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De kennis over het onderzoek naar en de behandeling van dyslexie samenbrengen in een overzichtelijk ge-
heel is niet eenvoudig. Ze ook nog bij de tijd houden al evenmin. Toch zijn de auteurs van deze map, die in 
2006 nog grondig herzien en aangepast werd aan de laatste inzichten en standpunten van de Commissie 
Dyslexie van de Nederlandse Gezondheidsraad en de Stichting Dyslexie Nederland, in beide doelstellingen 
geslaagd. 

Deze map bestaat uit drie grote delen. In het eerste deel geven de auteurs de stand van zaken mee in ver-
band met dyslexie. Na een korte inleiding schetsen ze in het tweede hoofdstukje de geschiedenis ervan. De 
verschillende definities en indelingen die van 1936 tot nu werden aangebracht en verdedigd, worden kort 
besproken. Het voorlopige eindpunt is de definitie van dyslexie zoals ze in de brochure van 2004 die door 
de Stichting Dyslexie Nederland werd uitgegeven is neergeschreven. Een definitie die trouwens in haar
volledig herziene brochure van 2008 niet meer werd gewijzigd. Ook de indelingen van Bakker (perceptueel 
versus linguïstisch) en Van der Ley (spellend versus radend) krijgen hier een plaats.

Het vaststellen van dyslexie komt aan bod in het derde hoofdstuk. Op basis van de gekende werkdefinitie 
weerhoudt men drie kenmerken van dyslexie, te weten: ernst, hardnekkigheid en een onvolledige of moei-
zame automatisering. Het traject dat de auteurs schetsen van signaleren over remediëren (en denk hier 
dan zeker de sticordimaatregelen bij) naar verwijzing, geeft dit hoofdstuk extra waarde. Niet in het minst 
omdat een aantal expliciete verwijzingscriteria geformuleerd worden.

Het vierde hoofdstuk staat in het teken van de behandeling van dyslexie. Elke behandeling wordt gedragen 
door een verklaringsmodel. De auteurs onderscheiden enerzijds de modellen die de nadruk leggen op 
factoren in het kind en anderzijds de modellen die de nadruk leggen op het verband tussen het kind en zijn 
leeromgeving. Ze laten een heleboel behandelmethoden de revue passeren en beschrijven en voorzien ze 
van terechte kanttekeningen en opmerkingen.

Het vijfde hoofdstukje geeft, van uit de Nederlandse context, op één blad een ‘schoolvoorbeeld’ weer van 
hoe een stappenplan van signalering tot behandeling er kan uitzien. Het zesde hoofdstukje is al even kort 
en zoekt een antwoord op de vraag of dyslexie vroegtijdig te voorspellen is. 

In het zevende hoofdstuk bespreken de auteurs de formele aspecten van een dyslexieverklaring. Deze 
halen ze uit de voornoemde brochure van de Stichting Dyslexie Nederland. Na de eigen slotbeschouwingen 
in het achtste hoofdstuk geven ze in het negende hoofdstuk nog eens de samenvatting, conclusies en aan-
bevelingen van de Commissie van de Gezondheidsraad mee.

Het tweede deel staat helemaal in het teken van het onderzoek en de begeleiding van leesproblemen. Het 
derde deel sluit daar heel nauw op aan met de bespreking van het onderzoek en de begeleiding van 
spellingproblemen. Centraal in beide delen staan de bevindingen van de Stichting Dyslexie Nederland en de 
Protocollen Leesproblemen en dyslexie zoals ze uitgewerkt werden door het Expertisecentrum Nederlands. 
Deze beide delen zijn echter zo compact geschreven dat ze zich maar moeilijk laten samenvatten. Ze 
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moeten in zijn geheel doorgenomen worden. Toch vraag ik extra aandacht voor de beschreven begelei-
dingstechnieken en de opmerkingen over de mogelijke comorbiditeit van lees- of spellingproblemen en 
dyslexie met andere problemen. In het bijzonder was ik geboeid door het Leeuwarder Classificatiesysteem 
voor spellingfouten.

Deze map lijkt mij het cursusmateriaal bij uitstek voor iedereen die op een vlotte manier juiste en recente 
kennis over dyslexie wil verwerven.
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