Lezen en spelling
Werken aan taal is werken aan een betere communicatie. De logopedist is deskundig op het gebied
van taal- en spraakproblemen. Kinderen met deze problemen hebben ongeveer 50% kans op
problemen bij het leren lezen. Vaak is bij deze kinderen namelijk het bewustzijn van de
spraakklanken, het foneembewustzijn, niet goed ontwikkeld. Dat bewustzijn is nodig bij het goed leren
spreken, maar nog meer bij het leren lezen. Zeker als er in de familie taal- en/of leesproblemen
voorkomen, is het belangrijk hierop te letten. De kans is dan groter dat het kind dyslectisch is.
Wat doet de logopedist?
Als gespecialiseerd logopedist zijn wij vaak al in een vroeg stadium betrokken bij deze kinderen. Wij
kunnen onderzoek doen naar de problemen die het kind heeft. Soms is er nog helemaal geen sprake
van dat een kind in het leerproces vastloopt, maar zijn er wel al risicofactoren te signaleren.
Wij kunnen kleuters begeleiden bij het ontwikkelen van de vaardigheden die het leren lezen en
schrijven makkelijker maken. In de behandeling wordt dan niet alleen gewerkt aan de uitspraak (zie
ook onder fonologische stoornissen) maar ook aan het verbeteren van de auditieve verwerking door
met klanken en letters te werken. Dat kan een grote bijdrage leveren aan het voorkomen van
leesproblemen en aan het verminderen van de gevolgen ervan.
Wij ondersteunen ook, in overleg met de school, kinderen die problemen krijgen bij het leren lezen.
Lees- en spellingproblemen hebben dus vaak verband hebben met logopedische stoornissen. De
behandeling daarvan wordt door de zorgverzekeraar vergoed. Voor de vergoeding van onderzoek en
behandeling van dyslexie gelden echter speciale voorwaarden.
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Dyslexie
Mensen met dyslexie hebben moeite met lezen en/of spellen. Dyslexie betekent letterlijk: niet kunnen
lezen. Bij dyslexie kunnen zowel lees- als spellingsproblemen voorkomen, maar deze komen ook los
van elkaar voor. De Stichting Dyslexie Nederland omschrijft dyslexie in 2016 als volgt:
”Dyslexie is een specifieke leerstoornis die zich kenmerkt door een hardnekkig probleem in het
aanleren van accuraat en vlot lezen en/of spellen op woordniveau, dat niet het gevolg is van
omgevingsfactoren en/of een lichamelijke, neurologische of algemene verstandelijke beperking."
Niet alleen het léren lezen en spellen verloopt moeilijker dan normaal, maar het kind leert ook niet
goed vlót lezen. Moeilijkheden met lezen en spellen geven problemen met veel schoolse taken. Soms
wordt het probleem pas op latere leeftijd merkbaar, bijvoorbeeld bij het leren van vreemde talen.
De Protocollen Leesproblemen en Dyslexie, die op elke school aanwezig zijn, geven adviezen over
hoe de school kinderen met leesproblemen kan begeleiden en ondersteunen. Het is vooral belangrijk
om bij problemen onmiddellijk gerichte extra hulp te bieden, zodat het kind zo lang mogelijk mee kan
doen met de groep. De logopedist kan hierbij helpen. Is er ondanks extra hulp toch te weinig
vooruitgang, dan kan er sprake zijn van dyslexie. Het is dan raadzaam een extern deskundige te
raadplegen.
Wat doet de logopedist?
Als logopedist en dyslexiebehandelaar kunnen wij onderzoek doen naar taal- en spraakproblemen,
maar ook naar lees- en spellingproblemen. Wij begeleiden kinderen en volwassenen met dyslexie
door hen met gerichte oefeningen te leren hoe ons taalsysteem is opgebouwd. Zo krijgen zij de kans
hun kennis van dit systeem verder te ontwikkelen. Dat gebeurt altijd aan de hand van geschreven
letters, woorden en teksten in combinatie met gesproken taal. Het trainen van vaardigheden zonder
tekst blijkt namelijk geen effect te hebben op het lezen en schrijven.
Bij de behandeling van dyslectische kinderen wordt samengewerkt met de ouders en met de school
van het kind. Ook wordt rekening gehouden met de totale ontwikkeling van het kind en met eventueel
bijkomende problemen.
Lees- en spellingproblemen hebben vaak verband hebben met logopedische stoornissen. Logopedie
wordt door de zorgverzekeraar vergoed. Door onze deskundigheid kunnen wij mede beoordelen of
nader onderzoek naar dyslexie door een GZ-psycholoog of gespecialiseerde orthopedagoog gewenst
is. Onder bepaalde voorwaarden worden het onderzoek en de behandeling van ernstig dyslectische
kinderen vergoed door de gemeente. In onze praktijk werken wij hiervoor samen met Adelante in
Hoensbroek.
Onderzoek en behandeling van dyslexie voor oudere kinderen en volwassenen worden echter niet
vergoed. Voor vragen hierover kunt u contact met ons opnemen.
Meer informatie over onderzoek en behandeling van dyslexie
Adelante Zorggroep, afdeling dyslexie
www.dyslexieweb.nl
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