Wat is dyslexie?
Het woord dyslexie komt uit het Grieks. ‘Dys’
betekent ‘beperkt’ en ‘lexis’ betekent woord.
Mensen met dyslexie hebben moeite met het
lezen of schrijven van woorden, of met beide.

Het onderzoek

Leren lezen is een ingewikkeld proces. Kinderen
hebben hier gerichte instructie en oefening bij
nodig. De basis van het leren lezen is de letterklankkoppeling; welke letter zie je en hoe spreek je
deze uit (klank). Op het moment dat de koppeling
tussen letters en klanken wordt gemaakt, wordt
er een soort weg aangelegd in de hersenen. Hoe
vaker de informatie vervolgens herhaald wordt,
hoe steviger en groter die weg wordt. Op deze
manier leren kinderen steeds sneller letters en
uiteindelijk hele woorden herkennen.
Juist het aanleggen van deze ‘wegen’ in de
hersenen levert bij kinderen met dyslexie
problemen op. Zij kunnen als het ware alleen via
zandweggetjes diezelfde informatie ophalen.
Je kunt je voorstellen dat dit veel meer tijd kost
en dat met name het leestempo achterblijft.
Dyslectische kinderen blijven daarom vaak
langer spellend lezen (klank voor klank) en ook
zie je soms dat ze een radende leesstrategie
ontwikkelen. Ze willen dan toch meekomen met
het tempo en gaan fouten maken.
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Dyslexie

Na aanmelding bij het RID beoordelen wij of het
kind aan de voorwaarden voldoet en in aanmerking
komt voor (vergoed) onderzoek. Vervolgens
starten wij met een telefonische afspraak met één
van de ouders en onze regiebehandelaar. In dit
gesprek worden hulpvragen en verwachtingen
ten aanzien van het onderzoek besproken.
Het onderzoek bestaat uit:
•
Onderzoek naar zowel het lees- en
spellingniveau als de basisvaardigheden van
het lezen en spellen.
•
Onderzoek naar IQ en geheugen.
•
Screening naar gedragsproblemen.

Over dyslexie
•
•
•

Eén op de tien mensen heeft moeite met lezen
en spellen, bij ca. 4% is er sprake van dyslexie.
Dyslexie is erfelijk.
Iemand met dyslexie is niet minder intelligent
dan iemand zonder dyslexie.

Mogelijke uitkomsten van het onderzoek zijn:
•
Ernstige Enkelvoudige Dyslexie (EED):
het kind krijgt een dyslexieverklaring
en de behandeling wordt vergoed.
•
Dyslexie, maar niet ernstig: het kind krijgt
een dyslexieverklaring, de behandeling
wordt niet vergoed (ouders betalen
behandeling eventueel zelf ).
•
Geen dyslexie: andere problemen veroorzaken
de lees- en spellingproblemen van het kind.
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Behandeling dyslexie

Behandeleffect

De dyslexiebehandeling van het RID heet CODE. Deze behandelmethode
voldoet aan de uitgebreide richtlijnen van het Protocol Dyslexie Diagnostiek

Het doel van onze dyslexiebehandeling is dat kinderen
zelfredzaam zijn voor de toekomst.
De behandeling werkt het best
als de basis van het lezen en
spellen (letter-klankkoppeling
en klankverwerking) verbeterd
wordt. En als er aandacht is
voor het automatiseren van de
leesvaardigheid. Daarnaast zorgt
het bijna dagelijks thuis oefenen
voor een optimaal effect.

& Behandeling voor de zorg. De behandeling richt zich eerst op de
basisprocessen van het lezen en spellen: de klankvaardigheden en letterklankkoppeling. Kinderen leren letters aan klanken en klanken aan letters te
koppelen. Als dit goed gaat, gaan wij verder met het lezen en schrijven van
woorden en zinnen, waarbij wij de klankvaardigheden blijven oefenen.
De 4 onderdelen van CODE zijn:
1. het trainen van de letter-klankkoppelingen;
2. het trainen van de klankverwerking van taal;
3. leestraining (eerst nauwkeurig, dan onder tijdsdruk);
4. het ontwikkelen van de spellingvaardigheden.

Resultaten en effect

Behandeling vindt één keer per week plaats op een vast tijdstip bij een
vaste behandelaar. Hiervan bestaat 40 minuten uit de behandeling van het
kind en 5 minuten uit overleg met de ouders. Tijdens dit overleg krijgen
ouders terugkoppeling van de behandeling, uitleg van het huiswerk en
tips voor thuis. Thuis wordt er vijf keer per week geoefend met een vaste
oefenpartner, een oefenschema en het speciaal voor het RID ontwikkelde
online programma Wereldreis. Kinderen ontdekken samen met Riddel de
wereld van klanken en letters door obstakels te overwinnen en beloningen
te verdienen. Het oefenen verloopt spelenderwijs en stimuleert het leren
lezen en spellen.

De effecten van de behandeling worden regelmatig onderzocht
en geëvalueerd. Uit onderstaand staafdiagram blijkt dat kinderen
bij de eindmeting van de behandeling sterker zijn op de meeste
onderzoekspunten. De meeste kinderen weten zelfs een voldoende
resultaat te behalen.
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Mijn RID
Het RID hecht veel waarde aan goed contact tussen
behandelaar, ouders en school. Mijn RID is een
persoonlijke omgeving die het mogelijk maakt om de
voortgang van de behandeling te volgen, documenten
te delen en contact te leggen tussen behandelaar,
ouders en school.
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