in 

mijn boek waar alle woorden voor mijn 

ogen dansten. Ik kon zo slecht lezen dat 

ik bleef zitten. Toen liet de school mij 

testen en hoorde ik dat ik dyslexie heb. 

Sindsdien houdt school daar rekening 

mee. Ik krijg extra tijd bij toetsen en 

soms leest de juf eerst een tekst voor. 

Ook maak ik elke dag thuis een halfuur 

oefenopgaven. Ik ben al beter geworden in 

lezen, maar vindt het nog steeds niet leuk. 

Ik was het eerste kind in mijn klas met 

dyslexie. Toen schaamde ik mij ervoor. 

Soms plaagden anderen mij er ook mee. 

Ze snapten mijn fouten niet. Maar nu 

meer leeftijdsgenoten dyslexie hebben, is 

iedereen begripvoller. Als kinderen met 

dyslexie gepest worden, kom ik voor hen 

op. Dat is gewoon niet leuk, want je kunt 

er helemaal niets aan doen!’

‘Van bakken maak ik baken en van treinen 

trienen. Al in groep 3 draaide ik letters om. 

Voor mijn spellingsachterstand kreeg ik 

extra oefeningen mee naar huis. Maar die 

hielpen niet. Daarom liet de school mij een 

paar maanden geleden testen en kreeg ik 

te horen dat ik dyslexie heb. Bij mij gaat 

spelling niet automatisch. Daarom maak 

ik elke dag thuis een halfuur oefeningen 

met klankenkaarten. Twijfel ik over mijn 

spelling, dan kijk ik op een klankenkaart 

welk woord hetzelfde klinkt. Als ik 

bijvoorbeeld ‘reus’ lees, snap ik ook hoe je 

‘keus’ schrijft. Ik vind die oefeningen stom. 

Terwijl mijn vrienden buitenspelen, werk ik 

keihard. Soms voel ik mij onzeker door mijn 

dyslexie. Maar ik ben blij om te weten dat 

ik dit heb. Ik heb gewoon een taalprobleem 

en ben niet dom zoals ik eerst dacht. Ik heb 

zelfs een plusboekje voor taal op school. 

Daarin staan verschillende opdrachten voor 

gevorderde kinderen.’ 

Dyslexie wordt vaak gezien als een beperking. Onterecht, vindt Tamara Vreeken van HOI Foundation. Het 

staat voor sterke-ideeën-denkkracht. Bij deze kracht is alles in jouw hoofd mogelijk. Je kunt alles aan elkaar koppelen waardoor je de bijzonderste verhalen bedenkt of uit het niets een uniek spel verzint.  

staat voor tien-stappen-vooruit-denkkracht. Bij deze kracht denk je als een echte uitvinder. Je lost in sneltreinvaart problemen op, omdat je tien stappen vooruit denkt. 

staat voor enorme-verhalen-denkkracht. Kun je goed meevoelen met een ander, bijvoorbeeld als-ie verdrietig of superblij is? En onthoud je zulke verhalen altijd goed? Dan heb je deze kracht. 
staat voor ruimtelijke denkkracht. Bij deze kracht, is alles voor jou ruimtelijk. Zo ben je bijvoorbeeld een kei in knutselen, tekenen of techniek. 

Op zondag 2 oktober organiseert HOI Foundation het Happy Dyslectisch Festival waar workshops te volgen zijn voor dyslectische kinderen en hun ouders.

Deze tekst is geschreven in een 
speciaal lettertype voor mensen met 

dyslexie. Met schuinere letters, grotere 
openingen en andere vormen. Daardoor 
is de kans op draaien en verwisselen 

veel kleiner.
Dit lettertype 
leest wel goed!

Ik heb een 
schitterend idee.

kan naast nadelen ook een hoop voordelen hebben. Daarom geeft de organisatie les op scholen over de positieve kant van dyslexie. 

‘Dyslexie kan je heel onzeker maken. Daarom willen wij kinderen laten weten dat iedereen wel ergens goed of slecht in is. Bij dyslexie werkt je brein gewoon anders. Het is de pech dat je daardoor minder goed ben in spelling of begrijpend lezen, maar vaak ben je dan juist goed in andere dingen. Heb je dyslexie, dan herken je jezelf meestal in één of meer van deze STER-krachten.’

Dyslexie
wordt ook wel 
woordblindheid 

genoemd.

Hoe meer de gesproken 
taal van een land lijkt op de 
geschreven taal, hoe minder 
mensen er dyslexie hebben.

Blinden kunnen 
ook dyslexie 

hebben. Zij lezen 
braille dan 
verkeerd.Woordblindheid 

is best een gek 
woord.


