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Special!

Alleen kinderen met ernsti ge enkel-
voudige dyslexie (EED) - die dus 
geen andere problemati ek hebben 
naast hun lees- of spellingsmoeilijk-
heden - komen in aanmerking voor 
de vergoedingsregeling. Al bestaan 
ze wel, kinderen met pure EED zijn 

volgens Beatrijs Brand in de minder-
heid. Veel vaker speelt er ook nog 
iets anders: ‘En die kinderen heb-
ben echt niet allemaal een offi  ci-
ele diagnose ADHD, ASS, DCD 
of dyspraxie, maar je ziet vaak wel 
trekken van concentrati eproblemen, 

DOSSIER DYSLEXIECOMORBIDITEIT

Kinderen met dyslexie én een andere stoornis, zoals ADHD of auti sme, komen 
vaak niet in aanmerking voor vergoede dyslexiezorg. Eerst moet de ‘comorbide’ 
stoornis (bijvoorbeeld een concentrati eprobleem) voldoende onder controle zijn. 

Maar kinderen met ‘alleen’ dyslexie zijn zeldzaam. 
Dyslexiebehandelaar Beatrijs Brand komt ze in de prakti jk weinig tegen: ‘Ik zie 
vaak dat dyslexie niet enkelvoudig is. Dat er ‘randjes’ zijn van comorbiditeit.’

INTERVIEW: ANOUK VAN WESTERLOO

‘ENKELVOUDIGE DYSLEXIE 
KOMT HEEL WEINIG VOOR’
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van rigiditeit, van zwakke impuls-
controle.’ 

Faalangst
Brand leidt andere behandelaars 
op in hoe om te gaan met kinderen 
die dubbele problemati ek laten 
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zien. Want ondanks dat zij offi  cieel 
niet in aanmerking komen voor de 
vergoedingsregeling, zijn ze er wel. 
Brand: ‘Deze kinderen passen niet 
in het standaardprotocol. Je moet 
maatwerk leveren. Dus ik leg uit hoe 
je toch kunt omgaan met kinderen 
die zich moeilijk kunnen concen-
treren of die heel star zijn en niets 
van de behandelaar aan willen 
nemen. Of met kinderen die faal-
angst hebben, dat zien we onge-
lofelijk vaak. Hoe pas je je behan-
deling daarop aan? Er is ook veel 
prakti sche uitwisseling tussen 
de behandelaars onderling. Ik zie 
een enorme behoeft e aan ti ps en 
tricks.’
Leren omgaan met je stoornis is 
essenti eel voor een succesvolle 
dyslexiebehandeling. Maar binnen 
alle stoornissen heb je weer ontel-
baar veel gradati es. 
Brand: ‘Als een kind al een andere 
diagnose heeft , kijken we eerst of 
die redelijk onder controle is. Is er 
al psycho-educati e gegeven? Is er 
een behandelprogramma gepro-
beerd? Slikt het kind eventueel 
medicati e? Dus een kind met 
ADHD én dyslexie, bijvoorbeeld, 
mag wel in de regeling, mits de 
ADHD voldoende onder contro-
le is om de dyslexiebehandeling 
kans van slagen te geven. Als dat 
namelijk niet zo is, lopen kinderen 
vaak vast in het dyslexietraject.’ 

Vastlopen 
Dat vastlopen gebeurt ook bij 
kinderen van wie nog geen diag-
nose bekend is, maar die wél ti j-
dens de dyslexiebehandeling op-
vallen. Brand: ‘Vaak zijn kinderen 
(nog) niet gediagnosti ceerd met 
een tweede stoornis en kom je er 
pas ti jdens de behandeling achter 
dat een kind bijvoorbeeld iede-
re vlieg voorbij ziet vliegen, zich 
zo slecht kan concentreren dat 
het jouw instructi e niet eens kan 
uitluisteren of zo bang is om 
fouten te maken dat je niet aan 
behandelen toekomt. En je ziet 
als dyslexiediagnost een kind maar 
beperkt. In twee ochtenden het 
gehele beeld boven water halen, 
lukt niet alti jd. Dus er slippen ook 
kinderen door. En dat is lasti g, want 
als bij een kind de andere stoornis 
naast dyslexie zó overheerst, dan 
kun je met de dyslexiebehande-
ling niet echt goed uit de voeten.’ 
Niet alleen de dyslexiebehandeling 
zelf komt niet uit de verf in zo’n 
geval, ook de diagnosti ek is las-
ti ger. Want het is moeilijk uitplui-
zen of de leesproblemen komen 
door dyslexie of door een zwakke 
concentrati e… Brand: ‘Dat is ook 
lasti g. En helaas zien we zelfs dat 

mensen weleens informati e achter-
houden, om in de vergoedings-
regeling terecht te komen. Dat 
werkt dit systeem nou eenmaal in 
de hand. Dan wordt een andere 
diagnose niet vermeld, of worden 
concentrati eproblemen in de klas 
verzwegen. Want als je niet in de 
regeling komt, dan moet je het zelf 
betalen, of je bent aangewezen 
op wat de school kan bieden.’

Verloren ti jd
En wat is dan het aanbod van de 
school, voor kinderen met dyslexie 
én een andere stoornis? In deze 
ti jd van toegenomen werkdruk en 
passend onderwijs? Volgens Brand 
komt het er in de prakti jk op neer 
dat veel essenti ële ti jd verloren 
gaat. Brand: ‘Voordat je bijvoor-
beeld ADHD goed onder controle 
hebt, ben je zo een jaar verder en 
ondertussen loopt de leesachter-
stand alleen maar op. Dat haalt 
een kind niet zomaar in. De ti jd 
gaat door, het klassikale aanbod 
gaat door, en de achterstand loopt 
op.’ 
Hoe het afl oopt met kinderen die 
géén dyslexiehulp krijgen vanwege 
een primaire stoornis die in de weg 
zit, is nauwelijks bekend. Brand 
ziet ze sporadisch terugkomen in 
de prakti jk, als de problemen beter 
onder controle zijn, maar soms 
ook niet. Brand: ‘Het is moeilijk 
om deze kinderen langere ti jd te 
volgen. Daar hebben we geen 
systeem voor. Sommige kinderen 
komen ook bij andere dyslexie-
insti tuten terecht, daar hebben wij 
geen zicht op. Ik ga er wel vanuit 
dat niet alle kinderen uiteindelijk de 
hulp krijgen die ze nodig hebben. 
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‘Als bij een kind een 
andere stoornis 

overheerst, kun je 
met je dyslexie-

behandeling niet 
uit de voeten’
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‘Er zijn helaas 
behoorlijk wat 

gezinnen waarin 
geen enkel boek 

of ti jdschrift  
te vinden is’

Wat je zou willen is dat ieder kind, 
ongeacht een label, de hulp krijgt 
die het nodig heeft . Dyslexiedes-
kundige Aryan van der Leij stelt 
bijvoorbeeld dat je eindeloos kunt 
blijven diagnosti ceren, maar je zou 
ook gewoon heel goed onderwijs 
kunnen geven! Als je dat namelijk 
doet, kun je kinderen die toch uit-
vallen, extra hulp bieden. Wie daar 
niet van opknapt, nog wat extra 
hulp, en als het dan nóg niet helpt, 
dan krijg je vergoede hulp buiten 
de school. Zonder dat er een 
diagnose wordt gesteld. Want dat 
is ook wat dyslexie is. Het moet 
hardnekkig zijn en niet opknappen 
van hele verstandige hulp. We 
moeten gaan kijken naar de groep 
die de hulp het meest nodig heeft , 
omdat ze aan het maximale aan-
bod dat er is niet genoeg hebben.’

Maximaal leesonderwijs
Maar hoe zorg je ervoor dat het aan-
bod, dus het leesonderwijs, inder-
daad zo maximaal is dat je deze 
geschetste situati e kunt creëren?
Volgens Brand is er acti e nodig op 
verschillende niveaus. Te beginnen 
op de pabo’s. Brand: ‘Die moeten 
weer echt didacti ek onderwijzen. 

Het is nu gericht op competenti e-
profi elen, op zelfsturing. Maar er 
moeten weer echte leesspecia-
listen worden opgeleid. De 
grootste groep kinderen leert 
min of meer vanzelf lezen. Die 
kunnen de ‘code kraken’, zoals 
Anna Bosman (dyslexiedeskundige) 
zo mooi zegt. Maar hoe leer je het 
nou aan kinderen bij wie het niet 
zo vanzelf gaat? Als onderwijs-
professional moet je precies weten 
wat je die kinderen moet bieden.’ 
Daarnaast vindt Brand het belang-
rijk dat juist leerkrachten van groep 
2, 3 en 4 extra gaan verdienen. 
Brand: ‘Daarmee geef je aan hoe 
belangrijk de leraren in die groepen 
zijn, want leren lezen en spellen is 
zo essenti eel!' 
Bovendien moeten scholen volgens 
Brand hun prioriteiten stellen, zich 
meer richten op de kernvakken: 
lezen, schrijven, rekenen. Leraren 
moeten aan zóveel vakken aan-
dacht geven, zoals goed burger-
schap, vaardigheden van de 21e 
eeuw, omgaan met sociale media, 
verkeerslessen, zwemmen en al die 
projecten. De focus is zoek… 
Brand: ‘Het kost allemaal zoveel 
ti jd. Als je meer op de kernvakken 
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focust, dan verminderen ook 
gedragsproblemen. Daar is onder-
zoek naar gedaan. Als je inzet 
op goed leesonderwijs neemt 
het competenti egevoel toe: ik 
kan iets! Je kan ADHD hebben 
hoor, dat geloof ik, maar het kan 
ook zijn dat een kind zijn hoofd 
er niet bij kan houden, omdat hij 
niet snel genoeg kan lezen of niet 
begrijpt wat er staat en dan maar 
gaat zitt en klieren.’

Toverstaf
Scholen en dyslexiebehandelaren 
zijn nergens zonder de inzet van 
de ouders. Die zijn volgens Brand 
ongelofelijk belangrijk in het hele 
traject. Er moet een goede en 
open driehoeksverhouding zijn 
tussen school, ouders en kind. 
Met als spin in het web de dys-
lexiebehandelaar. Brand: ‘Zeker 
bij kinderen met comorbiditeit 
is zo’n samenwerking van nog 
groter belang. Korte lijnen, hel-
der communiceren met elkaar. 
En van ouders verwachten we 
toch een zekere inspanningsver-
plichti ng. Een kind kan het niet 
alleen. Wij behandelaars hebben 
helaas geen toverstaf waarmee 
we het probleem kunnen  laten 
verdwijnen. Het is gewoon heel 
hard werken en heel veel oefenen. 
Ouders moeten daaraan mee-
werken. Door hun kind te helpen, 
en door thuis de voorwaarden te 
scheppen die nodig zijn zodat 
het kind de ti jd en de rust heeft  

DOSSIER DYSLEXIE
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De Richtlijn Comorbiditeit bestaat sinds 2012 en is opgesteld door het Nederlands 
Kwaliteitsinsti tuut Dyslexie (NKD) en het Nati onaal Referenti ecentrum Dyslexie 
(NRD). De gehele tekst van de richtlijn is te vinden op: nkd.nl
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om te oefenen. Maar het begint al 
veel eerder. Het plezier in boeken 
moet je sti muleren als ouder. 
Begin met prentenboeken. Dan 
wordt er al een zaadje geplant 
bij een kind. Dit plaatje wil mij 
iets vertellen. En dan is straks 
de overgang van plaatjes naar 
lett ers minder groot. Er zijn helaas 
toch behoorlijk wat laaggelett erde 
en taalarme gezinnen waarin geen 
enkel boek of ti jdschrift  te vinden 
is. Als die kinderen dan ineens in 
groep 3 met een boek worden 
geconfronteerd…’ 
Dyslexie heeft  een geneti sche 
component maar ook een omge-
vingscomponent. Ook als je als 
ouder zelf dyslexie hebt, kun je 
volgens Brand wel voor een om-
geving zorgen waarin lezen wordt 
omarmd. Brand: ‘Gelukkig zien we 
ook vaak dat juist ouders die zelf 
dyslexie hebben, willen voorkomen 
dat hun kind eenzelfde ellendige 
schoolti jd tegemoet gaat als zijzelf. 
Dat ze extra gemoti veerd zijn om 
hun kind te helpen.’

Ouders als co-therapeut
Als een kind dyslexie heeft  én een 
andere stoornis, is de rol van ouders 

‘Als dyslexiebehandelaar heb je 
ook een coördinerende functi e; 
je behandelt niet alleen het kind, 
maar communiceert ook met 
school en met de ouders. Wij heb-
ben bijvoorbeeld een digitaal com-
municati esysteem waar iedereen 
rond het kind in kan. Niet iedereen 
mag alles lezen natuurlijk, maar dat 
betekent wel dat je ook ouders 
heel laagdrempelig kunt onder-
steunen. Je kunt ti ps geven als het 
even allemaal niet wil lukken. We 
kunnen de eisen bijstellen als er 
thuis van alles aan de hand is. En 
als ouders meekomen naar de be-
handeling, kun je dingen voordoen. 
Dan kun je ouders echt inzett en 
als co-therapeut. Helaas is het niet 
alti jd haalbaar dat ouders erbij zijn, 
zeker niet als de behandeling op 
school plaatsvindt midden op de 
schooldag. Als ouders zelf hun kind 
moeten brengen en halen naar de 
behandeling, en erbij blijven, wordt 
het veel inzichtelijker. Dan zijn ze 
zich veel meer bewust van de hulp 
die het kind krijgt en zien ze ook 
duidelijker dat van hen ook inspan-
ning wordt verwacht.’

Drs. Beatrijs Brand is orthopedagoog en heeft  in 2008 de School Psychologische 
Prakti jk opgericht. De SPP is een adviesbureau voor ouders en scholen, gespecialiseerd 
in diagnosti ek van leer- en ontwikkelingsproblemen bij kinderen, en de advisering aan 
hun ouders en leraren. Brand is daarnaast als hoofdbehandelaar verbonden aan het 
Dyslexie Collecti ef.

‘Pabo's 
moeten meer 

aandacht 
geven aan 

leesonderwijs’

dus nog belangrijker, maar ook 
lasti ger. De opvoeding en bege-
leiding van deze kinderen is com-
plexer, kost meer moeite en in-
spanning. Het vraagt volgens 
Brand veel tacti sch manoeuvreren 
van ouders om hun kind aan dat 
lasti ge lezen te krijgen. Brand: ‘Als 
je kind zich niet kan concentreren, 
of steeds weer boos wordt, zich 
verzet, dan vraagt dat wel wat van 
ouders. Je moet bereid zijn om 
soms de strijd aan te gaan. En dat 
is niet voor alle ouders weggelegd. 
Niet iedere ouder durft  zo duide-
lijk te zijn en consequent en helder 
in zijn of haar opvoedkundige uit-
straling dat ze dat bij hun kind voor 
elkaar krijgen.’ 
Gelukkig kunnen ouders daar wel 
bij worden geholpen, bijvoorbeeld 
door het dyslexie-insti tuut waar 
hun kind wordt behandeld. Brand: 


